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ПЕРЕДМОВА 
 

Совгіра С. В. 
 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ 
ЕКОСИСТЕМ ТА АГРОЛАНДШАФТІВ 

 
Проблеми екології та питання, повʼязані з охороною 

навколишнього середовища, зокрема ландшафтного та біологічного 
різноманіття, останнім часом набули глобального значення. Серед 
пріоритетних досліджень вважається інвентаризація, оцінка стану 
біорізноманіття та його динаміка, розвиток системи моніторингу, а 
також розробка принципів і методів збереження і сталого використання 
природних екосистем. Вирішення цих складних комплексних питань 
неможливо без всебічних наукових досліджень, повʼязаних з вивченням 
агроландшафтів, оцінки ступеня їх трансформації. 

У контексті дослідження природних територій та 
агроландшафтів привертають увагу розробки вітчизняних і 
зарубіжних науковців. Вітчизняні науковці здійснили: еколого-
фенологічний аналіз флори, розробили національну 
фітосоціологічну базу даних рослинності України, список ссавців 
фауни України, провели моніторинг та вивчили проблеми охорони 
біорізноманіття в Україні, польове картування оселищ 
(С. Ємельянова 2017, O. Мудрак, 2018, Р. Ласак 2018, М. Русін 
2019, В. Різун 2019, Я. Черничко, 2019), проблеми збереження 
біорізноманіття, глобальне різноманіття рослин, характеристику 
різноманітності в екологічному та соціальному контекстах, інвазію 
рослин у заповідних територіях, екоінформатичний підхід до 
визначення та характеристики європейських пасовищ, чагарників 
та лісових середовищ існування, типи середовищ проживання, 
незбалансовані втрати при зміні луків на ліси, соціальний вплив та 
збереження лісового середовища існування вивчали зарубіжні 
дослідники (L. Foxcroft 2017, Artsdatabanken (Норвегія) 2018, 
T. Lennartsson (Великобританія) 2018, A. Kimberley 2019, H. Byerly 
2019, W.Cornwell 2019, M. Chytrý 2019 (Німеччина), K. Nielsen 
2021). 

Екологічний моніторинг агроландшафтів України, 
характеристику агроугідь, використання еродованих земель в 
агроландшафтах зони Лісостепу, екологічну оптимізацію 
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агроландшафтів досліджували вітчизняні науковці  (І. Яцук 2017, 
Ю. Яремко 2018, В. Камінський, 2018, О. Мудрак 2019), проблеми 
агроландшафтів (потенційні ніші для видів пасовищ, пасовища та 
лісопасовища в аспекті екосистемних послуг, біорізноманіття на 
інтенсивних та екстенсивних пасовищах, покращення збереження 
традиційних сільських біотопів, переосмислення соціально-
екологічних систем, що лежать в основі агроугідь з високою 
природною цінністю) досліджували зарубіжні вчені (A. Auffret 
(Великобританія) 2018, Y. Benedetti 2017, J. Bengtsson 2019, 
K. Raatikainen 2017, V. Squires (США) 2017, J. Tiainen (Фінляндія) 
2020, P. Török (США) 2018, M. Torralba 2018, M. Villoslada 2018, 
I. Vinogradovs (Латвія) 2018, A. Lomba 2019). 

Незначна частина праць стосується питань поєднання проблем 
вивчення агроландшафтів та природних (напівприродних) 
територій. Зокрема перспективи консервації земель та приватного 
заповідання після впровадження ринку земель 
сільськогосподарського призначення досліджували вітчизняні 
науковці (О. Бурковський 2017, Є. Ворона 2018, В. Тротнер 2018), 
проблеми локалізованих агроландшафтів та біорізноманіття у 
нерозривному зв’язку, підходи до збереження біорізноманіття 
агроугідь, функціональні зв’язки рослин між ізольованими 
спільнотами пасовищ розглядали зарубіжні вчені (B. Bele 2018, 
J. Bullock 2020, I. Herzon 2018, S. Wehn 2018, J. Plue 2019). 

Відтак, дослідження агроландшафтів та природних 
(напівприродних) екосистем є актуальним і продиктованим 
сьогоденням. 

До теперішнього часу накопичений значний фактичний матеріал, 
що характеризує сучасний стан та антропогенну трансформацію 
агроландшафтів. Для вирішення поставлених завдань зроблено спробу 
ландшафтно-екологічного аналізу агроландшафтів з метою їх охорони і 
оптимізації природокористування. 

Природні ландшафти розглядають як земний простір певної 
розмірності, де окремі компоненти природи перебувають у 
системному звʼязку один з одним і як певна цілісність взаємодіють 
з людським суспільством.  

В оцінку природної різноманітності агроландшафтів 
рекомендують включати: водоохоронні лісові насадження, 
полезахисні та придорожні лісові насадження, лісові насадження 
населених пунктів, узлісся лісових масивів, водойми (озера, річки з 
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природними руслами, штучні водойми), місця виходу на поверхню 
грунтових вод, джерел, болота, заболочені (нескошені) луки, сади, 
меліоративні канали (з захисною смугою). Всі перераховані обʼєкти 
природного і антропогенного походження виконують різні 
стабілізаційні функції: грунтозахисні, водоохоронні, створюють 
умови для існування фауни та ін. В різних типах ландшафтів 
інтенсивність прояву шкідливих антропогенних процесів 
неоднакова. Розрізняються в них і параметри збереження і 
формування природної різноманітності [3, с.172]. 

Сільськогосподарська діяльність спрямована на культивування 
необхідних для життєдіяльності людини рослин і вирощування 
тварин. В результаті природні біогеоценози перетворюються в 
аграрні угіддя ‒ ріллю, пасовища, сінокоси, сади, городи й інші 
штучно створені біоценози, які спільно з ділянками земної 
поверхні, які вони займають, утворюють агроландшафти. 
Принципові відмінності між природними екосистемами і 
агроландшафтами полягають в наступному (В. Ніколаєв, 1987): 
1) агроландшафт є вторинними трансформованими людиною 
елементарними одиницями біосфери; 2) це спрощені системи з 
пануванням популяцій одного типу рослин і тварин; 3) нестійкі, що 
характеризуються непостійністю структури біомаси, тоді як 
природні системи це складні системи із значною кількістю видів, 
що характеризуються стійкою динамічною рівновагою, яка 
досягається саморегуляцією; продуктивність такої системи 
визначається пристосовницькими особливостями організмів, що 
беруть участь в кругообігу речовин. 

У агроценозах продуктивність визначається господарською 
діяльністю і залежить від економічних і технічних можливостей 
суспільства. Вирощувана продукція використовується для 
задоволення потреб людини і тварин; жива речовина деякий час 
накопичується: найбільш висока продуктивність розвивається лише 
на короткий час, тоді як в природній екосистемі первинна 
продукція використовується переважно тваринами і бере участь у 
кругообігу речовин; споживання відбувається майже одночасно з 
виробництвом.  

У табл.1. представлено порівняльну характеристику природних 
екосистем і агроекосистем.  
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика природних екосистем і 

агроекосистем (за С. Дерієм, В. Ілюхою, 1998) 
Характер оцінки Природні екосистеми Агроекосистеми 

ліс луг однорічні культури 
Джерело енергії, 
за рахунок якого 
функціонує 
система 

сонячна енергія, що 
фіксується за 
рахунок фотосинтезу

сонячна енергія і 
помірні 
енерговитрати на 
внесення добрив 

сонячна енергія і 
значні енергетичні 
витрати на обробіток 
рослин 

Графічна 
структура 

гетеротрофні 
компоненти 
представлені 
природними 
консументами і 
редуцентами і 
складають 10% 
біомаси. У підземній 
частині гетеротрофів 
значно більше, але 
вони складають 
лише 7% від біомаси 
екосистеми 

основні консументи 
‒ домашні тварини, 
якщо їх маса 
перевищує 10% від 
загальної біомаси, 
це призводить до 
деградації 
екосистеми 

гетеротрофні 
організми в наземній 
частини представлені 
комахами, які 
зумовлюють 
періодичні спалахи 
чисельності. 
Основним 
споживачем фітомаси 
є людина або худоба 

Співвідношення 
фітомаси 
наземної і 
підземної частин 

1:2 1:3…1:10 1:1…1:0,2 

Значення різних 
частин рослин в 
накопиченні 
органічних 
залишків 

наземні і підземні 
частини беруть 
участь в однаковій 
мірі 

гумус формується в 
основному за 
рахунок коренів 

гумус формується в 
основному за рахунок 
коренів і пожнивних 
залишків 

Ступінь 
замкнутості 
циклів 
кругообігу 
мінеральних 
елементів 

висока, практично 
всі елементи 
циркулюють по 
замкнутому циклу. 
Можливі деякі 
втрати за рахунок 
вивезення деревини; 
заготовки рослинної 
сировини; 
полювання тощо 

досить висока, 
проте частина 
елементів, що 
виносяться з 
урожаєм, особливо 
при сінокосі, 
збільшується 

низька, винос речовин 
з екосистеми дуже 
значний 

Можливість 
відтоку речовини 
з екосистеми 
 

низька, але може 
збільшитися при 
порушенні цілісності 
наземного покриву 
(випас худоби) 

низька, але може 
збільшитися при 
порушенні 
цілісності 
наземного покриву 
(випас худоби) 

висока, з урожаєм 
видаляється до 50% 
внесених добрив, 
внаслідок ерозії 
втрачається гумус і 
мінеральні добрива 

 
Отже, агроладшафти істотно відрізняються від природних 

систем за рядом ознак. Угруповання тварин і рослин в 
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агроландшафтах не використовують простір екологічної ніші так 
повно, як в природній екосистемі. Основна відмінність полягає в 
тому, що в агроландшафтах збереження їх високої продуктивності 
досягається за рахунок додаткового вкладення певної кількості 
речовини і енергії (обробка грунтів, внесення добрив, проведення 
меліоративних заходів, захист рослин тощо). Внаслідок цього 
питомі енерговитрати в сучасному індустріальному аграрному 
виробництві, щонайменше, в 10 разів вище, ніж в 
доіндустріальному сільському господарстві. За рівнем 
антропогенної перетворюванності виділяються три категорії 
агроекосистем (Ю. Ісаков та ін., 1978): 1) агроекосистеми, дуже 
близькі до природних саморегульованих екосистем, але 
відрізняються від них слабо порушеним рослинним покривом 
(угіддя у вигляді покладів, природних луків з помірним випасом 
худоби і періодичним сінокосінням); 2) напівприродні, помірно і 
сильно порушені екосистеми з частково саморегульованим 
режимом функціонування (природні і поліпшені сінокоси і 
пасовища); 3) сильно перетворені, антропогенно регульовані 
екосистеми (рілля, сади, однорічні та багаторічні трави в сівозміні, 
парники і тощо. 

Порівняльна характеристика природних екосистем і 
агроландшафтів на основі рівневої характеристики показано у 
табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Порівняльна характеристика природних екосистем та 
агроландшафтів (рівневий підхід) 

Рівень Культивований компонент Спонтанний (природний) 
компонент 

Генетичний різноманітність всередині сортів 
рослин, штамів мікроорганізмів і 
порід тварин, які використовуються 

генетична гетерогенність 
популяцій диких організмів в 
агроекосистемах 

Популяційна 
різноманітність 

сорти рослин, штами мікроорганізмів і 
порід тварин, які масово 
використовуються 

різноманітність генетично 
обумовлених екотопів, 
ценопопуляцій, географічних 
рас, підвидів і тощо, серед 
диких організмів 

Видовий різноманітність видів культивованих 
мікроорганізмів, які 
використовуються 

видове різноманіття диких 
організмів 

Ценотичний різноманітність агроценозів 
(агроекосистем) 

різноманітність спонтанних 
ценозів на 
сільськогосподарських землях 
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Ландшафтний різноманітність типів господарств з 
погляду екології (за характером 
обміну речовин і енергії) 

різноманітність збережених 
фрагментів природних 
ландшафтів 

Зональний різноманітність зональних типів 
сільського господарства 

різноманітність типів 
екосистем, властивих 
природним зонам (біоми) 

 
В основу наших досліджень при розробленні оптимізації 

збереження біорізноманіття напівприродних територій та 
агроландшафтів середньої частини басейну річки Південний Буг 
покладені наукові підходи С. Осипчука, згідно яких 
співвідношення між трьома групами земель: агроландшафтна 
(землі сільськогосподарського призначення), 
середовищестабілізуюча (землі лісогосподарського призначення, 
водного фонду, природно-заповідного фонду та іншого 
природоохоронного призначення, оздоровчого призначення, 
рекреаційного призначення і історико-культурного призначення) і 
сельбищна (землі житлової та громадської забудови, землі 
промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого 
призначення) − для рівнинної частини України прийнято: 45-50 : 
30-35 : 15-20%, для гірських територій − 20-35 : 50-60 : 15-20%. 

Для здійснення порівняльної характеристики природних 
екосистем і агроландшафтів використовувалися традиційні та 
сучасні методи дослідження, зокрема серед конкретно-наукових 
традиційних і сучасних методів дослідження агроландшафтів 
застосовувались: історико-географічний, картографічний, 
порівняльно-географічний, геоінформаційний, статистико-
математичний, методи систематизації та районування, а також 
матеріали польових досліджень авторів; серед методів дослідження 
природних (напівприродних) екосистем – описові, системні, 
історичні, ретроспективні, статистичні, аналітичні, камеральні, 
біоіндикаційні, картографічні, польові (рекогносцирувальні, 
детально-маршрутні), морфометричні, порівняльні, прогнозні. 

Регіон дослідження природних екосистем та агроландшафтів 
репрезентований територією середньої частини басейну річки 
Південний Буг. У просторовому відношенні територія пролягає 
через Вінницьку, Черкаську та Миколаївську адміністративні 
області. Це зумовило доцільність розгляду об’єкта дослідження за 
контурами двох типів – ландшафтно-географічного та 
адміністративного. У першому випадку агроландшафти 
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досліджувалися в розрізі природних районів і картографічними 
джерелами. У їх межах також враховувалась структура земельних 
угідь річкових басейнів, які можна розглядати як своєрідні 
природно-господарські комплекси. Другий, більш точний шлях 
розрахунків щодо антропогенних трансформацій агроландшафтів, 
базувався на основі адміністративно-територіального поділу 
регіону. Основною одиницею виступав адміністративний район.  

При формуванні методології системного збереження 
біорізноманіття пропонується така конструкція системи: теорія 
систем, як сукупність формальних (освіта, охорона здоров’я) та 
неформальних правил гри (культура, менталітет, звичаї, традиції) у 
збереженні біорізноманіття.  

Методологія збереження біорізноманіття охоплює три рівні 
його збереження – локальний, регіональний, міжнародний. Вона 
містить два блока – методологію забезпечення сталого розвитку та 
методологію формування екологічної мережі, що утворюються із 
загальних, деталізованих та результуючих елементів. Зокрема, до 
загальних елементів методології сталого збереження 
біорізноманіття належать: формування дієвого організаційного 
механізму збереження біорізноманіття, впровадження інноваційних 
інструментів, формування єдиної системи державного 
інформаційного обміну щодо використання новітніх технологій та 
«розумних інновацій» у сфері збереження біорізноманіття. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Вітенко В. А., Гончарук В. І. 
 

ВИДОБУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ПІДЗЕМНИХ 
РАДОНОВИХ ВОД ТА ОЦІНКА ЙОГО ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛЯ НА ПРИКЛАДІ НОВОХМІЛІВСЬКОГО 

РОДОВИЩА 
 

Обʼєкт планованої діяльності відноситься до другої категорії 
видів діяльності та обʼєктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до 
пункту 3 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» від 23.05.2017р. №2059-VIII: «Видобування корисних 
копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які 
видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах 
наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим 
використанням». 

Мета досліджень. визначення доцільності і прийнятності 
планованої діяльності і обгрунтування економічних, технічних, 
організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів 
щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища. 

Об'єктом досліджень. Свердловини № 2-е, 6-е, 10-е, 12-е, №23-
РК (спостережна) лісової ділянки Новохмільницького родовища де 
видобувається мінеральна радонова вода.  

Завдання досліджень. Оцінка впливу на довкілля (ОВД) – це 
комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, 
інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього 
середовища та здоров’я населення будь-якого виду планованої 
господарської діяльності: 

Результати досліджень та їх обговорення. Технічний стан 
свердловин задовільний. Свердловини об'єднані п'єзометрами для 
замірів рівнів, манометрами для замірів тиску у водопідйомній 
мережі, кранами для відбору лабораторних проб і замірів дебіту 
об'ємним методом, водомірними лічильниками. Все гирлове 
обладнання експлуатаційних свердловин виведено в надкаптажні 
споруди. Детальна розвідка Лісової ділянки проведена в 1955-
1962рр. гідрогеологічним управлінням «Укргеокаптажмінвод». 
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Режимні спостереження на Новохмільницькому родовищі у 
відповідності до нормативних вимог проводяться Хмільницькою 
гідрогеологічною режимно-експлуатаційною службою, відповідно 
до договору. 

Район Хмільницького родовища просторово приурочений до 
тектонічної зони зчленування блоків другого порядку Вінницького 
і Бердичівського. Дана зона відома як зона Хмільницького 
глибинного розлому. 

Всі промислові проявлення радонових вод, які 
використовуються курортом Хмільник у лікувальних цілях, 
просторово приурочені до зони Хмільницького розлому та тяготять 
до масиву однойменних лейкократових гранітів. Лісова ділянка 
приурочена до зон Хмільницького і Літинського розломів, де і 
концентруються радонові води. 

Видобування мінеральних підземних радонових вод придатних 
для бальнеолікування із свердловин №№ 2-е, 6-е, 10-е, 12-е, №23-
РК (спостережна) Лісової ділянки Новохмільницького родовища 
здійснювалось на підставі спеціального дозволу на користування 
надрами №3827 від 12.05.2006 р. з метою видобування лікувальних 
радонових вод, придатних для бальнеолікування, терміном дії на 20 
років. 

Просторово радонові води приурочені до масиву 
лейкократових гранітів і по характеру циркуляції є тріщинно-
жильними. Підземні води напірні, величина напору коливається від 
перших метрів до 40,0-60,0 м. 

Мінеральні води залягають на глибині від 6,0 до 60,0 м від 
поверхні кристалічного фундаменту. Дебіти свердловин становлять 
0,55-13,0 л/сек. при пониженні до 25-33 м. За вмістом радону, води 
Лісової ділянки відносяться до слаборадонових вод. Найбільша 
концентрація радону у воді свердловини №12-е- до 28 нКu/дм3, у 
водах інших свердловин концентрація радону від 12 до20 нКu/дм3. 

Мінеральні води ділянки - гідрокарбонатні кальцієві, магнієво-
кальцієві від дуже слабко радонових до радонових середньої 
концентрації з мінералізацією до 1 г/дм³. 

Лісова ділянка  Новохмільницького родовища представлена 
існуючими свердловинами: №№ 2-е, 6-е, 10-е, 12-е. Свердловина 
№23-РК являється постережною, знаходиться за адресою: 
Вінницька обл., південно-східна околиця м. Хмільник. 
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В орографічному відношенні район робіт розташований на 
північних схилах Волино-Подільської височини, в басейні верхньої 
течії р. Південний Буг. Місцевість району являє собою пагорбове 
плато, розчленоване долиною ріки Південний Буг і його припливів 
– річок Хвоса, Піщанка та інших більш мілких потічків і припливів. 

Свердловини №№ 2-е, 6-е, 10-е, 12-е,  №23-РК  (спостережна), 
Лісової ділянки Новохмільницького родовища знаходяться на 
земельних ділянках на правах оренди землі, згідно з договором 
оренди землі (табл. 1). 

Таблиця 1 
Розташування свердловин №№ 2-е, 6-е, 10-е, 12-е лісової 

ділянки Новохмільницького родовища. 
№№ свердловини Обмеження 

№2 
на північ, схід та захід – 60,0 м; 
на південь – відстань 15,0 м для вільного доступу до ставка. 

№6 
на північ та схід – 60,0 м; 
на південь (обмежити відстанню до ставка та дороги) – 40,0 м; 
на захід (обмежити відстанню до ставка) – 25,0 м 

№10 
на північ, південь та схід – 60,0 м; 
на захід (обмежити відстанню до ставка) – 25,0 м 

№12 
на північ, південь та схід – 60,0 м; 
на захід  – відстань 10,0 м для вільного доступу до ставка. 

 
Екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні і 

містобудівні обмеження щодо планованої діяльності відсутні. 
Лісова ділянка Новохмільницького родовища не належить до 
історико-культурних, санітарно-охоронних зон поверхневих водних 
об'єктів. 

За бактеріологічними показниками води із свердловин Лісової 
ділянки Новохмільницького родовища відповідають вимогам ГСТУ 
42.10-02-96… «Води мінеральні лікувальні. Технічні умови» та 
придатна для використання для бальнеолікування. 

За ступенем геолого-гідрологічної та техніко-економічної 
вивченості Лісова ділянка Новохмільницького родовища 
мінеральних радонових підземних вод, повністю підготовлене до 
промислового освоєння. За складністю геолого-гідрогеологічних 
умов Лісова ділянка Новохмільницкього родовища мінеральних 
радонових підземних вод віднесена до 3 групи відповідно до 
Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного 
фонду надр. Розрахунок необхідної кількості мінеральної радонової 
води для санаторію «Поділля» наведено в таблиці 2.  
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Таблиця 2 
Розрахунок необхідної кількості мінеральної радонової води 

Новохмільницького родовища для ТОВ Санаторія «Поділля». 
№ 
з/п 

Процедури Кількість 
мінеральної води 
на одну 
процедуру, м3 

Кількість 
процедур на 
добу 

Кількість 
мінеральної 
води, м /добу

1 Ванни загальні 0,2 470 94 
2 Басейни підводного витягування  15,0 2 30 

3 4-х камерні ванни 0,04 130 5,2 
4 Гінекологічні зрошування 0,025 30 0,75 
5 Стоматологічні зрошування 0,003 40 0,12 

 Всього:   130,0 

 
Трубопроводи та баки радонової води відповідають вимогам 

Державної санітарної служби і знаходяться в задовільному стані. 
Використана після процедур радонова вода через внутрішні мережі 
каналізації скидається в загальноміську каналізацію, згідно 
укладеного договору з КП «Хмільникводоканал» Хмільницької 
міської ради  від 01.06.2017р. 

Навколо кожної свердловин мінеральних радонових вод 
встановлено першу зону санітарної охорони (зону суворого 
режиму): для №№ 2-е, 6-е, 10-е, 12-е, №23-РК (спостережна), (коло 
з радіусом 15м), (розміром 60м*60м*60м), затверджена 
Постановою КМ України №63 від 08.02.2012 р. «Про затвердження 
режиму округу і зон санітарної охорони курорту Хмільник». 

Висновки. Досліджуючи особливості добування мінеральних 
підземних радонових вод та оцінка його впливу на довкілля на 
прикладі новохмілівського родовища відзначено, що: 

– експлуатація родовищ мінеральних радонових вод, 
спорудження каптажних пристроїв та надкаптажних споруд, 
систематичне спостереження за дебітом, рівнем, хімічним складом 
та фізичними властивостями мінеральних радонових вод 
здійснюються відповідно до технологічних схем раціональної 
експлуатації родовищ мінеральних радонових вод, що затверджені 
в установленому законодавством порядку; 

– дія режиму другої зони (зони обмежень) поширюється на 
територію, з якої відбувається стік поверхневих і ґрунтових вод до 
місця виходу на поверхню мінеральних радонових вод, а також 
територію, на якій розміщені санаторно-курортні заклади та 
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заклади відпочинку згідно з генеральним планом міста та 
містобудівною документацією; 

– дія режиму третьої зони (зони спостережень) поширюється на 
територію формування і використання гідромінеральних ресурсів, 
лісові насадження навколо курорту, а  також території, 
господарське використання яких без дотримання встановлених для 
округу санітарної охорони правил може несприятливо впливати на 
гідрогеологічний режим родовищ мінеральних радонових вод, 
ландшафтно-кліматичні умови курорту, його природні та 
лікувальні ресурси; 

– перший пояс зони санітарної охорони (зона суворого режиму) 
має радіус 15м (для №№ 2-е, 6-е, 10-е, 12-е,  №23-РК  
(спостережна); 

– джерел забруднення в зоні суворого санітарного режиму 
немає. Ця територія спланована з урахуванням відводу 
атмосферних опадів. 
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ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДИНКІВ 

ТИПУ «ЕКОДІМ» ТА «INTELLIGENT BUILDING» 
 
Одним з головних принципів екологічної архітектури є 

збереження і ефективне використання енергоресурсів. При цьому 
сучасні екобудинки мають бути не тільки енергозберігаючими, а й 
енергоефективними, тобто самостійно забезпечувати себе 
енергією, необхідною для всіх процесів життєдіяльності. 

Екодім, енергоефективний будинок або пасивний будинок – 
споруда, основною особливістю якої є відсутність необхідності 
опалювання, або мале енергоспоживання. Ідея пасивного будинку 
полягає у створенні такої будівлі, яка могла б підтримувати 
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комфортні для проживання людей умови, як завгодно довго, без 
підведення зовнішньої енергії. Тобто, це приклад замкнутої 
системи, що не вимагає стороннього втручання для свого 
існування. 

До головних переваг екобудинку належать: 1) використання 
сонячної енергії для опалення будинку і підігріву води; 2) 
освітлення від сонячних батарей; 3) утилізація органічних відходів 
за допомогою біореактивів; 4) використання в архітектурі будинку 
енергозберігаючих і естетичних принципів, притаманних 
історичним, національним і культурним особливостям його 
мешканців і території (рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Принципова схема організації екобудинку 

 
Перша вдала схема обладнання «пасивного» будинку була 

розроблена приблизно 20 років тому. Її автор – доктор Вольфганг 
Фальст з німецького міста Дармштадт, яке стало засновником 
Інституту Пасивного будинку. 

Зазвичай, показником енергоефективності об’єкту служить 
кількість енергії (Кіловат годин) на квадратний метр. В середньому 
ця величина складає 100-120 Квт*год/м2, енергоефективною 
вважається будівля, де цей показник нижче 40 Квт*год/м2. Для 
європейських країн цей показник ще нижчий – близько 10 
Квт*год/м2. 

В Європі, залежно від рівня енергоспоживання, існує така 
класифікація будівель: 

- «Стара будівля» (будівлі, побудовані до 1970х років) – вони 
вимагають для свого опалювання близько 300 кВт*год/м2 на рік; 



22 

- «Нова будівля» (зведені з 1970х до 2000 року) – не більше 
150 кВт*год/м2 на рік; 

- «Будинок низького споживання енергії» (з 2002 року в 
Європі не дозволено будівництво будинків нижчого стандарту) – не 
більше 60 кВт*год/м2 на рік; 

- «Пасивний будинок» – не більше 15 кВт*год/м2 на рік; 
- «Будинок нульової енергії» (будівля, яка архітектурно має 

такий самий стандарт, що і пасивний будинок, але інженерно 
оснащена так, щоб споживати виключно ту енергію, яку сама і 
виробляє) – 0 кВт*год/м2 на рік; 

- «Будинок плюс енергії» або «активний будинок» (будівля, 
яка за допомогою встановленого у ній інженерного устаткування – 
сонячних батарей, колекторів, теплових насосів, рекуператорів, 
ґрунтових теплообмінників – виробляє більше енергії, ніж сама 
споживає). 

За характером отримання енергії екобудинки поділяють на 
такі види: геліоенергоактивні, біоенергоактивні, вітроенергоактивні 
тощо. 

Директива енергетичних показників в будівництві (Energy 
Performance of Buildings Directive), прийнята країнами Євросоюзу в 
грудні 2009 року, вимагала, щоб до 2020 року усі нові будівлі були 
близькі до енергетичної нейтральності. 

В Україні енергоспоживання в будинках складає 400-600 
кВт*год/м2 на рік. Цей показник припускають понизити на 45%. У 
нашій країні також існує ряд документів (ухвали, рекомендації, 
укази, нормативи, територіальні норми), що регулюють 
енергоспоживання будівель і споруд. Наприклад, ВСН 5286, що 
визначає розрахунок і вимоги для системи гарячого водопостачання 
з використанням сонячної енергії [2]. 

У Києві вже побудовано декілька експериментальних будівель 
з використанням технології пасивного будинку, які були зведені у 
2008 р. На сьогоднішній день у різних містах України зводяться ще 
пасивні приватні житлові будинки. 

Зниження споживання енергії досягається за рахунок 
зменшення тепловтрат будівлі. Архітектурна концепція пасивного 
будинку базується на принципах: компактності, якісного і 
максимально ефективного утеплення, відсутності містків холоду в 
матеріалах і вузлах примикань, правильній геометрії будівлі, 
зонуванні, орієнтації за сторонами світу. З активних методів у 
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пасивному будинку обов’язковим є використання системи 
припливно витяжної вентиляції з рекуперацією (рис. 2, 3, 4). 

 
Рис. 2. Енергоефективні споруди: вітряний і сонячний міст Solar 
Wind в Калабрії, Італія (ліво руч) і «Дім світла», м. Ліструп, Данія 

(праворуч) 
 

 
Рис.3. Енергозбереження за рахунок форми – будинок Тиффані, 
США (ліворуч) і використан ня сонячної енергії – «Сонячний дах» в 

м. Перуджа, Італія (праворуч) 
 

 
Рис. 4. Енергопасивні будівлі: будинок в Корнуеллі, США (ліворуч) і 

будинок в Брисбені, Австралія (праворуч) 
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В ідеалі, пасивний будинок має бути незалежною 
енергосистемою, що взагалі не вимагає витрат на підтримку 
комфортної температури. Опалювання пасивного будинку має 
відбуватися завдяки теплу, що виділяється людьми, які в ньому 
живуть, і побутовими приладами. При необхідності додаткового 
«активного» обігріву, бажаним є використання альтернативних 
джерел енергії. Гаряче водопостачання також може здійснюватися 
за рахунок установок поновлюваної енергії: теплових насосів або 
сонячних водонагрівачів. Вирішувати проблему охолоджування 
(кондиціювання) будівлі також передбачається за рахунок 
відповідного архітектурного рішення, а у разі потреби додаткового 
охолоджування – за рахунок альтернативних джерел енергії, 
наприклад, геотермального теплового насоса. 

Таким чином, при будівництві екодому або пасивного будинку 
можна виділити наступні базові напрями і прийоми їх реалізації: 

1. Теплоізоляція: 1) будівельні конструкції з максимально 
підвищеною теплоізоляцією (коефіцієнт теплопередачі не більше 
0,15 кВт*год/м2 прагне до ідеалу 0,10 кВт*год/м2); 2) стикові і 
перехідні з’єднання без витоку тепла: правильний розрахунок або 
абсолютно герметичне виконання. 

2. Герметичність: 1) створення герметичної захисної 
оболонки; 2) забезпечення герметичності всіх стикових і 
перехідних з’єднань; 3) проведення в процесі будівництва 
випробування на герметичність будівлі, n 50 = 0,6 V заг/год. 

3. Контрольована вентиляція: 1) механічний спосіб 
вентиляції; 2) рекуперація тепла: встановлення відповідних 
пристроїв поблизу термооболонки будівлі, ступінь рекуперації не 
нижче 75%; 3) при необхідності – додаткова теплоізоляція 
центрального приладу і підігріваючого елементу; 4) «комфортна» 
вентиляція: управляється користувачем; 5) як альтернативний 
варіант – установка земляного теплообмінника. 

4. Вікна: 1) кваліфікована установка віконних конструкцій; 2) 
застосування потрійного скління і суперізолюючих віконних рам. 

5. Розташування і напрям будівлі: 1) південний напрям 
основного фасаду (допустиме відхилення +/-30°) і великі віконні 
отвори, направлені на південь; 2) відсутність затінених ділянок з 
метою забезпечення пасивного накопичення сонячної енергії; 3) 
рослинність, що не дає тінь. 

6. Компактність форми споруди. 
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На противагу традиційним схемам організації житла, в яких 
кожний елемент задуманий і реалізується як самостійна 
функціональна одиниця, в останній час виникла і успішно 
розвивається концепція «будівля, зроблена з розумом» (інтеліджент 
білдінг), яка передбачає інтеграцію систем, що забезпечують 
комфорт і безпеку проживання людини в будинку (самоконтроль 
систем водопостачання, опалення, енергозбереження тощо) [2]. 

Останнім часом стала модною нова схема віддаленого 
управління інтелектуальними системами з комп’ютера або 
мобільного телефону. У першому випадку створюють web-
сторінку, з якою контролюють домашні прилади, а в другому – 
використовують сервер, що перетворює сигнали телефону на 
сигнали для процесора. 

Оснащені інтегрованими автоматичними системами 
архітектурні об’єкти громадського призначення називають 
«інтелектуальними будівлями», що є не зовсім правильним 
перекладом англійського терміну «intelligent building». 

У даному контексті слово «intelligent» означає «розумний» і під 
інтелектом розуміють здатність розпізнавати певні ситуації і 
якимось чином на них реагувати. Тобто, ці будівлі можна 
трактувати як «розумно побудовані» – будинок має бути 
спроектований так, щоб усі його сервіси могли інтегруватися одне з 
одним з мінімальними витратами коштів, часу і трудоємності [3, 4, 
2]. 

Отже, обидва ці типи споруд набувають у світі все більшого 
поширення, бо повністю відповідають одній з головних вимог 
екологічної архітектури: раціональне використання енергоресурсів. 
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ЗАКОНОДАВЧА БАЗА З БЕЗПЕКИ ТА ЯКОСТІ ПИТНОЇ 

ВОДИ 
 

Перехід України на гігієнічні нормативи якості питної води, 
пов’язаний з євроінтеграцією, можливий при умові модернізації та 
технологічного переоснащення систем водопостачання та 
водовідведення. Зрозуміло, що імплементація нових гігієнічних та 
екологічних вимог до якості питної води потребує значних 
фінансових витрат. 

За даними організації економічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР) [1] необхідні інвестиції для відновлення і 
модернізації інфраструктури сектору водопостачання та каналізації 
країн-членів ОЕСР оцінюються в 6,7 трлн. доларів США до 2050 
року, а у випадку включення в цю програму більш широкого спектру 
інфраструктури, пов’язаної з водою, інвестиції можуть зрости 
втричі вже до 2030 року. Країнами-членами ОЕСР є країни ЄС, а 
також Австралія, Канада, Південна Корея, Мексика, Нова Зеландія, 
Великобританія, США, Туреччина, Японія. 

Зокрема, наприклад, в Польщі за період з 2003 по 2013 рр. на 
будівництво та модернізацію, систем каналізації було направлено 
більше 16,6 млрд. євро, а за розрахунками до 2015 року загальні 
витрати прогнозувалися на той час на рівні 18,5 млрд. євро [2]. 

Оскільки якість питної води визначає санітарне та епідемічне 
благополуччя населення, вона є ключовим фактором, який 
зумовлює здоров’я нації. ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги 
до води питної, призначеної для споживання людиною» вказує, що 
питна вода повинна бути безпечною в епідемічному та 
радіаційному відношеннях, нешкідливою за хімічним складом і 
мати сприятливі органолептичні властивості. В цих санітарних 
правилах, на відміну від скасованого ГОСТ 2874-82 «Вода питна», 
для всіх показників питної води (мікробіологічних, 
паразитологічних, органолептичних, фізико- хімічних та 
санітарно-токсикологічних) було встановлено додатково до 
поняття «якість» поняття «безпечність»: «1.2. Санітарні норми 
встановлюють вимоги до безпечності та якості питної води». 

В чому причина такої зміни в базовому нормативному 
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документі, чому до якості води добавили поняття її безпечності? 
Аналіз сучасної вітчизняної, європейської та міжнародної 

нормативної документації, що регламентує вимоги до питної води, 
показує, що поняття безпечності стосовно питної води є 
концептуально доречним та на часі, але визначення цього поняття 
у вітчизняних нормативно-правових актах необхідно привести у 
відповідність до європейських. 

У Законі України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» в ст. 18 про питне 
водопостачання вказується лише про якість питної води, яка 
повинна відповідати вимогам санітарних норм. Але ст. 46 цього 
Закону встановлює відповідальність за випуск, реалізацію 
продукції, яка внаслідок порушення вимог стандартів, санітарних 
норм є небезпечною для життя і здоров’я людей. Таким чином, 
можна вважати, що санітарним законодавством України 
встановлюються поняття «безпечність» та «якість» стосовно 
питної води [3]. 

Дещо інша ситуація з вказаними поняттями «безпечність» та 
«якість» в Законі України «Про питну воду, питне водопостачання 
та водовідведення». В першій редакції від 10.01.2002 року цього 
закону йшлося про гарантоване забезпечення населення якісною та 
безпечною для здоров’я людини питною водою. Але ніяких 
пояснень стосовно того, як трактувати якість та безпечність питної 
води, в подальшому тексті закону не було, а термін «безпечність» 
більше не згадується. В 2014 році в закон вноситься ст. 28, в новій 
редакції «Затвердження показників безпечності та окремих 
показників якості питної води». Можна було припустити, що ст.28 
опирається на ДСанПіН 2.2.4-171-10, який ввів поняття 
безпечності та якості питної води, і дає йому необхідну 
законодавчу підтримку. Але, необхідно звернути увагу, що ст.28 
визначає роздільно показники безпечності і показники якості 
питної води, а в ДСанПіН 2.2.4-171-10 безпечність і якість 
подаються як одне ціле [3]. 

Більш вірогідно, що формулювання ст.28 пов’язано з тим, що 
вона була введена Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо харчових продуктів». Дійсно, в 
цьому законі в ст.1 введено терміни «безпечний харчовий 
продукт» – харчовий продукт, який не справляє шкідливого 
впливу на здоров’я людини та є придатним для споживання, та 
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«окремі показники якості харчового продукту» – показники та/або 
властивості харчового продукту, що застосовуються для 
виконання одного або кількох завдань, зокрема для відокремлення 
традиційного харчового продукту від інших харчових продуктів та 
інформування споживачів про властивості харчового продукту, в 
тому числі шляхом його маркування. 

Відносно харчових продуктів поняття якості 
використовується здебільшого для ідентифікації продукту, щоб 
полегшити споживачу зробити вибір необхідного йому продукту. 

Показники якості не дають інформації щодо впливу продукту 
на здоров’я людини, це показники товару, що позиціонують його 
на ринку. 

Оцінку шкідливого впливу продукту можливо здійснити на 
підставі показників безпечності. В законі так і вказано: «параметри 
безпечності – науково обґрунтовані та затверджені … параметри, 
включаючи максимальні межі залишків, максимальні рівні, 
допустимі добові дози, рівні включень, недотримання яких у 
харчових продуктах може призвести до шкідливого впливу на 
здоров’я людини» [2]. 

Таким чином, формальне перенесення термінології зі сфери 
«харчового» законодавства в «питне» законодавство призвело і до 
серйозної плутанини в термінах та їх трактуванні, і до очевидних 
нестиковок в сфері питного водопостачання санітарно-гігієнічної 
нормативної бази з галузевим законом. 

Фахівцям галузі відомо, що така ж ситуація свого часу 
виникла, коли в «питний» закон внесли поправку, що питна вода – 
це харчовий продукт. Через принципову неможливість виконання 
цієї поправки всі підприємства водопостачання країни могли 
опинитися поза законом і змушені були б зупинитись. На щастя, 
неадекватність поправки викликала належну реакцію зацікавлених 
сторін і була вчасно анульована. 

Нова редакція ст.28 з незрозумілих причин не отримала 
належної оцінки і тому залишається малозрозумілою і вступає в 
смисловий конфлікт з санітарним законодавством. Наприклад, 
перший абзац ст.28 вказує, що «затвердження показників 
безпечності та окремих показників якості питної води здійснює 
центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує 
реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я…». 
Виникає питання – хто затверджує всі інші, крім окремих, 
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показники якості питної води? 
Для приведення закону у відповідність з санітарними 

правилами необхідно в законі в терміні «окремі показники якості 
питної води» вилучити «окремі показники», тим самим 
об’єднавши поняття якості та безпечності. 

Тим більше, що поняття безпечності та якості питної води, як 
роздільні поняття, не встановлюються в Директиві 98/83 ЄС «Про 
якість води, призначеної для споживання людиною». Так, в ст.4, 
яка визначає поняття питної води, вказано (офіційний переклад 
[4]): «… вода, призначена для споживання людиною, є безпечною 
та чистою, якщо вона: є вільною від будь-яких мікроорганізмів та 
паразитів, і від будь-яких речовин, які … становлять потенційну 
загрозу людському здоров’ю, та відповідає мінімальним вимогам, 
встановленим у Дод. I, Част. А і В…». [4] 

Звернемо увагу на фразу «є безпечною та чистою». На жаль, 
це не точний переклад. Якщо подивитися автентичні переклади на 
мови слов’янських країн - членів ЄС, які через співзвучність з 
українською мовою є зрозумілими і в оригіналі, то точним 
перекладом буде «є придатною для вживання та чистою». 

Таке уточнення є принципово важливим, оскільки з 2004 року 
в міжнародній термінології введено поняття «безпеки 
водопостачання», стосовно якого в англомовному визначенні 
використовується термін «safety», тоді як стосовно якості питної 
води використовується термін «wholesome». 

Безпечне водопостачання – це гарантований захист систем 
питного водопостачання від несанкціонованого руйнівного та 
шкідливого втручання як на елементи системи водопостачання, 
так і на якість питної води. 

Нешкідлива (безпечна) питна вода – це питна вода, що не 
здійснює шкідливого впливу на здоров’я людини. 

Тому для виключення можливих протирічь та нестиковок 
термінів, бажано не відступати від Директиви 98/83 ЄС і термін 
«wholesome» перекладати як «здорова», «нешкідлива» чи 
«придатна для вживання». 

Отже, безпека та якість питної води – це гарантія безпечного 
постачання споживачу нешкідливої питної води, якість якої 
відповідає гігієнічним нормам. Згідно з вище поставленої 
проблематики потрібно проводити додаткові дослідження і 
вживати безпечно чисту воду. 
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Ліси відіграють важливу роль і становлять значну цінність для 

людини найперше тому, що лісовим екосистемам властива найвища 
інтенсивність біологічного кругообігу завдяки їхній потужній 
біомасі. Ліси є однією з найважливіших складових навколишнього 
природного середовища покриваючи близько 30 % площі суходолу 
на планеті. Вони впливають на клімат, чистоту води і повітря, 
захищають сільськогосподарські угіддя, а також є джерелом 
величезної кількості матеріальних ресурсів та невід'ємною 
частиною історико-культурного середовища людини. Водночас 
цінність лісу як природного та економічного ресурсу не завжди 
врівноважується з результатами лісознавства та лісоексплуатації, а 
тому у сучасних умовах актуальним є визначення екологічної 
цінності лісів, комплексне, раціональне і невиснажливе 
лісокористування. 

Ліси Вінницької області переважно виконують екологічні 
функції – захисні, рекреаційні, природоохоронні і мають обмежене 
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експлуатаційне значення та становлять незаперечну екологічну 
цінність, що особливо важливо для такого густонаселеного регіону 
[1]. 

У Лісовому кодексі України поняття ліс визначається як 
«…сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та 
чагарники, тварин, мікроорганізмів та інших природних 
компонентів, що в своєму розвитку біологічно взаємопов’язані, 
впливають одне на одного і на навколишнє середовище». А в Статті 
4 цього законодавчого документа сказано, що усі ліси на території 
України становлять її лісовий фонд. До лісового фонду належать 
також земельні ділянки, не вкриті лісовою рослинністю, але надані 
для потреб лісового господарства [2]. 

В екологічній літературі поняття ліс розглядається як елемент 
географічного ландшафту, що складається із сукупності деревних, 
кущових, трав'яних рослин, тварин і мікроорганізмів, котрі 
біологічно взаємопов'язані і впливають як один на одного, так і на 
зовнішнє середовище. Лісовою ж площею вважається площа, 
зайнята деревами та чагарниками, які використовуються з 
лісогосподарською метою. Зокрема це громадські, приватні ліси, 
національні парки і заповідники, лісові культури і плантації 
(розрахункові лісосіки, площі під дорогами, лісові розсадники, крім 
міських парків і скверів, садів, лісових пасовищ) [3]. 

У працях вітчизняних та зарубіжних вчених велика увага 
приділяється вивченню оцінки ефективності використання 
природно-ресурсного потенціалу лісових ресурсів, 
лісовідновленню та оптимізації ведення лісового господарства. 
Зокрема, в роботах С. А. Генсірука висвітлюється історія розвитку 
лісівництва в Україні, лісовідновні процеси у деревостанах, 
відтворення лісових насаджень, оптимізація лісистості територій та 
мікрокліматичний вплив захисних лісових насаджень [4-7]. 
Дослідження В. І. Самоплавського та П. Г. Вакулюка стосуються 
питань лісової політики, розробки стратегії розвитку лісової галузі, 
розв’язання сучасних проблем лісовідновлення та лісорозведення 
(«Лісовідновлення та лісорозведення в рівнинних районах 
України»,   1998)   [8–10]. І. М. Синякевич у своїх працях основну 
увагу приділяє еколого-економічним аспектам лісокористування. У 
його монографії «Екологічна політика. Стратегія подолання 
глобальних екологічних загроз» (2011) описані методи та моделі 
оцінювання екологічної вартості лісів [11].  
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Дослідженнями багатофункціональної ролі лісів, в тому числі і 
екологічної, та особливостей ведення лісового господарства в 
Вінницькій області займаються науковці Українського ордена 
«Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового 
господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького: 
І. Ф. Букша, М. М. Ведмідь, В. П. Ткач та інші. 

Попри велику кількість досліджень, визначення екологічної 
цінності лісів висвітлюється рідко і не сформоване остаточно. 
Цінність лісів, в тому числі і екологічна, переважно розглядається 
як визначення їх корисних властивостей для суспільства та 
виконання ними важливих екологічних функцій. Тому поняття 
екологічної цінності лісу потребує комплексного вивчення з точки 
зору екологічних, лісівничих, економічних та соціальних 
аспектів [4, 7, 14]. 

Україна належить до лісодефіцитних територій. У кількісному 
відношенні в Україні загальна площа лісових ділянок становить 
10,4 млн. га, в тому числі вкриті лісовою рослинністю – 9,6 млн. га. 
Лісистість території України становить 15,9 %. Запас деревини в 
лісах оцінюється в межах 2, 1 млрд. м3. Загальне щорічне 
збільшення запасу деревини сягає 35 млн. м3. Ліси в Україні 
зростають у різних географічних регіонах (Полісся, Лісостеп, Степ, 
Українські Карпати) і мають відмінності щодо лісорослинних умов. 
Ліси сконцентровані переважно на Поліссі та в Карпатах [6, 7, 8]. 

Площа лісового фонду Вінницької області складає 431,8 тис. 
га, що становить 12 % її території і є нижчою, ніж в цілому по 
Україні та нижчою науково-обґрунтованої лісистості (15 16 %), за 
якої ліси можуть ефективно виконувати свої основні функції. 
Вкриті лісовою рослинністю землі становлять 267,2 тис. га, в тому 
числі: ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного 
призначення – 56,7 тис. га; рекреаційно-оздоровчі ліси – 117,6 тис. 
га; захисні ліси – 92,9 тис. га. В основному вони виконують 
санітарно-гігієнічні, рекреаційні, захисні, природоохоронні та 
водоохоронні функції і мають обмежене експлуатаційне значення 
[10, 11]. 

Показник лісистості Вінницької області має тенденцію до 
зростання, що зумовлено збільшенням в останні роки загальної 
площі лісів, зміною вікової структури та впровадженням науково-
обґрунтованих технологій лісовирощування, але, все ж в окремих 
степових (південних) районах він залишається в два рази нижчим 
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від оптимального [11]. Тому необхідним є впровадження заходів 
спрямованих на збереження і відтворення лісових ресурсів, що в 
результаті відновить та посилить екологічну цінність лісу та 
підвищить екологічну стабільність області. 

Традиційним призначенням лісу, що проявляє його 
господарську цінність є постачання деревини, а іноді при цьому 
враховуються і побічні недеревинні продукти: ягоди, гриби, 
лісотехнічна сировина, мисливська фауна тощо. Визначення 
цінності лісових територій обумовлюється нормативно-правовими 
актами, діючими рекомендаціями [12-14] та міжнародними 
зобов’язаннями України щодо збереження біологічного 
різноманіття та ведення лісогосподарювання згідно з принципами 
сталого розвитку. 

Окрім величезної господарської цінності ліси мають вищу 
цінність – екологічну, яка, в першу чергу, полягає у виконанні ними 
ряду важливих функцій: водоохоронних, захисних, санітарно-
гігієнічних, оздоровчих, рекреаційних, естетичних, виховних тощо. 
Найперше екологічна цінність лісу проявляється в тому, що він 
виступає регулятором водного режиму. Це вплив на формування 
водного балансу і річкового стоку. Ліси відіграють важливу 
екологічну роль у захисті ґрунтів від небезпечних ерозійних 
процесів при цьому виступаючи ґрунтозахисним, 
кліматоутворюючим і кліматорегулюючим фактором [9, 10]. 

Ще одна з суттєвих екологічних рис лісу це відновлення 
кисню на планеті, він дає атмосфері 6 % кисню. У сучасних умовах 
техногенезу ліси виступають як фактор екологічної стабільності 
очищають повітря від домішок отруйних газів, аерозолів, пилу, 
попелу, сажі, радіоактивного забруднення тощо. Відомо, що гектар 
лісу за вегетативний період засвоює в середньому до 20 т 
вуглекислого газу і виділяє 14 т кисню, очищає від отруйних газів та 
пилу 30 млн. м3 повітря. А гектар букового лісу здатний затримати 
понад 65 т пилу за рік, дубового – відповідно до 55, ялинового – 32 
т. Значна частина шкідливих мікробів також гине від фітонцидів, 
які виділяють дерева й чагарники. Найбільше фітонцидів виділяють 
хвойні ліси – 4-5 кг/га [7]. 

Ліс виступає унікальним біогеоценозом, в якому існує 
різноманіття рослинного, тваринного світу, грибів і різного роду 
прокаріот. Рослинна складова лісів за рахунок фотосинтезу 
утворює велику кількість органічної речовини, забезпечуючи 
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первинну продуктивність та існування різних видів організмів. 
Вкриті лісами території мають велике значення для збереження 
біорізноманіття. В Україні близько 41% видів рослин та 31 % видів 
тварин занесених до Червоної Книги України мешкають в лісах [7]. 

Важливе екологічне значення лісів і в захисті людини від 
шуму. Листя і хвоя поглинають більшу частину звукових хвиль 
значно знижуючи рівень шуму. Таким чином проявляється і 
оздоровча роль лісів. 

В сучасному суспільстві ліси прийнято розглядати як еколого-
економічну систему [5, 1]. Але при такому підході шкала 
визначення цінності лісу також не є повністю сформованою. 
Найпоширенішим вважається підхід «придатності – непридатності» 
лісових об’єктів для потреб людини. Екологічна цінність лісових 
територій проявляється в здатності забезпечувати стабільність між 
господарською діяльністю та енергетичними можливостями лісових 
екосистем, тобто досягненні енергетичної рівноваги в лісових 
екосистемах за допомогою сукупних відновлюваних і енергетичних 
якостей. В такому контексті екологічною цінністю виступає рівень 
якості лісових екосистем, який повинен постійно контролюватися, а 
водночас і збереження біорізноманіття та раціональне 
використання лісових ресурсів. Світовий банк постійно проводить 
дослідження присвячені загальній економічній цінності лісів та 
розвитку методів вартісної оцінки екологічних функцій екосистем і 
територій, що мають, насамперед, природоохоронне і рекреаційне 
значення. 

Всесвітній фонд охорони дикої природи (WWF) спільно з 
міжнародною консалтинговою компанією ProForest розробили для 
України практичний посібник «Особливо цінні для збереження 
ліси: визначення та господарювання» [12]. У роботі розглядаються 
екологічні та соціальні цінності лісу, які мають суттєве значення 
або особливу важливість і визначаються як особливо цінні для 
збереження ліси (ОЦЗЛ). Така цінність може полягати в наявності 
рідкісних видів, угруповань та біотопів, місць рекреації або 
природних ресурсів, які використовуються місцевим населенням 
тощо. 

Базовою ідеєю концепції ОЦЗЛ є виявлення особливої 
цінності для збереження (ОЦЗ): це така цінність, що є особливо 
важливою і потребує охорони та сталого використання. Концепцію 
«особливо цінних для збереження лісів» (ОЦЗЛ) розробила Лісова 
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Наглядова Рада (ЛНР – FSC, Forest Stewardship Counsil) для 
використання в сертифікації ведення лісового господарства. 
Особливо цінні для збереження мають одну або більше з наступних 
ознак: лісові території, які містять важливі на глобальному, 
національному або регіональному рівнях: осередки біорізноманіття 
та/або великі лісові ландшафти, розташовані в межах одиниці 
господарювання або містять кілька таких одиниць, де 
життєздатним популяціям більшості, якщо не всіх аборигенних 
видів, властиві природні характеристики структури, поширення та 
чисельності; лісові території, що містять рідкісні екосистеми та 
екосистеми під загрозою зникнення або входять до складу таких 
екосистем; лісові території, які забезпечують основні природно-
захисні функції; лісові території, що є визначальними для 
задоволення основних потреб та/або для традиційної культурної 
ідентичності місцевих громад. 

Прикладами особливо цінних для збереження лісів може бути 
праліс, ліс, в якому розташована важлива археологічна пам’ятка, 
лісова територія, у межах якої наявна певна рідкісна екосистема або 
група рідкісних видів, ділянка з природним осередком видів, 
існування яких під загрозою тощо. При цьому особлива цінність 
лісів може зростати або ж зменшуватися з часом відповідно до змін 
землекористування, господарчої діяльності тощо. Поняття і 
методика визначення ОЦЗЛ є важливими для вивчення екологічних 
функцій лісових екосистем, їх збереження і відновлення [14]. На 
території Вінницької області особливо цінні для збереження ліси 
зустрічаються на території НПП «Кармелюкове Поділля» – ділянки 
з угрупованнями рідкісних видів рослин, тварин, осередки 
еталонних ґрунтів тощо. 

Необхідність відтворення та збереження лісових ресурсів у 
сучасних умовах зумовлена науково обґрунтованою доцільністю 
збільшення площі лісів України до оптимального рівня у межах 19 
– 20 %, поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх 
продуктивності й біологічної стійкості, підвищення їх основних 
властивостей та раціонального використання. Для досягнення 
науково обґрунтованого рівня оптимальної лісистості потрібно 
додатково створити щонайменше 2 млн. га нових лісів, що 
зазначається в Проекті Концепції Державної цільової програми 
розвитку лісового господарства України на 2016 – 2020 роки [14]. 

Для досягнення оптимального показника лісистості (15 – 16 
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%) для Вінницької області необхідно збільшити площу 
лісонасаджень хоч на один відсоток (площею 31,4 тис. га), а 
частину лісів піддати докорінній реконструкції і заміні на більш 
цінні та продуктивні ліси. Це зокрема стосується старих лісів, у 
яких з погіршенням санітарного стану знижуються і еколого-
захисні функції. Це, наприклад, дубово порослеві ліси третьої та 
старших генерацій [11, 13] 

Отже, сьогодні важко переоцінити екологічну роль лісів. Вона 
нерозривно пов’язана з поняттями лісознавство, лісоексплуатація, 
невиснажливе лісокористування. Виходячи з цього основними 
принципами ефективного відтворення та збереження лісових 
ресурсів повинні стати: 

- досягнення екологічно орієнтованої лісистості; 
- вивчення і врахування стану лісових ресурсів в залежності 

від зональності, природно-історичних умов (нерівномірна і відносно 
низька середня лісистість території України та зростання лісів у 
різних природних зонах: Лісостеп, Степ, Полісся, Українські 
Карпати); 

- всебічне вивчення лісу для збереженням генофонду 
рослинності; 

- комплексне і гармонійне екологоекономічне 
лісокористування з використанням новітніх природозберігаючих 
технологій; 

- зниження рівня антропогенного навантаження; 
- розробка систем моніторингу та екологічної сертифікація 

ведення лісового господарства; 
- розширення міжнародної співпраці, запозичення досвіду 

ведення лісового господарства та удосконалення законодавчої і 
правової бази. 

Для Вінничини, враховуючи її фізикогеографічне 
розташування (лісостепова та степова зони), актуальним також 
буде: 

- впровадження нових природозберігаючих технологій 
лісогосподарських робіт, гармонізованих систем ведення лісового 
господарства на зонально-типологічній і програмно-цільовій 
основі; 

- створення захисних лісових насаджень та лісових смуг 
різного цільового призначення; 

- спрямування лісівничих заходів на вирощування складних 
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за формою природних лісів оптимальної вікової структури. 
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Мандебура С. В. 
 

СТАН ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ 
ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОСТЕПОВОЇ 

ЧАСТИНИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Сучасний стан функціонування сільськогосподарського 
виробництва перебуває в умовах зростання техногенного 
навантаження. 

Антропогенна діяльність супроводжується розсіюванням 
значної кількості хімічних елементів, залучених до міграційного 
процесу, серед яких одними з основних являються солі важких 
металів. Значна кількість важких металів, що забруднюють 
навколишнє середовище, надходить до ґрунту [1]. 

Нагромадження важких металів у ґрунті впливає на його 
родючість і мікробіологічну активність. Забруднення важкими 
металами є одним із факторів, що визначають продуктивність 
сільськогосподарських культур та якість сільськогосподарської 
продукції [2]. 

Токсичність важких металів по відношенню до рослин 
визначається не валовим їх вмістом в ґрунті, а в основному вмістом 
їх рухомих сполук [3]. 

Мета і завдання дослідження. Визначення рівня забруднення 
ґрунтового покриву орних земель лісостепової частини Черкаської 
області рухомими формами важких металів має важливе значення, 
тому що на основі нього здійснюється оцінка їх вмісту в орному 
шарі ґрунту, по відношенню до гранично допустимої кількості 
(ГДК). Дана інформація необхідна для визначення екологічно 
небезпечних зон, а також для розробки та вжиття відповідних 
заходів по збереженню та відтворенню екологічної стійкості 
ґрунтового покриву орних земель. 
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В зв’язку з цим метою наших досліджень було встановлення 
рівня вмісту рухомих форм важких металів в ґрунтовому покриві 
орних земель лісостепової частини Черкаської області та рівня їх 
токсичності.  

Результати досліджень. Як свідчать дані агроекологічного 
обстеження (табл. 1) середньозважений показник вмісту рухомих 
форм важких металів в ґрунтовому покриві орних земель 
лісостепової частини області нижчий максимально допустимого 
рівня і становить: по кадмію - 0,28, свинцю - 0,75, ртуті - менше 0,1 
мг /кг ґрунту. В розрізі районів вміст рухомих форм кадмію в орних 
землях варіює від 0,19 до 0,45, рухомих форм свинцю - від 0,56 до 
0,90 мг /кг ґрунту. 

Найвищий вміст рухомих форм кадмію спостерігається в 
ґрунтах Черкаського та Звенигородського районів - 0,38 та 0,45, 
рухомих форм свинцю в цих же районах - 0,88 та 0,90 мг /кг ґрунту 
відповідно. Забрудненість ґрунтів ртуттю у всіх районах менше 0,1 
мг/кг ґрунту. 

Таблиця 1 
Вміст рухомих форм важких металів в орних ґрунтах зони 

Лісостепу Черкаської області (2016 - 2020 роки) 

Адміністративний 
район, зона 

Кадмій* Свинець Ртуть 

середньозважений 
вміст 

+,- 
до 
МДР

середньозважений 
вміст 

+,- 
ДО 
МДР

середньозважений 
вміст 

+,- до 
МДР 

мг/кг грунту 

Уманський 0,23 -0,47 0,56 1,44 м. 0,1 б. -1,9

Золотоніський 0,30 0,40 0,71 -1,29 м. 0,1 б. -1,9

Звенигородський 0,45 -0,25 0,90 -1,10 м. 0,1 б. -1,9

Черкаський 0,38 -0,32 0,88 - 1,12 м. 0,1 б. -1,9

По зоні Лісостепу 0,28 -0,42 0,75 - 1,25 м. 0,1 б. -1,9

Примітка:* - МДР рухомих форм становить: Сd - 0,7; РЬ - 2,0; МДР валового вмісту 
Сd - 3; РЬ - 32; Нg - 2 мг/кг ґрунту. 

 

При визначенні токсичності важких металів використовується 
оціночний критерій, що обчислюється за співвідношенням між 
сумою ввібраних основ і вмістом у ґрунті рухомих форм важкого 
металу (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Рівень токсичності рухомих форм важких металів в орних 

ґрунтах зони Лісостепу Черкаської області (2016 - 2020 роки) 

Адміністративний 
район, зона 

Обстежена 
площа, тис. 

га 

Сума 
ввібраних 
основ (S), 
мг-екв/100г 
ґрунту 

Середньозважений 
вміст важких 

металів, мг/кг ґрунту S/Cd S/РЬ S/Нg 

Cd Рb Hg 

Уманський 56,8 21,8 0,23 0,56 м. 0,1 94,8 38,9 м. 218,0

Золотоніський 43,6 20,4 0,30 0,71 м. 0,1 68,0 28,7 м. 204,0

Звенигородський 49,2 26,0 0,45 0,90 м. 0,1 57,8 28,9 м. 260,0

Черкаський 54,6 263 0,38 0,88 м. 0,1 69,2 29,9 м. 263,0

По зоні Лісостепу 332,1 24,4 0,28 0,75 м. 0,1 87,1 32,5 м. 244,0

 
Для обмінного кадмію дане співвідношення по регіону 

Лісостепу становить 87,1 і в розрізі районів варіює від 57,8 до 
158,9. Найбільш забрудненими по цьому елементу виявилися 
ґрунти Звенигородського району, де співвідношення суми 
ввібраних основ орних земель до вмісту в них обмінного кадмію 
найменше - 57,8. Співвідношення суми ввібраних основ до 
обмінних форм свинцю в ріллі досліджуваного регіону становить 
32,5 і в розрізі районів варіює від 28,7 до 38,9. Найменшу 
забрудненість цим елементом по даному критерію мають ґрунти 
орних земель Уманського району. 

Висновки. У результаті проведених досліджень нами 
встановлено, що забруднення ґрунтового покриву орних земель 
лісостепової частини Черкаської області важкими металами (Сd, 
Рb, Нg) не перевищує максимально допустимого рівня і його 
значення по кадмію в 2,5, свинцю - в 2,7, ртуті - у 20 разів менше 
ГДР. 
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Марочкіна Т. В. 
 
ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 

 
Лісові ресурси посідають одне з чільних місць в ресурсній базі 

економіки України.  
До лісових ресурсів відносять деревину, технічні, харчові, 

кормові та інші ресурси, а також корисні натуральні якості лісу 
водоохоронні, захисні, кліматично-регулюючі, санаторно-гігієнічні, 
оздоровчі. 

Загальна площа лісового фонду України складає близько 10 
млн. гектарів, в т. ч. покрита лісом – 8,6 млн. га. Лісистість досягла 
лише 15,6%, що значно менше, ніж лісистість більшості розвинених 
країн світу (Угорщина – 18%, Франція – 27,8%, Румунія – 28,1%, 
Польща ‒ 28,7%, Німеччина – 29%, США – 32,7%, Болгарія – 
34,4%). Запаси деревини в Україні складають 1, 3 млрд м3 [8, с. 
452]. 

Державне регулювання та управління лісовим господарством 
України здійснюється шляхом формування та визначення основних 
напрямів державної політики у сфері лісових відносин. У Лісовому 
Кодексі України зазначено, що Верховна Рада України визначає 
засади державної політики у сфері лісових відносин (ст. 26), а 
Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері лісових відносин та розроблення і виконання 
загальнодержавних програм з охорони, захисту, використання та 
відтворення лісів (ст. 27) [6, с. 151]. 

Україна не має значних запасів лісових ресурсів, які є базою 
для розвитку лісового господарства. До складу лісового 
господарства входять три промисловості: лісова, деревообробна та 
целюлозно-паперова. В лісовому виробництві найбільш 
розвинутими є лісозаготівельне та лісохімічне виробництва. 
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Лісозаготівельне виробництво забезпечує заготівлю круглих 
лісоматеріалів, виробництво технологічної тріски та 
транспортування їх на кінцеві пункти (склади, пункти споживання), 
заготівлю та вивезення осмолу та деревної зелені. 

Лісохімічне виробництво в складі лісової промисловості 
забезпечує переробку осмолу на каніфоль, скипидар, а деревної 
зелені ‒ на вітамінне борошно екстракт, пасту, віск та інші 
продукти, заготівлю та переробку живиці. 

Основне завдання лісового виробництва й інших галузей 
лісового господарства на сучасному етапі розвитку економіки 
України, який характеризується загостренням економічних і 
екологічних протиріч ‒ це нарощування обсягів виробництва за 
рахунок комплексного та ефективного використання лісосічного 
фонду та використання деревини (без нарощувань обсягів 
лісозаготівель). 

Стабілізація обсягів лісозаготівель має важливе економічне, 
екологічне, соціальне значення, оскільки ліси є цінним 
компонентом природи, фактором, що стабілізує навколишнє 
природне середовище [7, с. 70]. 

Із загального об’єму деревинних відходів лісозаготівельного та 
лісогосподарського виробництва біля 2,6 млн. м3 можна буде 
використати для виробництва промислової продукції. Це значний 
резерв деревної сировини. Він становить близько 40% деревини, 
яка заготовлюється в процесі головного користування лісом [3, с. 
37-40]. 

Структура використання деревних ресурсів і випуску продукції 
на деревній основі взагалі є незадовільною. В Україні з кубометра 
заготовленої деревини, а також у розрахунку на душу населення 
виробляється менше деревостружкових (у 2 рази) і 
деревоволокнистих (у 6) плит, фанери (у 8), целюлози (в 10), 
паперу і картону (майже в 20 раз), ніж у Фінляндії, Франції, Швеції, 
Італії та Німеччині [4, с. 27-34]. 

Важливе місце в економіці лісового комплексу посідає 
лісогосподарське виробництво, основне завдання якого ‒ це 
вирощування продуктивних стиглих насаджень захист і охорона 
лісів і кінцевим результатом лісогосподарського виробництва є 
вирощений стиглий ліс і сукупність матеріальних благ які 
отримують народне господарство та населення в процесі 
вирощування лісу (гриби, ягоди, плоди, лікарські рослини, 
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продукція бджільництва та мисливства, матеріальні і соціальні 
блага від використання захисних рекреаційних й інших корисних 
функцій лісу). 

Процес лісовирощування відбувається головним чином під 
впливом природних факторів (родючість ґрунтів клімат тощо). Їх 
вплив на лісовирощування значно більший ніж в сільському 
господарстві, тому їх необхідно особливо поглиблено вивчати. 
Помилки на початку виробничого циклу мають довгострокові, 
негативні економічні і екологічні наслідки, їх необхідно виявляти й 
усувати в перші роки лісовирощування [5, с. 42]. 

До лісового господарства України доцільно включити і 
мисливське господарство, яке займається відтворенням і 
збереженням корисної мисливської фауни. Мисливське та лісове 
господарство тісно пов’язані між собою. Рослинність лісу є 
кормовою базою для багатьох мисливських тварин. Водночас деякі 
види лісової фауни позитивно впливають на розвиток лісу. 

Комплексне ведення лісового та мисливського господарств дає 
змогу ефективно використовувати лісові ресурси. Більшість 
комплексних лісових підприємств України в планах економічного 
та соціального розвитку спрямовані на підвищення продуктивності 
й охорону диких лісових тварин [7, с. 74]. 

Проблема вирубки лісів є однією з найгостріших екологічних 
проблем на планеті. Вони складають єдину екосистему, яка впливає 
на життя різних видів флори, фауни на грунт, атмосферу, водний 
режим. 

На сьогодні проблема вирубки дерев актуальна для всіх 
континентів Землі, однак найбільш гостро ця проблема стоїть в 
країнах Західної Європи, Південної Америки, Азії. Інтенсивне 
знищення лісів призводить до проблеми знелісення. 

Проблемами, які впливають на стан лісових ресурсів є: 
‒ більше половини тропічних лісів світу вже знищено, а для їх 

відновлення потрібні сотні років; 
‒ тільки 30% суші зайнято лісами; 
‒ регулярна вирубка дерев призводить до підвищення в 

атмосфері оксиду вуглецю на 6-12%; 
‒ щохвилини зникає територія лісу, яка за розмірами дорівнює 

кільком футбольним полям [2]. 
Серед поширених причин вирубки дерев варто назвати такі: 
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‒ деревина має високу цінність як будівельний матеріал і 
сировина для паперу, картону, виготовлення побутових предметів; 

‒ нерідко знищують ліси заради розширення нових 
сільськогосподарських угідь; 

‒ для будівництва нових шляхів сполучення і доріг. 
Крім цього, велика кількість дерев зникають в результаті 

лісових пожеж, які постійно відбуваються через неправильне 
поводження з вогнем. Також вони трапляються в сезон посухи. 

Досить часто вирубка дерев відбувається незаконно. З 
порушеннями, також на ринок надходить деревина, яку 
поставляють браконьєри, які не мають дозвіл на діяльність. 

Для вирішення завдання збереження лісів необхідно розробити 
національну довгострокову програму підвищення ефективності 
відтворення лісових ресурсів і раціонального їх використання. 
Доцільно в короткий строк досягти зменшення залежності 
підприємств лісопромислового комплексу від імпорту деревини. 

Другий напрям вирішення проблеми ‒ це істотне поліпшення 
відтворення лісосировинних ресурсів. Перспективними є 
плантаційне лісорозведення (особливо на непридатних для 
сільськогосподарського виробництва землях) вирощування 
насаджень із швидкорослих деревних порід, введення в лісові 
культури сосни звичайної та інших продуктивних деревних порід з 
метою їх вирубки в процесі проміжного користування лісом. 

Необхідно підвищити ефективність відтворення захисних смуг 
уздовж транспортних шляхів не тільки для посилення їх захисних 
функцій, але й отримання повноцінної кондиційної деревини, 
забезпечити заліснення всіх малопридатних для 
сільськогосподарського виробництва земель. Підвищення 
лісистості території України до 20% дасть змогу в перспективі 
забезпечити лісопромисловий комплекс місцевими сировинними 
ресурсами, поліпшити кліматичні умови і їх позитивний вплив на 
продуктивність сільського господарства, а також збільшити 
рекреаційний потенціал лісів і їх позитивний вплив на здоров’я 
населення [1, с. 56-60]. 

Отже, неефективне управління лісовим господарством України 
є головною перешкодою для його розвитку та розвитку суміжних 
галузей економіки і потребує чіткого регулювання державним 
апаратом, яке в подальшому сприятиме накопиченню лісових 
ресурсів та покращенню екологічної ситуації в лісах в цілому. 
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Подзерей Р. В. 
 

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ 
АТМОСФЕРИ 

 
Атмосфера завжди містить певну кількість забруднюючих 

речовин, які мають природне або антропогенне походження. Рівень 
забруднення атмосфери природними джерелами є фоновим і з 
плином часу змінюється несуттєво. Впливати на природні 
забруднення атмосфери людина не може, але завжди повинна 
регулювати характер забруднення в процесі господарської 
діяльності. 

Великою соціальною і економічною проблемою в наш час є 
забруднення повітряного басейну, особливо це стосується великих 
міст, промислових агломерацій, мегаполісів. 

До основних антропогенних джерел забруднення атмосфери 
відносяться промислові підприємства, комунальне господарство, 
електроенергетика, сільське господарство, транспорт. 

Рівень забруднення атмосферного повітря в Україні та досить 
високий. Основним галузей народного господарства, що мають 
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високий рівень впливу на атмосферне повітря, потрібно 
відокремити паливно-енергетичний комплекс, металургію, хімічну 
промисловість, промисловість будівельних матеріалів, транспорт, 
сільське господарство та ін. 

У паливно-енергетичному комплексі нафтохімічні та 
нафтопереробні заводи є головними джерелами забруднення 
повітря органічними сполуками. Вони викидають в атмосферу 
вуглеводень, пил сірчаного газу, фенол, аміак, метил-стирол та інші 
шкідливі речовини. З димових труб ТЕС в атмосферу надходить 
значна кількість золи, залишків палива, сірчаного ангідриду, азоту, 
газоподібних продуктів неповного згорання, а при спалюванні 
мазуту – сполуки ванадію, солі натрію та деякі інші шкідливі 
речовини. Від станцій, які працюють на вугіллі, в навколишнє 
середовище потрапляють природні радіонукліди, що містяться у 
вугіллі. 

Одним із найбільших забруднювачів є металургійний 
комплекс, на який припадає 35 % викидів в атмосферне повітря. 
Технології, що застосовуються на більшості металургійних 
комбінатів, застаріли і мають низький коефіцієнт корисної дії. 
Майже 60 % продукції припадає на мартенівські печі, експлуатація 
яких постійно дорожчає, ефективність скорочується, а викиди 
забруднюючих речовин збільшуються порівняно з сучасними 
кисневими конверторами. Процеси виплавки чавуну і переробки 
його на сталь супроводжуються викидами в атмосферу різних газів. 
Викиди пилу в розрахунку на 1 т чавуну складають 4,5 кг, 
сірчистого газу – 2,7 кг, марганцю – 0,1-0,6 кг. Разом із доменним 
газом в атмосферу в невеликих кількостях потрапляють також 
сполуки миш’яку, фосфору, сурми, свинцю, ртуті і рідких металів, 
ціаністий водень і смолисті речовини[1]. 

Підприємства хімічної промисловості також є потужним 
джерелом забруднення атмосфери. При виробництві азотних 
добрив головною причиною забруднення атмосферного повітря є 
синтез азотної кислоти. Значної шкоди навколишньому середовищу 
завдають відходи виробництва фосфорних добрив. Технологія 
виробництва суперфосфату пов’язана з викидами в повітря пилу і 
сполук фтору. При виробництві сірчаної кислоти у газових викидах 
містяться сірчаний ангідрид, оксиди азоту, токсичний пил, літій і 
залишки миш’яку. В інших галузях хімічної промисловості в 
атмосферу викидають такі шкідливі речовини: при виробництві 



47 

азотної кислоти – оксиди азоту, аміак, оксиди вуглецю; при 
виробництві хлору – хлор і соляну кислоту; при виробництві 
штучних волокон – сірковуглець, сірководень; при виробництві 
ацетилену, карбіду кальцію і феросплавів – вапняний пил, пил 
кремнієвої кислоти, що містять деякі метали і мають неприємний 
запах тощо. 

Забруднення атмосферного повітря загрожує здоров’ю 
людини, завдає великих економічних збитків, а також негативно 
впливає на рослинний і тваринний світ. Забруднення атмосфери 
призводить до появи таких негативних планетарних явищ, як 
глобальнее потепління клімату, руйнування озонового шару, 
випадання кислотних дощів, смогу, тощо. 

Глобальне потепління клімату, яке почалося в другій половині 
ХХ ст., є підтверджуючим фактом. Серед основних причин 
глобального потепління можна виділити такі: забруднення 
атмосфери хімічними речовинами; викиди парникових газів, які 
спричиняють парниковий ефект; вирубування лісів; інтенсифікація 
сільського господарства; спалювання сміття. Крім вуглекислого 
газу, парниковий ефект спричиняють метан, оксиди азоту, фреони, 
вміст яких внаслідок антропогенного впливу швидко зростає. 

Міжнародна спільнота визнала небезпеку, пов’язану з 
викидами парникових газів. В 1992 р. в Ріо-де-Жанейро підписано 
Рамкову Конвенцію ООН з глобального потепління. В 1997 р. був 
прийнятий Кіотський протокол, згідно з яким для кожної країни 
встановлюються квоти на викиди парникових газів. 

Постійне зростання обсягів виробництва призводить до 
збільшення антропогенного навантаження на довкілля. На 
сьогоднішній день воно досягло такого рівня, що може негативно 
впливати на здоров’я населення. Основним напрямком діяльності із 
зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне 
середовище повинно стати впровадження комплексу організаційно-
технічних заходів, які б забезпечували утримання на одному рівні 
валових викидів від промислових підприємств та автотранспорту 
при збільшенні обсягів виробництва 
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НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 
ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 

 
З поглибленням екологічних кризових явищ особливого 

значення набуває роль лісових угруповань як найпотужнішого 
біому планети. 

Сучасний стан лісів та лісового господарства України свідчить 
про необхідність розроблення нових основ лісокористування, які б 
враховували необхідність різнопланового і цільового використання 
лісів, підвищення їх стійкості та посилення еколого-захисних 
функцій, а також активного впровадження міжнародних принципів 
сталого управління лісами [2, с.379]. 

За часів незалежності нашої держави домінує нова лісова 
політика, яка визнає пріоритетність екологічних функцій лісів. У 
2002 р. затверджено Державну програму «Ліси України» на 2002-
2015 рр., в якій акцентовано увагу на необхідності збереження та 
відтворення лісів, опрацювання систем регулювання 
невиснажливого і збалансованого використання лісових ресурсів з 
урахуванням соціальних, екологічних та економічних вимог. 
Передбачається забезпечення впровадження нових 
природозбережувальних технологій лісозаготівель, перехід до 
водозбірно-ландшафтних принципів господарювання, гармонізацію 
систем ведення лісового господарства на зонально-типологічній 
основі. 

У зв’язку з цим перед лісівничою наукою України постала 
низка актуальних і невідкладних завдань, пов’язаних із вирішенням 
проблем збільшення лісистості території до науково-
обґрунтованого оптимального рівня; підвищення продуктивності та 
поліпшення якісного складу лісових насаджень; нарощування 
природоохоронного потенціалу лісів та збереження їх біологічного 
різноманіття; підвищення біологічної стійкості лісових екосистем 
до впливу негативних факторів середовища, змін клімату тощо; 
розширення діапазону застосування методів раціонального 
використання лісових ресурсів. Ефективна реалізація наведених 
завдань можлива тільки на підставі всебічного вивчення 
структурної організації, тенденцій динаміки і функцій лісових 
угруповань. 
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Значний внесок у вирішення проблем раціонального 
використання і відтворення лісових ресурсів, формування 
організаційно-економічних механізмів розвитку лісоресурсної 
сфери здійснили провідні зарубіжні та вітчизняні науковці: 
І. Антоненко, В. Артюшок, Я. Дяченко, Я. Коваль, Л. Малюта, 
М. Римар, В. Ткач, Ю. Туниця, О. Фурдичко та інші. 

Лісоресурнсий потенціал є складовою простору 
лісогосподарювання, який, у свою чергу, є компонентою 
господарського (економічного) простору. Комплексна соціо-
еколого-економічна характеристика лісоресурсного потенціалу в 
значній мірі визначається лісистістю території на різних 
просторових рівнях господарювання. Досягнення оптимальної 
лісистості території є необхідною умовою формування оптимальної 
величини лісоресурсного потенціалу. В рамках розробки та 
реалізації цільових програм відтворення лісових ресурсів на основі 
принципів проектного управління пропоновано застосовувати такі 
показники як приріст площі заліснення в розрахунку на один 
відсоток підвищення лісистості [8, с.414]. 

Проблемні питання розвитку та реформування лісового 
господарства досліджені у працях науковців (О. Боцула [1], 
І. Волинець [2], В. Голян [3], І. Дубович [4], І. Кичко [5], 
Ю. Никитюк [6], І. Ярова [8] та ін.). У роботах зазначених авторів 
відображені дослідження, що сприяють розвитку наукового 
розуміння вирішення завдань організації лісогосподарського 
виробництва в цілому.  

Еколого-економічне регулювання лісогосподарського 
підприємництва − це комплекс фінансово-економічних, 
організаційно-управлінських, еколого-технічних та соціальних 
заходів органів управління лісовими ресурсами, некомерційних 
організацій та інститутів державно-приватного партнерства щодо 
забезпечення економічно ефективного й екологічно безпечного 
ведення лісового господарства. На жаль, окремі складові цієї 
системи потребують суттєвого вдосконалення [3, с.27]. 

Використання лісових ресурсів у сільському господарстві є 
одним із способів забезпечення збалансованого розвитку 
агроландшафтів та підвищення урожайності сільськогосподарських 
культур. З метою підвищення ефективності сільськогосподарського 
виробництва, охорони земель, як основного національного 
багатства України, та вирішення екологічних проблем 
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функціонування сучасних агроландшафтів розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 725-р було 
схвалено Концепцію розвитку агролісомеліорації в Україні [7], яку 
передбачається реалізувати протягом 2014-2025 років. 

Ю. Никитюк досліджено теоретичні підходи до процесу 
лісоуправління, що дозволили обґрунтувати економічну стратегію 
трансформації системи управління землями лісогосподарського 
призначення. Обґрунтовано напрями та пріоритети трансформації 
системи управління землями лісогосподарського призначення, 
розглянуті, як основні, вимоги до процесу, структури і функцій 
лісоуправління, виходячи з реформування інституційного оточення 
і стратегії сталого розвитку. Система сталого управління на 
земельних ділянках, де здійснюється лісогосподарська діяльність 
враховує екологічні, соціальні та економічні результати 
лісоуправління для суспільства в цілому [6, с.141]. 

Управління лісами – це діяльність, спрямована на реалізацію 
концепції сталого лісокористування, а саме: забезпечення 
біологічного різноманіття, продуктивності лісів, здатності до 
відновлення, життєздатності, а також здатності виконувати 
сьогодні і в майбутньому відповідні соціальні, екологічні та 
економічні функції без шкоди для інших екосистем. Поняття 
«лісове господарство» як вид економічної діяльності 
конкретизовано в Класифікаторі видів економічної діяльності 
(КВЕД-2010). Розділ «Лісове господарство та лісозаготівлі» 
включає групи: лісівництво та іншу діяльність у лісовому 
господарстві; лісозаготівлі; збирання дикорослих недеревних 
продуктів; надання допоміжних послуг у лісовому господарстві [4, 
с.102]. 

Лісове господарство в Україні згідно КВЕД включає 4 групи: 
лісівництво та іншу діяльність у лісовому господарстві, 
лісозаготівлі, збирання дикорослих недеревних продуктів та 
надання допоміжних послуг у лісовому господарстві. Лісові 
підприємства надають також послуги у низці інших важливих 
галузей: мисливство, первинне перероблення деревини, харчова 
галузь та деякі інші [5, с.29]. 

У вирішенні проблеми низької ефективності використання 
природних ресурсів лісових екосистем, спираючись на методологію 
просторового аналізу, важливим завданням є створення нової 
концепції розвитку лісового господарства, що передбачає перехід у 
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процесі оцінки еколого-економічного розвитку від кількісних 
показників лісокористування до якісних. Доцільно висунути 
концепт еколого-економічного розвитку лісового господарства, 
таким чином визначивши його стратегічні напрями [1, с.108]. 

Автором доведено, що важливим питанням формування 
стратегії еколого-економічного розвитку лісового господарства з 
урахуванням принципів просторового аналізу є узгодження 
стратегічних параметрів за двома векторами: економічним 
(освоєння потенціалу) та екологічним (відтворення потенціалу). 
Освоєння та відтворення знаходять відображення в різних видах 
лісогосподарської діяльності (лісівництво, лісозаготівля, 
лісоохорона, збирання недеревних ресурсів лісу, 
лісовпорядкування, рекреаційне лісокористування тощо). Для 
проведення аналізу з усієї сукупності показників, що 
характеризують еколого-економічну ефективність 
лісогосподарювання, обрано два основних. Перший відображає 
економічний критерій, котрий є головною метою діяльності 
досліджуваної галузі, як і будь-якої іншої, та виражається, зокрема, 
обсягом продукції, робіт і послуг лісового господарства; другий – 
екологічний аспект та, на противагу експлуатаційній, визначає 
відтворювальні функції, що можна виразити динамікою змін площі 
лісів [1, с.107]. 

З аналізу опублікованих наукових праць випливає, що 
більшість із них спрямовано на вивчення лише окремих аспектів 
цієї проблеми. Враховуючи тенденції соціально-економічного 
розвитку та вимоги євроінтеграційного процесу України, виникає 
гостра потреба в проведенні більш поглиблених і ґрунтовних 
теоретико-методологічних та прикладних досліджень у сфері 
управління лісовим господарством України, які б відповідали 
концепції сталого лісокористування. 

Отже, лісове господарство як галузь економіки регіону створює 
базу для розвитку лісозаготівельної та деревообробної галузей і 
забезпечує безперервне і невичерпне використання лісових ресурсів 
при дотриманні всіх вимог лісового та екологічного законодавства. 

У регіональній економіці лісове господарство, на нашу думку, 
необхідно розглядати як діяльність, спрямовану на забезпечення 
раціонального і ефективного використання лісового фонду, захисту 
та охорони лісу, а також відтворення лісів, оскільки саме працівники 
органів лісового господарства відіграють ключову роль у веденні 
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господарства екологічно безпечними і економічно ефективними 
методами. 
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Озерова Л. А. 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Як відомо, форми туризму визначають за різними критеріями 
де вирішальне значення має мета подорожі, так як саме вона 
впливає на формування туру, вибір маршруту й організацію 
обслуговування. 

За формою організації виділяють туризм груповий та 
індивідуальний. Існує також змішана форма – індивідуально-
груповий туризм, коли тури купуються клієнтами індивідуально, а 
обслуговування відбувається в групі. Окремо виділяють ще й 
сімейний туризм як форму подорожі. 

Дещо іншим є поділ на форми туристської діяльності у 
масовому та спортивному туризмі. Тут виділяють такі форми як 
прогулянка, похід, мандрівка, зліт, табір, змагання та експедиція. У 
свою чергу спортивні походи розрізняють за їх складністю. 
Складність визначається виконанням певних спортивних 
нормативів: походи некатегорійні, І, II, III, IV, V і VI категорії [5]. 

За спрямованістю туристських потоків вирізняють туризм: 
– внутрішній (подорожі громадян у межах своєї країни); 
– виїзний за кордон (закордонний) – тобто виїзд громадян за 

межі своєї країни, відвідання інших країн; 
– в’їзний (іноземний) – поїздки, прийом та обслуговування в 

країні іноземців. 
Перші два види здійснюються вітчизняними туристами й 

можуть бути об’єднані терміном національний туризм; внутрішній 
та іноземний туризм позначаються як туризм у межах країни. У 
масштабах світу та його регіонів туристські поїздки й обміни 
об’єднуються терміном міжнародний туризм. 

За масштабами охоплення території розрізняють туризм 
внутрішньорегіональний, міжрегіональний та кругосвітній. На 
туристському ринку найстабільнішу позицію займає туризм 
внутрішньорегіональний. Більшість європейців і мешканців 
Північної Америки віддають перевагу мандрівкам у межах свого 
регіону [1; 6]. 
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Крім короткострокових і тривалих подорожей за критерієм 
терміну поїздки вирізняють також подорожі вихідного дня, що 
останнім часом набувають все більшої популярності. Такі подорожі 
екскурсійного та рекреаційного характеру займають особливе місце 
у внутрішньому туризмі, але останнім часом спостерігається така ж 
тенденція і в туризмі міжнародному. 

Туризм «кінця тижня» (week-end tourism) дозволяє деякою 
мірою вирівнювати сезонність туристської активності, підвищити 
рентабельність матеріально-технічної бази, що має сезонний 
характер роботи. 

Сезонність туризму визначається інтенсивністю туристського 
потоку, спрямованого до того чи іншого району або центру у 
певний період часу. Сезоном називають такий період року, коли у 
центрі (районі) концентрується найбільше туристів. Для деяких 
центрів таким «сезоном» є літо (літній туризм на морських 
курортах), для інших – зима (зимовий туризм у гірськолижних 
центрах) [2; 5]. Існують райони з великим пізнавальним, 
культурним, діловим потенціалом, що є центрами постійного 
(цілорічного) туризму. У випадку існування двох сезонів 
туристської активності підприємства часто намагаються заповнити 
міжсезонний період, пропонуючи нестандартні тури або знижуючи 
ціни на послуги (туризм міжсезонний). Останній є підґрунтям для 
стимулювання розвитку соціального туризму. 

За економічним принципом залежно від оплати й організації 
продажу турів, що також впливає на рівень послуг, вирізняють 
елітарний туризм (туризм VIP), комерційний, соціальний та 
інсентив-туризм. Туризм VIP (елітарний) – це туризм для заможних 
людей, що передбачає режим «найбільшого сприяння» в поїздках: 
високий стандарт послуг і підвищену увагу в обслуговуванні. Набір 
послуг може бути досить неординарним і складатися з урахуванням 
найменших побажань клієнта. Практично це завжди індивідуальні 
тури. 

Комерційні тури – реалізуються фірмами на комерційних 
засадах, найчастіше це індивідуально-групові тури з досить 
широким спектром цін. Якщо комерційний туризм передбачає 
оплату туру власне клієнтом, то туризм соціальний повністю або 
частково оплачується державою, підприємством чи здійснюється на 
кошти громадських соціальних фондів. 

Сьогодні все популярнішим є різновид соціального туризму, 
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що отримав назву інсентив-туризм (заохочувальний). Він 
поступово завойовує позиції й на ринку країн Східної Європи та 
України, витісняючи традиційний соціальний туризм. Це 
туристські подорожі, що організовуються підприємствами та 
фірмами для своїх співробітників як засіб заохочення та як 
винагорода за сумлінну працю. 

За характером організації виділяють туризм плановий 
(організований) та самодіяльний. Плановий туризм передбачає 
здійснення туристських подорожей за певними маршрутами й 
графіками, встановленими туристичними організаціями, що 
оформляються туристичними путівками (ваучерами). Як правило, 
туристи вибирають собі відповідний тур із тих, що пропонуються 
фірмою в плановому порядку. 

Самодіяльний туризм – це подорожі, що розробляються й 
організовуються самими туристами, об’єднаними у туристські 
гуртки та клуби. Цей вид туризму теж є організованим на відміну 
від неорганізованого туризму або «дикого» відпочинку, де всі 
елементи його організації – розробку та узгодження маршруту, 
забезпечення й реалізацію здійснюють самі туристи. 

Дуже важливою є класифікація туризму за демографічним і 
соціальним складом учасників подорожі: дитячий, молодіжний, 
сімейний, шкільний, студентський, туризм «третього віку», 
інвалідів тощо. Відповідно до кожного виду підбираються місце 
розміщення, тип харчування, склад програми перебування. 

Так, організація дитячого й шкільного туризму при досить 
поміркованих цінах на тури і невисоких вимогах щодо якості 
розміщення, передбачає триразове харчування, організацію 
програми, де відпочинок і розваги чергуються із заходами 
пізнавального та виховного характеру. При організації 
транспортних подорожей дітей вживаються додаткові заходи для 
гарантування їх безпеки. 

Молодіжний туризм допускає використання послуг не дуже 
високого якісного стандарту, але покликаний створювати 
атмосферу активного спілкування й відпочинку. 

Категорія туристів «третього віку» передбачає якісний сервіс 
та інформаційну насиченість подорожей . 

Сімейний туризм вимагає від туристських підприємств 
створення умов для якісного відпочинку всієї родини. Тут повинні 
бути номери, де легко встановлюються додаткові ліжка для дітей, 



56 

дитяче меню, містечка розваг і служба догляду за дітьми. 
Сьогодні все активніше звертаються до організації туризму 

для інвалідів та осіб з фізичними вадами, для яких 
використовуються відповідним чином обладнані готелі й 
транспортні засоби, розробляються спеціальні програми. 

Останнім часом виникають специфічні підвиди туризму. Їх 
поява зумовлена особливостями сучасного способу життя. Так, 
з’явився туризм неповних сімей, туризм одиноких сердець тощо. 
Окремо слід назвати поїздки туристських груп професійного 
спрямування – корпоративний туризм для організації професійного 
навчання, обміну досвідом, підвищення кваліфікації, вирішення 
ділових питань. 

Система відпочинку тайм-шер (кондомініум) виникла у 
Франції та детально розроблена в США. Time share (поділений час) 
– це придбання готельного номеру, вілли, котеджу у власність на 
певний час (наприклад, один-два тижні протягом року по черзі з 
іншими власниками) [3; 4]. Право на володіння можна передавати 
чи обмінюватись ним. Для розміщення таких туристів найчастіше 
використовується приватний сектор, спеціальні будиночки-котеджі, 
так звані «готелі для відпускників» (невеликі, 2-3-поверхові, 
збудовані як комплекс квартир із кухнями). 

Клубний туризм – це відпочинок людей, яких поєднують 
спільні заняття, інтереси й захоплення. Місцем організації такого 
відпочинку як правило, є туристські містечка або круїзні судна, на 
яких вони відправляються, напри-клад, на острови вивчати життя 
пташок чи риб і слухати лекції спеціалістів або організовують 
зустрічі філателістів, любителів джазової музики тощо. Таким 
спільним заняттям може бути просто активний відпочинок, що 
передбачає обслуговування за принципом «all inclusive» (все 
включено). 

Західні спеціалісти визнають також існування дачного 
туризму і близький до нього вид, який називають стаціонарним 
туризмом. Це будівництво родиною іншого дому або його оренда 
для відпочинку в екологічно або кліматично привабливій зоні. 

Отже, розвиток туризму в цілому залежить від комплексу 
умов: природно-географічних, історико-політичних, соціально-
економічних, демографічних, що склалися у суспільстві й факторів, 
які їх визначають. 
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ЗМІСТ ТА ЗАСАДИ ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ МІСТА 
 

У зв’язку з погіршенням стану довкілля в містах і потребою 
забезпечення сприятливих умов людської життєдіяльності зростає 
значення проблеми оптимізації міських ландшафтів і процесів, що 
протікають у них, їх складових частин та взаємозв’язків між ними. 
Для оптимізації міських ландшафтів особливого значення набуває 
стан і структура зеленої зони міста, оскільки зелені насадження 
створюють сприятливі кліматичні і санітарно-гігієнічні умови на 
території міста, покращують функціональну організацію міської 
території, підвищують художню виразність архітектурних 
ансамблів. Вони є засобом натуралізації міських ландшафтів [7].  

Поняття «оптимізація» використовується досить широко. 
Більшість вітчизняних науковців-географів розглядають процес 
оптимізації ландшафту як реалізацію системи заходів, спрямованих 
на охорону довкілля і раціональне використання природних 
ресурсів [1, 3, 8, 12, 13].  

Багато уваги питанням оптимізації ландшафтів приділив у 
своїх дослідженнях В.С. Преображенський. На його думку 
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оптимізація довкілля полягає у переведенні природних чи 
природно-технічних геосистем в сприятливий для виконання ними 
соціально-економічних функцій стан [2, 10]. В. С. 
Преображенський, як і В. Б. Сочава, А. Г. Ісаченко і ряд інших 
науковців, схильний вбачати пріоритети оптимізації ландшафтів у 
збереженні здоров’я і благополуччя населення, поєднанні високої 
продуктивності ландшафту зі збереженням природної родючості 
ґрунтів і турботою про красу довкілля [3, 6, 9, 10, 11].  

Дещо відрізняється від загальноприйнятого підхід до 
визначення поняття оптимізації ландшафту В. М. Гуцуляка. У своїх 
працях він говорить про медико-геохімічну оптимізацію 
середовища життєдіяльності людини. З цієї точки зору оптимізація 
ландшафту полягає у збереженні оптимального вмісту хімічних 
елементів у довкіллі, який повністю забезпечить потреби людини і 
дозволить знизити рівень захворюваності населення [4, 5]. 

Таким чином, оптимізація ландшафтів, зокрема ландшафтів 
зеленої зони міста, передбачає пошук збалансованого відношення 
між використанням цих ландшафтів, їх охороною, цілеспрямованим 
перетворенням та збереженням ландшафтного потенціалу шляхом 
створення системи науково-обґрунтованих заходів щодо 
забезпечення оптимальних умов тривалого і стійкого виконання 
ландшафтами зеленої зони міста їх функцій. Якщо розглядати 
оптимізацію ландшафтів міської зеленої зони як набір певних дій з 
покращення їх структури і функцій, то дослідження, спрямовані на 
обґрунтування таких дій можна назвати оптимізаційними. При 
цьому необхідно чітко розрізняти оптимізаційні дослідження і 
дослідження самого процесу оптимізації ландшафту, що полягають 
у визначенні підходів та принципів, методів, прийомів і способів 
оптимізації як такої.  

Отже, ландшафтно-екологічний аналіз зеленої зони міста є 
саме оптимізаційним дослідженням, оскільки має на меті наукове 
обґрунтування системи заходів оптимізації стану і структури 
міської зеленої зони. Виходячи з цього, ландшафтно-екологічний 
аналіз зеленої зони міста – це аналіз основних типів її ландшафтно-
територіальних структур та їх картографічних моделей, 
результатом якого є обґрунтування системи оптимізаційних заходів 
для забезпечення найефективнішої реалізації провідних функцій 
міської зеленої зони. 

Взагалі зелену зону міста можна оптимізувати в різних 
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напрямах, однак, як це зрозуміло з визначення ландшафтно-
екологічного аналізу, найдоцільнішою, на нашу думку, є 
оптимізація зеленої зони з огляду на її провідні функції: 
репрезентативну, кліматичну і природоохоронну. 

До основних принципів оптимізаційного ландшафтно-
екологічного дослідження зеленої зони містами відносимо: 

1) принцип системності, оскільки складність ландшафтів 
зеленої зони міста, обумовлена їх полікомпонентністю, 
багатофункціональністю системи природокористування, наявністю 
численних і різнорідних взаємозв’язків, численних видів 
антропогенного впливу та їх різним ступенем тощо, викликає 
необхідність застосування системного підходу до вивчення стану і 
структури ландшафтів зеленої зони міста; 

2)  принцип ієрархічності (міська зелена зона розглядається як 
сукупність ієрархічно впорядкованих ландшафтних комплексів різних 
рангів);  

3) принцип історичності (під час оптимізаційних досліджень 
зеленої зони враховується історія становлення та розвитку її 
ландшафтів, їх природний потенціал і потенціал, що сформувався в 
результаті господарської діяльності міського населення); 

4) принцип цілісності (оптимізаційні заходи обґрунтовуються як 
для міської зеленої зони загалом, так і для її  структурних частин); 

5) принцип функціональності (ландшафти зеленої зони міста 
вивчаються з точки зору закономірностей їх будови і функціональних 
зв’язків між компонентами ландшафтів і між ландшафтами); 

6) принцип поляризованості (буферності) (особлива увага 
приділяється створенню буферних ділянок між озелененими 
територіями інтенсивного використання і екологічної рівноваги; крім 
того, необхідне обґрунтування системи заходів оптимізації не лише 
озеленених територій, але й прилеглих до них забудованих); 

7) принцип ландшафтно-екологічного і ландшафтно-
функціонального різноманіття (збереження і відновлення 
ландшафтно-екологічної і - функціональної різноманітності в межах 
зеленої зони міста); 

8) принцип ландшафтної репрезентативності (особлива увага 
приділяється ділянкам, морфологічно і динамічно репрезентативним 
щодо ландшафтної структури території зеленої зони загалом); 

9) принцип територіальної рівноваги (створення додаткових 
озеленених територій для врівноваження забудови); 

10) принцип геохімічної автономності (забезпечення 
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відносної автономності ландшафтів зеленої зони в системі 
геохімічного спряження міських територій для зниження рівня їх 
забруднення).  

Отже, принципи та підходи оптимізаційних ландшафтно-
екологічних досліджень міської зеленої зони визначають 
необхідність зосередження цих досліджень на таких напрямах: 1) 
пізнання територіальної організації зеленої зони міста; 2) 
визначення співвідношень між різними типами територіальних 
структур зеленої зони; 3) дослідження та прогнозування процесів, 
що протікають в ландшафтах зеленої зони; 4) обґрунтування 
оптимальних територіальних структур зеленої зони міста та 
оптимальних параметрів процесів, що протікають в її ландшафтах. 
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Герасименко О. В. 
 

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 
ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ МІСТА УМАНЬ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Місто  Умань – адміністративний центр Уманського району 
Черкаської області (населення району у 2020 р. складало  254, 2 тис. 
осіб). Місто з жовтня 2020 р. стало центром Уманської міської 
об’єднаної територіальної громади (населення становить 83,2 тис. 
осіб).  

Місто Умань Черкаської області (далі Умань) має площу 
4787,0 га., розташоване на південній степовій частині 
Придніпровської височини в межах Бузько-Синюського фізико-
географічного району над річкою Уманкою (басейн Південного 
Бугу). Максимальна висота рельєфу на околицях міста становить 
265 м. Територія міста є погорбованою в результаті ерозії 
рівниною.  

Умань знаходиться на перетині транспортних потоків, що 
йдуть з півночі на південь та із заходу на схід: автомобільної 
дороги загального користування державного значення Київ ‒ 
Одеса, М-05, яка є частиною  найбільш завантаженого відрізка 
європейського автомобільного маршруту Е-95 (Санкт-Петербург – 
Київ – Одеса – Самсун – Мерзіфон) та дороги загального 
користування державного значення М-12 (Стрий – Тернопіль – 
Вінниця – Кіровоград – Знам’янка), європейського автомобільного 
маршруту Е-50 (Ужгород–Довжанський). У міжміському 
сполученні автобусні маршрути зв’язують Умань із Києвом, 
Одесою, Дніпром, Миколаєвом, Херсоном, Львовом та іншими 
містами України та Європи. Місто Умань має залізничне 
сполучення ‒ тупикова станція 4-го класу Шевченківської дирекції 
Одеської залізниці на малозавантаженій лінії Христинівка – Умань 
[3].  

Відстань до м. Київ становить 200 км, до обласного центру 
м. Черкаси ‒184 км, до найближчих великих міст: м. Одеси ‒ 
270 км, м. Кропивницького ‒ 168 км, м. Вінниці ‒ 159 км.  

Версій про походження назви міста є декілька. За однією, 
назва міста Умань походить від назви річки Уманка. За іншою, ‒ на 
думку історика П. Гудзенка [1], назва «Умань» (старі назви ‒ 
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«Гумань», «Куман») походить від назви тюркського народу 
половців, відомих також як кумани. То була давня країна 
кочівників (куманів-половців). Знаходилась вона в степах України, 
і сучасна Уманщина якраз була частиною Білої (Західної) Куманії, 
де під владою кочівників проживало багато осілих селян. Вони 
займалися своїми традиційними ремеслами і розмовляли давньою 
українською мовою. Є ще одна цікава гіпотеза про те, що назва 
Умань походить від слова human, яке в перекладі з івриту означає 
«майстер», тобто «Умань» – місто майстрів [1, с.97]. 

З давніх-давен Умань було містом ремісників, робітників. 
Цьому сприяли природні та суспільно-демографічні умови. 

Природні умови сприяли розвитку будівельної, харчової 
промисловості. На околицях міста Умань Черкаської області в 
різний час видобували темно-сірий різнозернистий граніт з чорною 
слюдою. Граніти й гнейси, вивітрюючись, перетворились на пісок 
та глини (первинний каолін). У західній частині міста, поблизу 
с. Городецьке, видобувають каолінові глини. Ці породи широко 
використовувались для виготовлення вогнетривкої цегли й інших 
видів будівельних матеріалів. В Умані здавна високоякісну цеглу 
виготовляли й з лесу. За свідченням П. Гудзенка, в місті  Умань 
видобували апліт, мінерал, придатний як сировина для фарфоро-
фаянсової промисловості [1, с.21]. 

Зі створенням промисловості більшість підприємств (млини, 
пивоварня, винокурня) для своїх технологічних процесів 
використовували воду річок. Територією міста протікають річки 
Кам’янка, Паланка, Уманка, Чеканка. На р. Паланка спорудждено 
ставки Гриценків, Полігарія, Зарембовий. На р.Уманка – Звірки та 
Осташівський. На р. Кам’янка – Верхній та Нижній стави. Ставки 
мають важливе значення для розведення риби.  

Клімат є помірно континентальним з м’якою зимою і теплим 
літом, сприятливий для проживання населення.  

Розвиток промисловості спричинив зміни суспільно-
демографічних характеристик Умані. Так, чисельність населення 
міста на початку ХХ століття стрімко зростала. У 1900 р. в Умані 
проживало 30 000 осіб; в 1926 р. ‒ 44800 осіб; 1959 р. – 45 000 
осіб; 1970 р. – 63 000 осіб; 1980 р. – 80 000 осіб, 2020 р. - 83 200 
осіб (Рис. 1) [2; 4; 5]. 
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Рис.1. Динаміка чисельності населення міста Умань (1900-

2020 рр.) 
 
Зростання чисельності населення на початку ХХ ст. пов’язане 

з відкриттям артілей, мануфактур, розширенням потужностей 
чавунно-ливарного заводу, взуттєвих та швейних майстерень. 
Незначний приріст населення у період з 1926 р. до 1959 р. 
пояснюється суспільно-історичними подіями в історії нашої 
держави та міста Умань зокрема. Стрімкий ріст населення з 1959 р. 
до 1980 р., на нашу думку, пояснюється потребою у кваліфікованих 
працівниках, що спричинило міграційні потоки молоді з 
навколишніх сіл. Попри загальноукраїнську тенденцію 
демографічної кризи в Україні, починаючи з 90-х р.р. ХХ ст., у 
містах обласного значення спостерігається міграція населення з 
навколишніх сіл та малих міст (до 50 тис. осіб), тому чисельність 
населення міст, порівняно з сільськими регіонами, майже є сталою 
з 80-х рр. ХХ ст. 

У цілому природні умови міста  Умані Черкаської області 
сприятливі для проживання та ведення господарства. Робітники, 
майстри поступово заселяли місто, що сприяло формуванню 
мікрорайонів Лиса гора, Бабанське передмістя, Звенигородське 
передмістя, Івангородське передмістя, Бессарабка, Турок, 
Олексівка «Ґудзівка», Нова Умань, Софіївська слобідка, Міщанка, 
Центр, ДОСИ, Райлікарня, Теплиці. З 2015 р. формується новий 
мікрорайон «Греків ліс». 
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Козинська І. П. 
 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 
Глобальна екологічна криза, з якою стикається сучасне 

суспільство, вимагає узгодження економічного розвитку з 
посиленими вимогами щодо охорони навколишнього середовища. 
Проблема найбільш ефективного використання енергії на 
транспорті буде загострюватися в майбутньому через проблему 
поступового виснаження природних ресурсів. 

Морський транспорт – найдавніший і найдешевший спосіб 
перевезення людей та вантажів. З доісторичних часів людина 
створювала такі примітивні судна, як каное, плоти тощо. У 
стародавні часи рівень розвитку судно-плавства було значно 
вдосконалено. З’являються більші та надійніші судна. Це сприяло 
розвитку торгівлі, обміну знаннями та ідеями. Завдяки морському 
транспорту людина змогла оселитися у дуже віддалених місцях. 

У всьому світі 90% вантажів перевозиться морем. Морський 
транспорт відіграє важливу роль у міжнародних перевезеннях 
великих обсягів вантажів, таких як наливні (нафта та інші рідини), 
насипні (зерно, руда, вугілля) та генеральні вантажі (поштучний 
вантаж, товар (продукція)), які потребують підготовки подальшого 
перевезення прямим чи змішаним сполученням: морським, 
річковим, залізничним, автомобільним та авіаційним транспортом. 
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Морський транспорт відіграє також важливу роль, як у торгівлі між 
окремими країнами, так і у зовнішній торгівлі ЄС з третіми 
країнами. Безпечна і надійна доставка товарів залишається 
незамінним аспектом сучасного життя, особливо на тлі пандемії 
Covid-19. Більше 80% всього обсягу світової товарної торгівлі 
здійснюється морем. 

Морський транспорт країни практично безальтернативно 
розвивається в структурі міжконтинентальних вантажних 
перевезень, конкуруючи на міжнародному ринку морських 
перевезень. 

Морський транспорт безпосередньо повʼязаний з економікою, 
зовнішньою політикою, екологією, освітою та військовою 
доктриною країни.  

Основними перевагами морського транспорту є: 
•Низька собівартість перевезень 
Морський транспорт вважається найдешевшим з усіх видів 

транспорту для перевезення великих обсягів вантажів, оскільки 
витрати на експлуатацію та обслуговування надзвичайно низькі 
порівняно з іншими видами транспорту, а також витрати палива є 
найменшими. 

• Вантажопідйомність  
Велика вантажопідйомність дозволяє перевозити значні партії 

вантажу. 
•Безпека та надійність 
Ризик пошкодження товару при транспортуванні значно нижче, 

ніж у будь-якого іншого виду транспорту. 
Існують дві основні форми організації морських перевезень – 

лінійні судна (судна, які курсують за певним маршрутом між 
кількома портами за розкладом) та трампові судна (англ. Tramp – 
бродяга), які складають половину одиниць світового флоту, 
займаються вільним перевезенням випад-кових, попутних вантажів. 
Вони не прив'язані до певних географічних точок і не обтяжені 
довгостроковими контрактами на перевезення. Лінійні переве-зення 
складаються в основному з контейнерних та поромних перевезень. 

В усьому світі обсяг перевезених генеральних вантажів 
становить 60% від загального обсягу вантажних перевезень 
морським транспортом. На рисунку 1 показано динаміку обсягів 
перевезення вантажів в українських портах за період 2000-2018 рр. 
[3].  
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Мультимодальні (змішані, або ті, що виконуються не менш ніж 
двома різними видами транспорту з укладанням одного договору) 
перевезення вантажів передбачають комбінування різних видів 
транспорту (наземного, водного, повітряного), які мають 
узгоджуватись як з наявністю потужностей з транспортування, так 
й у часі перевезень. 

 
Рис. 1. Перевезення вантажів за видами транспорту у 2000-

2018 рр., млн. т. 
 
Якщо перевезення вантажу здійснюється з перетином кордону 

держави, використовують поняття «інтермодальне» перевезення.  
Основною перевагою комбінованих перевезень є зниження їх 

вартості. Таке скорочення досягається за рахунок використання 
різних видів транспорту, вибору найбільш оптимального для даної 
частини транспортного маршруту. В Україні найбільш активно 
використовуються мультимодальні перевезення вантажів з 
використанням автомобільного, залізничного та морського видів 
транспорту. Набуває поступового поширення практика залучення 
до зазначених вантажних перевезень повітряного флоту. 

Комбінування транспорту дозволяє уникнути низки проблем, 
особливо повʼязаних з автомобільним транспортом. Ці проблеми 
викликані заторами та аваріями, які пошкоджують транспортні 
засоби, призводять до травмування та загибелі людей. Затори 
призводять до затримок, які викликають проблеми через 
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недотримання терміну перевезення. 
В масштабі Європи був виявлений серйозний дисбаланс між 

різними видами транспорту: понад 70% перевезень здійснюється 
автомобільним транспортом. При комбінованих перевезеннях цей 
дисбаланс зменшується. Залежно від маршруту до кінцевого пункту 
призначення, автомобільний транспорт можна комбінувати з 
іншими видами транспорту, використовуючи інші види транспорту, 
які пропонують необхідну швидкість перевезення або найбільш 
оптимальну ціну для транспортування вантажів. 

Комбінований транспорт також використовує більш чисті види 
транспорту, зокрема морський транспорт. Таким чином, порівняно 
з транспортом, який використовує лише автомобільний транспорт, 
знижується шкідливий вплив на навколишнє середовище та 
зменшуються збитки через забруднення внаслідок викиду 
шкідливих газів.  

В даний час на міжнародному ринку вантажоперевезень 
перевага надається суднам з такими характеристиками: 

•Молодого віку (кораблі – нещодавно збудовані) та з високим 
ступенем автоматизації; 

•Економічні двигуни, розраховані на використанні неякісного 
палива та з високим ступенем використання морських силових 
установок; 

•Подвійне дно та борта, що знижують ризик забруднення 
навколишнього середовища; 

•Рух певними маршрутами з автономними засобами вантажно-
розвантажувальних операцій. 

Про небезпеку в судноплавній галузі не так багато говорять, 
але коли справа доходить до безпеки на морі, мотивація щодо 
розробки автономних суден вказує на величезні втрати в 
судноплавстві за останні десятиліття, багато з яких спричинені 
людськими помилками. Безпека на морі багато в чому залежить від 
нових рішень щодо управління судном, а саме: 

Автономне судноплавство 
Rolls-Royce працює з Intel над прискоренням розробки 

автономних систем доставки, щоб зробити операції більш 
безпечними та ефективними. У 2014 році, коли з’явилася ідея 
створення вантажного корабля-робота, компанія почала 
співпрацювати з Європейським космічним агентством (ESA), 
працюючи над системами супутникового звʼязку між кораблями 
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(корабель-корабель) та розпочавши тестування своїх 
інтелектуальних інформаційних систем на суднах, що плавають у 
водах Японії. Ці системи обробляють дані з датчиків, радарів, 
теплових камер, HD-камер, супутників та прогнозів погоди, щоб 
інформувати судна про стан навколишнього середовища. За даними 
Rolls-Royce, інтелектуальна система сповіщення була протестована 
в Японії. Вона дозволяє екіпажу вночі, з борту 165-метрового 
порома, виявляти довколишні об'єкти, невидимі у темряві [6].  

Проекті DFFAS, у реалізації якого беруть участь 22 японські 
компанії, фінансується в рамках спільної програми технологічного 
розвитку безекіпажних суден під керівництвом Фонду Nippon. За 
підтримки Фонду проект, який отримав назву DFFAS, був 
спрямований на проведення першого у світі демонстраційного 
випробування морських автономних надводних суден без екіпажу 
на борту з метою подальшого практичного використання таких 
суден до 2025 року [2].  

Наявність розроблених технологій використання автономних 
суден для міжнародних рейсів – на 98 сесії Комітету з безпеки 
мореплавства, влітку 2017 року, було ухвалено рішення провести 
регулятивний огляд з МАНС (в англ. MASS – Maritime Autonomous 
Surface Ships) [1]. 

Під МАНС попередньо вирішено розуміти судно, яке різною 
мірою може діяти незалежно від взаємодії з людиною. 

Ступені автономності МАНС пропонується класифікувати так: 
судно з автоматизованими процесами та підтримкою прийняття 
рішень: екіпаж знаходиться на борту для управління та контролю 
суднових систем та функцій. Деякі операції можуть бути 
автоматизовані; дистанційно кероване судно з екіпажом на борту: 
судно контролюється та експлуатується з віддаленого місця, але 
екіпаж знаходиться на борту; дистанційно контрольоване судно без 
екіпажу на борту: судно контролюється та керується з віддаленого 
місця. На борту немає екіпажу; повністю автономне судно: система 
керування судном здатна приймати рішення і самостійно визначати 
необхідні дії. 

У Норвегії в 2017 році презентували проект першого 
безпілотного баластного контейнеровозу Yara Birkeland [5]. 
Використання судна на лінії замінить автомобільні перевезення 
хімікатів та мінеральних добрив виробництва Yara International за 
маршрутом Herøya - Brevik - Larvik, для перевезення якого зараз 
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використовується 40 тис. рейсів вантажного автомобільного 
транспорту на рік [4].  

У процесі забезпечення транспортного процесу при морських 
перевезеннях особливого значення набуває комплекс заходів щодо 
підвищення безпеки. У зв'язку з цим важливо забезпечити безпеку 
людей, вантажів та транспортних засобів, охорону навколишнього 
середовища у поєднанні зі збалансованим збільшенням кількості та 
якості пропонованих транспортних послуг та з акцентом на основні 
європейські маршрути та зони дотику водного та сухопутного 
транспорту. 

При проведенні морської політики важливо застосовувати такі 
механізми, які максимально наближені до принципів, що діють у 
морських країнах, зокрема країнах – членах ЄС, з урахуванням 
інтересів України. 
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ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ГОЛОВАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Використання природних ресурсів, що є галуззю людської 

діяльності з широким колом соціальних, економічних та 
екологічних проблем, спричиняє потужне навантаження на 
навколишнє природне середовище. 

Особливої актуальності ці проблеми набули на етапі 
завершення адміністративно-господарської реформи в Україні, 
оскільки раціональне природокористування і збереження довкілля є 
найважливішими чинниками динамічного розвитку економіки, 
задоволення соціальних потреб, запобігання зниженню рівня життя 
і подальшої депопуляції населення в умовах вичерпання ресурсів та 
погіршення екологічного стану навколишнього середовища. 
Стрімкий економічний розвиток багатьох країн призвів до 
руйнування натуральних ландшафтів та загострення 
взаємовідносин суспільства з природою, і тому сучасна цивілізація 
потребує захисту від екологічної катастрофи та впровадження 
нових принципів своєї поведінки в природі й експлуатації 
природних ресурсів планети загалом, і кожного населеного пункту, 
як малої Батьківщини, зокрема. В Україні, де склалися 
несприятливі умови переходу до сталого розвитку суспільства, 
проблему раціонального природокористування потрібно починати 
не з регіонального рівня, а локального, тобто з кожного 
адміністративного району, чи взагалі, територіальної громади (ТГ) 
[2]. 

Голованівський район Кіровоградської області, разом з 
новосформованими ТГ, за природними умовами, запасами ресурсів, 
географічним розташуванням, демографічним потенціалом і 
прилеглою територією належить до унікальних регіонів 
міжзонального геоекотону лісостеп-степ Правобережної України. 
Наявність земельних, лісових, гірничо-добувних, будівельних, 
водних, рекреаційних ресурсів сприяли його ранньому освоєнню і 
заселенню (30 осіб/км2), інтенсивному використанню природних 
ресурсів, про що свідчить висока частка сільгоспугідь у структурі 
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земельного фонду району (80,58%), наявність промислових та 
переробних підприємств, що, відповідно, погіршує геоекологічну 
ситуацію регіону. 

Дослідження еколого-географічної проблематики 
природокористування, в умовах функціонування господарського 
комплексу окремої адміністративної одиниці, розглядалося у 
працях низки провідних науковців, зокрема, означені аспекти 
висвітлювали у своїх роботах І. Д. Андрієвський [1], М. Д. Балджи 
[2], В. Г. Бондарчук, В. І. Вернадський [3], К. Г. Воблий, С. А. 
Генсірук [4], К. І. Геренчук [5], В. О. Геринович, М. Д. 
Гродзинський [7] та ін.  

Аналіз зазначених праць показав, що питання організації 
раціонального ведення природокористування в умовах інтенсивної 
господарської трансформації і адміністративної реформи не є 
достатньо вивченими та останніми роками набуло всезростаючого 
значення. Існує нагальна необхідність обґрунтування системи 
природоохоронних і ресурсозберігаючих оптимізаційних заходів 
раціонального господарювання в ТГ у межах Голованівського 
району, особливо з позицій еколого-географічного аналізу для 
окремого регіону і держави, загалом, з метою формування 
концептуального погляду на проблеми природокористування і 
визначення масштабів антропогенних змін, оцінки ефективності 
управління процесами на засадах охорони і раціонального 
використання природних ресурсів, підвищення продуктивності і 
покращення угідь, поліпшення якості води, оцінки 
лісогосподарського фонду тощо [1]. 

Посилена увага до охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання природних ресурсів, 
забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності є головними 
умовами стійкого економічного та соціального розвитку 
Голованівського району Кіровоградської області. Постійний 
розвиток виробничої діяльності, виникнення нових виробництв та 
матеріалів, більшість з яких в процесі свого функціонування та 
після його завершення, є джерелами забруднення навколишнього 
середовища і становлять екологічну загрозу [6].  

На території району реалізується політика, спрямована на 
захист життя і здоров’я населення від негативного впливу 
забруднення навколишнього природного середовища, досягнення 
гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорона, раціональне 
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використання і відтворення природних ресурсів [9]. 
Довкілля вважається безпечним, коли його стан відповідає 

встановленим у законодавстві критеріям, стандартам, лімітам і 
нормативам, які стосуються його чистоти (незабрудненості), 
ресурсомісткості (невиснаженості), екологічної стійкості, 
санітарних вимог, видового різноманіття, здатності задовольняти 
інтереси громадян [3].  

Необхідність розроблення Програми викликана 
невідповідністю стану навколишнього природного середовища в 
Голованівському районі сучасним вимогам до якості довкілля та 
середовища проживання населення, а також необхідністю 
координації зусиль з метою оптимізації його стану. Досліджувана 
територія має високий показник антропогенних навантажень на 
навколишнє природне середовище. Забруднюються повітря, води і 
ґрунти, збіднюється ландшафтне і біотичне різноманіття, що 
негативно впливає на живі організми і населення. 
Природокористування є нераціональним й екологічно 
незбалансованим [6].  

Серед найважливіших екологічних проблем, характерних для 
Голованівського району, необхідно відзначити такі:  велика 
кількість викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин від 
пересувних та стаціонарних джерел через недостатню очистку; 
високий рівень техногенного навантаження на навколишнє 
середовище через відсутність дієвої системи збору, сортування, 
утилізації та захоронення твердих побутових відходів;  
незадовільний технічний стан каналізаційних очисних споруд в ТГ 
району; нижчий від оптимального показник заповідності території 
області, низький відсоток винесення меж територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду у натуру (на місцевість). 

Сучасний стан природних ресурсів і навколишнього 
природного середовища району змушує змінювати точку зору щодо 
подальшого економічного розвитку і технічного прогресу й 
оцінювати їх з урахуванням екологічних пріоритетів, наявності 
екологічних ризиків та стану екологічної безпеки. Необхідно 
виробити і здійснювати таку стратегію і тактику 
природокористування, які б забезпечили сталий (збалансований) 
розвиток району, покращення стану навколишнього природного 
середовища, інтегроване управління природними ресурсами, їх 
невиснажливе використання й охорону від вичерпання і 



73 

забруднення, формування екологічно безпечних умов для життя і 
здоров’я населення, а також моніторинг за змінами природних і 
антропогенних процесів у природно-територіальних комплексах 
[8]. 

Стан атмосферного повітря на території району в значній мірі 
залежить від об’ємів викидів забруднюючих речовин від двох 
основних джерел забруднення – стаціонарних (промислових 
підприємств) та пересувних (автотранспорт).  

Що ж стосується водних ресурсів, то значна частина населення 
використовує воду із свердловин, в яких відмічається підвищений 
вміст заліза, марганцю, азотних сполук, велика її жорсткість. 
Технічний стан практично всіх каналізаційних очисних споруд 
потребує їх модернізації або реконструкції. Споруди фізично 
зношені і не виконують своїх технологічних функцій [6]. 

Земельний фонд Голованівського району становить 99200 га, 
що свідчить про високий рівень сільськогосподарської освоєності 
земель. Основними антропогенними чинниками, які впливають на 
стан земель та довкілля, є сільське господарство, промисловість, 
транспорт, енергетика тощо. Більшість сільськогосподарських угідь 
піддаються вітровій та водній ерозії. Сільськогосподарські 
підприємства не впроваджують протиерозійні технології, не 
дотримуються сівозмін висіву сільськогосподарських культур. 
Залишається проблемою утримання та догляд за полезахисними 
лісовими смугами, які нині входять до земель запасу сільських рад. 
Потребує збільшення обсягів фінансування заліснення 
водоохоронних зон та прибережних смуг, догляд за лісовими 
насадженнями [6]. 

Комплекс питань, що стосуються зменшення утворення та 
обмеження негативного впливу відходів на навколишнє 
середовище, залишається в районі однією з найбільш гострих 
суспільних проблем, яка вимагає неослабленої уваги. Триває 
процес прогресуючого накопичення відходів, виникають 
несанкціоновані звалища, повільно вирішується проблема 
поводження з небезпечними відходами. Майже всі побутові 
відходи району захоронюються на сміттєзвалищах. Водночас вони 
є джерелом інтенсивного забруднення атмосфери та підземних вод. 
Практично ні на одному з них не знешкоджується фільтрат. Майже 
усі сміттєзвалища потребують невідкладної санації й рекультивації 
та більшість з них приймає промислові відходи. Не вирішуються 
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питання створення нових сміттєзвалищ. Крім того, у багатьох селах 
триває процес утворення несанкціонованих звалищ побутових 
відходів (із 22 сміттєзвалищ району лише 2 санкціоновані) [9]. 

Таким чином, необхідна розробка Програми подальшого 
еколого-географічного розвитку Голованівського району. 
Пріоритетними напрямками екологічної політики на 2021-2025 рр. 
мають бути:  

 поліпшення екологічного стану повітряного і водного 
басейнів, земельних ресурсів в районі та якості питної води;  

 вирішення питання утилізації побутових і промислових 
відходів; збереження біологічного та ландшафтного розмаїття;  

 благоустрій і озеленення сіл та селищ району;  
 екологічна освіта і виховання;  
 формування збалансованої системи природокористування та 

структурної перебудови виробничого потенціалу економіки.  
За умови виконання передбачених Програмою заходів стане 

можливим [6]:  
 зниження ризику для здоров’я людей, пов’язаних з 

забрудненням водних об'єктів. Більш надійний захист населених 
пунктів та сільськогосподарських угідь від шкідливої дії води;  

 системне дотримання нормативів екологічної безпеки 
атмосферного повітря;  

 ефективне загальне та спеціальне використання природних 
рослинних ресурсів,  

 впровадження екосистемного підходу в лісокористуванні;  
 створення реальних можливостей для формування 

регіональної екомережі, що забезпечить збереження і відновлення 
ключових екосистем та середовищ існування багатого різноманіття 
видів рослин та тварин;  

 досягнення умов екологічно безпечного поводження з 
відходами, розширення їх використання як вторинної сировини у 
господарській діяльності;  

 наближення екологічної освіти і виховання до вироблення у 
людей навичок гармонійних взаємовідносин з природою для 
забезпечення здорового і стабільного довкілля. 

У результаті виконання запропонованих заходів, район стане 
більш привабливим для інвестицій у виробничу та соціальну сферу, 
зокрема в індустрію туризму, відпочинку та оздоровлення людей, у 
виробництво і реалізацію екологічно чистих продуктів харчування. 
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МЕЛІОРАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ АГРАРНОГО 

СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН 
КЛІМАТУ 

 
Меліорація (від латинського слова melioratio – покращання) – 

це зміна природних умов шляхом регулювання водного й 
повітряного режимів ґрунту в сприятливому для 
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сільськогосподарських культур напрямку. 
Меліорація та оптимізація меліоративних систем – 

досягнення найбільш раціональної екологічної рівноваги (з точки 
зору довготривалої перспективи розвитку господарства й 
збереження умов життя людей) за допомогою сприятливого 
поєднання екологічних компонентів і територій з різним ступенем 
антропогенізації. Як правило, оптимізація меліоративних систем 
регіонально підпорядкована певній господарській меті. 
Здійснюється не тільки з допомогою компонентного й 
територіального методів, але й завдяки застосуванню комплексу 
спеціальних технічних засобів [1]. 

Меліорація підвищує родючість ґрунту, покращує його 
водний, повітряний, тепловий і сольовий режими, регулює 
мікроклімат в приземному шарі атмосфери, створює сприятливі 
умови для росту, розвитку рослин і отримання високих врожаїв, а 
також для кращого виробничого використання 
сільськогосподарських машин й механізмів.  

За впливом на ґрунти й рослини розрізняють 6 основних видів 
меліорації: агрономічні, біологічні, хімічні, гідротехнічні, 
культурно-технічні й теплові. 

Під час агрономічної меліорації родючість земель підвищують 
оптимальним  вибором глибини й напрямку оранки, поглибленням 
родючого шару ґрунту, поєднанням оранки з прокладанням 
глибоких борозен, гряд і валиків, залуженням крутих схилів, 
снігозатримання тощо. Цей вид меліорації не потребує спеціальних 
фінансових затрат, тому що виконується, як правило, вже наявними 
у господарстві механізмами й засобами виробництва [3]. 

Агротехнічні протиерозійні заходи охоплюють елементи 
системи землеробства, у першу чергу порядок використання землі в 
сівозміні й систему механічного обробітку. За допомогою цієї 
групи заходів вирішуються завдання захисту ґрунтів від ударної дії 
дощових крапель,  збільшення  протиерозійної  стійкості  й вбирної 
здатності ґрунтів, скорочення обсягу й інтенсивності стоку, 
зниження швидкості стоку води в тимчасових руслах на поверхні 
ґрунту, запобігання концентрації стоку на ріллі, створення умов для 
безпечного скидання надлишку талої або дощової води.  

Під час лісотехнічних меліорацій покращення стану ґрунтів 
(рухомі піски, круті схили, яри тощо) досягають засадженням їх 
деревною або трав’янистою рослинністю у поєднанні з деревною, 
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створенням лісових смуг, використання деревної рослинності для 
транспірації вологи й зниження рівня ґрунтових вод. Біологічні 
властивості певних рослин можуть бути використані для 
розсолення поверхневих шарів ґрунтів. Рослини-сидерати 
покращують структуру ґрунту, підвищують їх родючість. 

Під час хімічних меліорацій ґрунти (содові, солонці тощо) 
покращують внесенням вапна, гіпсу, дефекаційного мулу, 
повареної солі, сірчаної кислоти, синтетичного каучуку, 
томасшлаків, фосфоритної муки. Для боротьби із заростанням 
меліоративних каналів і прилеглих земель бур’янами 
використовують різні гербіциди, для зниження фільтрації з 
водоймищ і великих каналів – полімерні матеріали [1]. 

Під час гідротехнічних меліорацій підвищення родючості 
земель досягають зміною їх водного режиму (зрошенням, 
будівництвом гребель, водосховищ, осушувальних каналів тощо). У 
степових районах для затримання весняних талих вод 
облаштовуються лимани. У передгірних районах для боротьби з 
водною ерозією створюються тераси.  

У умовах нестійкого зволоження Півдня України нестача 
вологи у вегетаційний період компенсується зрошенням. На півночі 
держави надлишок природного зволоження земель відводиться за 
допомогою осушувальних меліорацій [60]. 

Гідротехнічні меліорації потребують значних 
капіталовкладень. Тому для їх проведення необхідно здійснювати 
техніко-економічне обґрунтування. Найбільшу економічну 
ефективність від меліорації отримують під час комплексного їх 
застосування: коли зрошення поєднується із дренуванням земель, а 
осушення – із періодичним зрошенням; гідротехнічні меліорації – із 
належною організацією праці, високим рівнем агротехніки, 
внесенням необхідних доз добрив; закріплення крутих схилів і ярів 
– з облаштуванням водовідвідних каналів і валів, лотків і перепадів 
із лісовими насадженнями й залуженням; облаштування ставків і 
водосховищ – із зрошенням земель і риборозведенням; осушення 
земель – із меліоративною оранкою, гіпсуванням, підбором 
культур-осушувачів [3]. 

Крім того, для системного освоєння зрошуваних, осушених і 
еродованих земель велике значення має вибір виду й сорту культур 
і чергування їх у сівозмінах загального й спеціального призначення. 

Комплекс заходів для зниження ерозії ґрунтів включає 
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агротехнічні, лісомеліоративні й гідротехнічні.  Механізм дії будь-
якого протиерозійного заходу полягає в зменшенні швидкості руху 
води на схилі, або в збільшенні розвиваючої швидкості потоку [12]. 

Культурно-технічні меліорації – комплекс технічних заходів, 
які забезпечують приведення до сприятливого стану поверхні 
земель і кореневмісного шару відповідно вирощування культурних 
рослин. Досягається шляхом видалення з поверхні й ґрунту 
каміння, чагарників, пеньків, засипання ям, розбирання валів, 
викорчовування деревини, витягування похованої деревини й ін. 

Теплові меліорації направлені на зміну теплового режиму 
ґрунтів за допомогою заходів трансформації гранулометричного 
складу поверхневих горизонтів (систематичне снігозатримання, 
мульчування поверхні тощо).  

До складу меліорацій входять також будівництво 
внутрішньогосподарських і польових доріг, необхідних для 
інтенсивного використання меліорованих земель, спорудження 
водосховищ для регулювання стоку річок [5]. 

З метою запобігання несприятливого впливу меліорацій на 
довкілля застосовують відповідні природоохоронні заходи (водопої 
й переходи через канали для диких тварин, рибозахисні споруди на 
насосних станціях, збереження й насадження окремих лісових 
масивів або смуг дерев тощо). 

Перші спроби регулярного зрошення в Україні були 
започатковані у др. пол. ХІХ ст. під овочеві культури. І станом на 
1919 р. в Україні налічувалось 17,6 тис. га зрошуваних земель та 
430 тис. га осушуваних. 

З виконанням планів ГОЕЛРО, побудова гідроелектростанцій 
та великих штучних водойм сприяли розширенню зрошуваних 
площ. Так, у 1941 р. в Україні площа поливних земель досягла 90 
тис га, у 1950 р. – 158, у 1960 р. – 268, у 1965 р. – 540,3 тис. га [6]. 

У перші повоєнні роки (1945-1951 рр.) виконувались роботи з 
відновлення зруйнованих меліоративних систем. Після 1951 р. у 
зв’язку з будівництвом на Дніпрі Каховської гідроелектростанції й 
створенням Каховського водосховища, яке знаходиться в центрі 
посушливої зони, виникли передумови для зрошення великих 
масивів земель на півдні України та Кримського півострова.  

У 1951-1965 рр. побудовано й введено в експлуатацію 
Кам’янську  
(14 тис. га), Інгулецьку (62,7 тис. га), Краснознам’янську (63 тис. 
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га) зрошувальні системи. В цей період були створені ще 22 
державні зрошувальні системи з інших джерел водопостачання: 
Татарбунарська (31,4 тис. га, р. Дунай), Бортницька (22,8 тис. га, 
стічні води м. Києва), Салгирська (8,1 тис. га, р. Салгир) тощо. До 
1961 р. канали зрошувальних систем будували із земляним руслом. 
Згодом вдосконалювалось будівництво меліоративних систем із 
застосуванням протифільтраційного облицювання русел каналів 
монолітним бетоном [6]. 

Також упродовж 1948-1968 рр. введено в експлуатацію низку 
осушувальних систем: Ірпінська (7,5 тис. га), Трубізька (37,3 тис. 
га), Замисловицька (11,5 тис. га), Солокійська (13,3 тис. га), Чорний 
Мочар (10,8 тис. га) і ін.  

За 1965-1990 рр. площі поливних земель в Україні 
збільшились майже у 4,5 рази – від 540,3 тис. га до 2,6 млн. га, а 
осушених – від 1,3 млн. до 3,3 млн. га. В цей період на Дніпрі 
введено в дію Кременчуцьку, Дніпродзержинську, Київську та 
Канівську гідроелектростанції, побудовано Північнокримський 
канал, канали Дніпро-Кривий Ріг, Дніпро-Донбас, водовід Дніпро-
Миколаїв тощо, що дозволило перерозподілити водні ресурси 
держави і забезпечити ними промислові райони Придніпров’я, 
Кривого Рогу, Харкова, Донбасу, Криму та створити потужну 
іригаційну мережу для зрошення земель у посушливих районах 
Степу [2]. 

На початок 1984 р. також було побудовано багато закритих 
зрошувальних систем на площі 1,72 млн. га, або 75% загальної 
площі зрошення, тоді як у 1965 р. такі системи займали площу 
лише 37 тис. га. На закритих зрошувальних системах застосовували 
широкозахватну дощувальну техніку типу «Фрегат», «Волжанка», 
«Дніпро», «Кубань». 

У 1965-1985 рр. щорічно вводилось у експлуатацію близько 
100 тис. га зрошуваних земель, у 1986-1990 рр. приріст площ 
зрошення зменшився до 20-30 тис. га/рік, а з 1991 р. зростання 
площ зрошення призупинилось взагалі. 

Досвід і практика тривалого використання поливних земель у 
світі й Україні свідчать про високу економічну ефективність 
зрошення як меліоративного заходу. Врожайність 
сільськогосподарських культур в умовах зрошення зростає у 2-3 
рази і більше [6].  

Займаючи близько 8% орних площ України, зрошувані землі 
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забезпечували потреби населення виробництвом близько 20% 
загальної маси сільськогосподарської продукції. У південних 
областях частка продукції вирощена, на зрошуваних землях значно 
вища. У Херсонській області вона становила 46%, Запорізькій – 
30%, Одеській – 29%, Миколаївській – 28%. В АР Крим на 
поливних землях вирощувалось 76% кормів, 90% – овочів, близько 
70% фруктів.  

Нині в Україні спостерігається занепад галузі меліорації. 
Тривалий час у меліорацію майже не вкладалися кошти. Землі 
меліоративних систем виявились частково або повністю 
розпайовані [1]. Меліоративна техніка (поливні системи й машини) 
у більшості господарств вичерпали свій ресурс і не оновлюються. З 
колись наявних 2,6 млн. га зрошуваних ґрунтів, нині поливається не 
більше 600 тис. га. На території майже половини осушувальних 
систем відвідні канали замулені й спостерігається підтоплення 
ґрунтів. Частина осушених земель Полісся не використовується як 
орні й заросла кущами, чагарниками, одинокими деревами [6].  

Сьогодні в Україні не будуються великі державні зрошувальні 
системи, а створюються невеликі за площею (від 10 до 500 га) 
системи краплинного зрошення для вирощування овочів, поливу 
садів, виноградників, які є більш економічними й ефективними з 
точки зору використання води, екологічного навантаження на землі 
й оточуюче середовище. Саме такий підхід до розвитку меліорації в 
державі є найбільш доцільним у найближчій перспективі [6]. 

Україна належить до територій, де зрошувані землі 
відігравали і відіграватимуть важливу роль у забезпеченні країни 
продовольством. Це зумовлено тим, що значна її частина 
знаходиться в зоні недостатнього та нестійкого зволоження, а отже, 
стале землеробство цих регіонів можливе тільки за умов зрошення. 
Поливні землі є страховим фондом стабільного виробництва 
сільськогосподарської продукції, особливо у посушливі та надто 
посушливі роки [2, 10]. Географічною особливістю території нашої 
країни є те, що вона розташована на межі різних природних зон у 
помірному кліматичному поясі з відчутно вираженою зміною 
сезонів упродовж року. Окремою ланкою виглядає степова зона 
Півдня, яка відзначається континентальним, жарким, посушливим 
кліматом, займаючи південну та південно-східну частини країни, і 
становить 46,5% площі її сільськогосподарських угідь [2].  

Зараз більшість загальнодержавних меліоративних фондів 
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(магістральні та міжгосподарські канали, трубопроводи, насосні 
станції, гідротехнічні споруди тощо), що знаходяться у справному 
стані, теоретично можуть подавати воду для поливу 
сільськогосподарських культур на площі понад 2 млн. га. Проте 
їхні технічні можливості дають змогу поливати лише 943 тис га 
зрошуваних земель (43% від наявних). Фактично ж зрошується 
упродовж останніх років у середньому близько 650-700 тис га. 
Таким чином, майже 1 млн. га земель сільськогосподарського 
призначення не використовуються як зрошувані, хоча до таких 
належать. Але потреба у відновленні поливних земель нині є дуже 
суттєвим фактом, враховуючи кліматичні зміни.  

Для прикладу доцільно розглянути сучасний стан 
меліоративного землеробства на прикладі  Херсонської області, де 
зрошувані землі на  поч. 90-х рр. минулого століття займали 455,17 
тис га. На жаль, починаючі з 1992 р. на тлі загальноекономічної 
кризи відбулося некероване скорочення площ фактичного поливу 
та суттєве зниження ефективності використання зрошуваних 
земель. За останні десятиріччя завдяки зусиллям Басейнового 
управління водних ресурсів (БУВР) нижнього Дніпра 
Держводагентства України та сільгоспотоваровиробниками 
останнім часом було призупинено скорочення площ зрошуваних 
земель і завдяки реконструкції та модернізації зрошувальних 
систем збільшено площі поливу Херсонської області. 

Одним із пріоритетних напрямів розвитку АПК у Херсонській 
області є налагодження системи зрошення. Останні роки цьому 
питанню приділяють чимало уваги. Як відомо, у 2000-х рр. після 
розпаювання земель настав період економічного занепаду, і частина 
зрошувальних систем виявилась втраченою. Але, починаючи з 2016 
р., оновлення зрошення було визначено керівництвом області як 
один із пріоритетів розвитку. Розпочалась робота з відродження 
зрошення, яка триває й донині. Станом на 2017 р. зрошувальна 
система Херсонської області налічувала 427,1 тис га поливних 
земель, але використовувалося 72%, або 309,4 тис га. У 2017 р. 
додатково введено полив на площі 9,8 тис. га [9]. Були 
реконструйовано і відбудовано насосні станції в Генічеському, 
Олешківському, Каховському та Білозерському районах, що дало 
змогу ввести додатково 3,5 тис га зрошення. Від 
сільгоспвиробників та інвесторів надійшло 347,5 млн. грн. [7, 10].  

У  2018 р. загалом по області поливалось 309,0 тис га, 
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виконано 2144,9 тис. гектарополивів, полито озимих культур 54,7 
тис. га, кукурудзи – 27,3 тис. га, овочів – 40,5 тис. га, сої – 114,4 
тис. га. Затоплено посівів рису на площі 8,2 тис га. Водоподачу на 
зрошення здійснювали 84 насосних станції, працювало понад 230 
одиниць дощувальної техніки [4].  

Сьогодні функціонують  зрошувальні системи, які мають 
потужний потенціал: Каховська зрошувальна система (ЗС) (темп 
приросту зрошуваних земель на Каховському зрошуваному масиві 
становить 0,88 тис га/рік); Північно-Кримський канал (ПКК) 
(упродовж останнього десятиріччя площі зрошуваних земель на 
ПКК не скорочуються і становлять 101,7 тис га, темп приросту 
зрошуваних земель становить 0,90 тис. га/рік); Інгулецька 
зрошувальна система (у межах Херсонської області) (за останнє 
десятиріччя площі зрошуваних земель на Інгулецькій ЗС не 
скорочуються і становлять 18,2 тис га, темп приросту зрошуваних 
земель становить 0,10 тис. га/рік); Правобережні зрошувальні 
системи (площі зрошуваних земель не скорочуються і становлять 
21,5 тис. га,  приріст зрошуваних земель на становить 1,05 тис. 
га/рік) [4]. 

Основні проблеми сучасного зрошення в умовах Херсонської 
області і Півдня України загалом супроводжується такими 
процесами та явищами:  

– порушенням технологічної цілісності зрошувальних систем, 
яку спричинено розпаюванням земель, і, як наслідок, подрібненням 
земельних ділянок та збільшенням кількості землекористувачів, 
передачею внутрішньогосподарських мереж у комунальну 
власність;  

– погіршенням технічного стану міжгосподарської та 
особливо внутрішньогосподарської мережі зрошувальних систем, 
недостатньою роботою з реконструкції наявних зрошувальних 
систем, капітальних та поточних ремонтів у зв’язку з недостатнім 
бюджетним фінансуванням;  

– недостатньою кількістю та незадовільним станом оновлення 
парку дощувальних машин із причин відсутності дієвих механізмів 
державної підтримки виробництва та придбання засобів поливу;  

– недосконалістю чинного законодавства в частині 
відповідальності землевласників та землекористувачів за цільове та 
ефективне використання зрошуваних земель та невизначеністю 
мінімально необхідних для забезпечення окупності інвестицій 
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термінів оренди зрошуваних земель;  
– незадовільним еколого-меліоративним станом зрошуваних 

земель унаслідок порушення структури посівних площ та сівозмін, 
технологій вирощування сільськогосподарських культур, украй 
низьким рівнем ресурсного забезпечення технологій вирощування 
сільськогосподарських культур;  

– різким зростанням вартості електроенергії, відсутністю 
дієвих механізмів державної підтримки ефективного використання 
зрошуваних земель, зокрема компенсацій із державного бюджету 
оплати вартості електроенергії, що витрачається для подачі води на 
зрошення;  

– недостатнім рівнем бюджетного фінансування на утримання 
державних водогосподарсько-меліоративних систем та 
природоохоронних заходів;  

– недостатніми обсягами впровадження ресурсо- і 
енергозберігаючих технологій ведення землеробства на 
зрошуваних землях [2, 9]. 

Із перерахованих основних причин неефективного 
використання потенціалу зрошувальних систем вирішальна роль 
належить чинникам, які суттєво впливають на собівартість подачі 
води та забезпечення безперебійної її подачі упродовж 
вегетаційного періоду у необхідних обсягах. 

Результати аналізу стану зрошення в Херсонській області та в 
Південному регіоні України дають підстави стверджувати про 
наявність у Херсонській області створеної за радянських часів 
мережі магістральних та розподільчих каналів із відповідним 
насосно-силовим обладнанням та регульованими гідротехнічними 
спорудами, проектні потужності якої значно перевищують рівень її 
використання. Невідповідність проектної та фактичної потужності 
головних насосних станцій перекачки та підкачки суттєво збільшує 
затрати на електроенергію та, відповідно, на збільшення витрат на 
зрошення [11]. 

Роботи з відновлення та розвитку зрошення дадуть змогу 
збільшити площу зрошуваних земель та оптимізувати 
експлуатаційні витрати головних насосних станцій перекачки та 
підкачки, затрати електроенергії та вартості подачі води на 
зрошення, що у цілому підвищить ефективність використання 
зрошувальних систем та зрошуваних земель. У сучасних умовах 
ведення сільськогосподарського виробництва, коли отримання 
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максимального прибутку здебільшого є основною метою зрошення, 
найбільш дійовим заходом із водозбереження, з одного боку, та 
оптимізації розвитку деградаційних процесів (підтоплення, 
вторинне осолонцювання та засолення орного шару ґрунту) – з 
іншого, є перехід на застосування еколого-безпечних режимів 
зрошення сільськогосподарських культур [7]. 

Головною ознакою еколого-безпечних режимів зрошення є 
проведення поливів так званими еколого-безпечними поливними 
нормами, об’єми яких є достатніми для покриття поточного 
дефіциту водоспоживання зрошуваної сільськогосподарської 
культури, але водночас унеможливлює або зводить до мінімуму 
втрати води на інфільтрацію за межі кореневого шару ґрунтів. 
Застосування таких режимів вимагає значно вищої культури 
зрошення, насамперед застосування більш досконалих способів, 
поливальної техніки та систем управління поливами [9]. 

Зусиллями Басейнового управління водних ресурсів нижнього 
Дніпра за останній час було призупинено скорочення площ 
зрошуваних земель та завдяки реконструкції зрошувальних систем 
(поточні та капітальні ремонти) збільшено площі поливу 
Херсонської області. Для сучасного етапу розвитку зрошення в 
Херсонській області однією з ключових проблем є відновлення 
зрошення шляхом модернізації та реконструкції зрошувальних 
систем із застосуванням новітніх способів та техніки поливу 
(низьконапірні дощувальні машини, ресурсозберігаючі режими 
зрошення тощо). Роботи з відновлення та розвитку зрошення 
дадуть змогу збільшити площу зрошуваних земель та оптимізувати 
експлуатаційні витрати, зокрема на подачу води на зрошення [11]. 

На початку 2021 р. розпочав діяти масштабний проект 
зрошення та меліорації на Півдні України, який є пріоритетним  
поряд із земельною реформою. Нині, коли перекрита вода до 
Криму, водний ресурс в каналі доцільно спрямувати на підсилення 
аграрної галузі. Якщо іригаційна реформа зазнає успіху, вдвічі 
збільшиться врожайність на півдні України по окремих культурах. 
Це стане новим поштовхом для розвитку сільського господарства 
[8]. Проте, окрім південних територій, зрошення потребують й інші 
області України. 
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ЕКОЛОГІЧНА ПЛАСТИЧНІСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ 

РОДИНИ МORACEAE L. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО 
ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ  

 
Тисячоліттями люди займаються інтродукцією і 

культивуванням різноманітних деревних рослин для задоволення 
своїх потреб у їжі, теплі та медицині. До числа таких рослин 
входять і представники родини Мoraceae L. (шовковицеві), а саме 
Maclura pomifera (Rafіn.) Schneid (маклюра плодоносна) та Morus 
alba L. (шовковиця біла). 

Мета досліджень. Дослідити біолого-екологічні особливості 
росту та розвитку Maclura pomifera (Rafіn.) Schneid та Morus alba 
L.: морозо- та зимостійкість, посухостійкість відношення до 
вологості та родючості ґрунту.  

Об'єктом досліджень була Maclura pomifera (Rafіn.) Schneid та 
Morus alba L.  

Результати досліджень та їх обговорення. Для дослідження 
екологічної пластичності Maclura pomifera (Rafіn.) Schneid та Morus 
alba L. в умовах Правобережного Лісостепу України необхідно 
вивчати їхній онтогенез, сезонні ритми росту та розвитку, біологію 
квітування, плодоношення, зимостійкість та посухостійкість, 
світовибагливість і тіневитривалість. 

Дослідивши періоди онтогенезу, можна в подальшому 
прогнозувати приблизний час втрати тієї чи іншої рослини і 
продовжити її вік за допомогою різноманітних агрономічних 
(підживлення, полив, боротьба із шкідниками та хворобами, тощо 
[1]). Встановлено, що Maclura pomifera (Rafіn.) Schneid та Morus 
alba L. в районі досліджень притаманні усі наявні в природному 
ареалі періоди онтогенезу (ембріональний, проростка, ювенільний, 
іматурний, віргінільний, репродуктивний та синильний). 

Слід відмітити, що біологічний ритм росту і розвитку 
характерний для всіх живих організмів і успадковується 
наступними поколіннями. Постійно змінювані умови зовнішнього 
середовища, можуть призводити до зміщення фаз ритмів росту та 
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змінювати їх амплітуду. Фенологічні спостереження за ростом і 
розвитком Maclura pomifera (Rafіn.) Schneid та М. alba L. форм в 
умовах ПЛУ (Правобережного Лісостепу України, проводили на 
основі чотирьох основних фаз: вегетації; росту пагонів; квітування 
та масового дозрівання плодів. Відзначено, що в даних ґрунтово-
кліматичних умовах досліджувані нами рослини вкладаються у 
фенологічний ритм району інтродукції; однак спостерігається 
незначна різниця між початком та закінченням окремих фаз (± 10 
діб).  

У ході еволюційного розвитку багаторічні рослини (в тому 
числі декоративно-плодові) виробили пристосування для 
переживання несприятливих умов середовища в різні періоди року. 
Таким пристосуванням є період спокою рослин. Тривалість періоду 
спокою інтродукованих рослин з різних родин і родів напряму 
залежить від їхнього природного ареалу. Деревні рослини із 
субтропічної зони інтродуковані в умовах помірної кліматичної 
зони переносять несприятливі погодні умови (зиму) вступаючи в 
вимушений період спокою. Доведено, що в умовах досліджень 
Maclura pomifera (Rafіn.) Schneid та Мorus alba L. мають короткий 
період вимушеного спокою, який під дією зовнішніх чинників 
переходить у вимушений тривалий. Підтверджено, що центром 
природного походження даних рослин  є зона субтропіків [2]. 

Стійкість рослин до всього комплексу несприятливих факторів 
в осінньо-зимовий період і, особливо, до екстремальних низьких, 
негативних температур є одним із основних показників успішності 
інтродукції. 

М. А. Соловйова [2-3] вказує на витривалість рослин до 
негативних факторів зимового періоду, особливо до коливання 
температурного режиму та вологості під час відлиг, які характерні 
для Правобережного Лісостепу України.  

На думку В.А. Вітенко [4], ці чинники відіграють важливу роль 
за подальшого визначення ступеня морозо- і зимостійкості 
інтродукованих та аборигенних рослин, даючи можливість 
отримувати достовірні дані. Наприклад, в умовах ПЛУ останнім 
часом відмічаються випадки втрат представників видів Betula 
pendula Roth., Picea abies (L.) Karst. та Sorbus aucuparia L. після 
зимівлі.  

Особливістю всіх представників родини Moraceae L., що 
зростають на території України (в умовах відкритого ґрунту), є 
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продовження лінійного росту пагонів восени. Лінійний ріст пагонів 
припиняється лише після стабільного зниження температур до + 
10ºС і нижче. Також досить часто спостерігалось явище опадання 
зеленого або жовтуватого листя на початку та середині жовтня при 
кількаденному ранковому зниженні температури нижче 0ºС. На 
основі проведених досліджень в умовах ПЛУ встановлено 
достатню морозо- та зимостійкість Maclura pomifera (Rafіn.) 
Schneid та Мorus alba L.  

Під посухостійкістю розуміють здатність рослин в умовах 
посухи нормально рости, розвиватися і розмножуватися завдяки 
наявності ряду особливостей, що виникли в процесі еволюції. 

У наших дослідженнях для оцінки посухостійкості цих рослин 
тричі за вегетаційний період визначали вміст води в листках, 
використовуючи лабораторний метод в’янення. 

Результати проведених досліджень із визначення вмісту 
загальної води в листках досліджуваних рослин свідчать, що у 
Maclura pomifera (Rafіn.) Schneid та Мorus alba L. кількість 
загальної вологи в листках зменшується до кінця вегетаційного 
періоду поступово, підтверджуючи природну здатність добре 
переносити несприятливі періоди посух. 

Вивчаючи особливості росту і розвитку інтродукованих рослин 
важливо дослідити їх відношення до вологості ґрунту, завдяки 
чому можна створити оптимальні умови для їхньої життєдіяльності. 
Особливо потребують уваги дослідження щодо впливу на рослини 
вологості ґрунту. 

Для проведення досліджень було відібрано 300 сіянців, які 
помістили в трилітрові контейнери (по 100 рослин у кожному 
варіанті), причому контейнери підбирали з врахуванням розвитку їх 
кореневої системи. В якості субстрату використовували дерновий 
ґрунт. У першому варіанті рослини утримували при недостатній 
кількості ґрунтової вологи. 2 варіант – рослини, які впродовж 
вегетації утримувалися у перезволоженому ґрунті. У третьому 
варіанті рослини росли при стабільно вологому дерновому ґрунті 

Відмічено високу пластичність Maclura pomifera (Rafіn.) 
Schneid та Мorus alba L. при зростанні на різних за вологістю 
ґрунтах. Найбільшої висоти досягли дворічні сіянці цих рослин у 
варіанті, де дерновий ґрунт утримувався у вологому стані.  

Одним із факторів, які істотно впливають на успішне 
проходження інтродукції рослин, є родючість ґрунту. Не меншу 
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роль також відіграє хімічна родючість ґрунту, котра разом із 
вологістю ґрунту є складовою частиною ґрунтової родючості. 

Відношення Maclura pomifera (Rafіn.) Schneid та Мorus alba L. 
до родючості ґрунту вивчалось шляхом порівняльного аналізу 
росту та розвитку її одно- та дворічних сіянців у різних ґрунтових 
сумішах. За контрольний варіант обрано звичайний дерновий ґрунт 
без підживлення впродовж періоду проведення досліду. 
Найкращим поживним середовищем для росту надземної частини 
однорічних сіянців виявився субстрат, до складу якого входять 
ґрунт + перегній, 2:1, за якого рослини досягали максимальної 
висоти. 

Одним із факторів, що впливає на ритм росту і розвитку і 
проходження всіх фізіологічних процесів є світло. Від того, 
наскільки в нових умовах інтенсивність освітлення і фотоперіодизм 
будуть відповідати потребам інтродукованих рослин, що склалися в 
процесі еволюції видів і закріпились у їх генотипі, буде залежати 
успіх інтродукції. Виявлено тенденцію до збільшення кількості 
суплідь у найбільш освітлених частинах крон усіх без винятку 
декоративних форм, незалежно від висоти та проекції крони, що 
вказує на безпосередній вплив світла на процес квітування і 
плодоношення. 

Висновки. На основі вивчення біолого-екологічних 
особливостей Maclura pomifera (Rafіn.) Schneid та Morus alba L. 
встановлено, що: представники родини Maclura pomifera (Rafіn.) 
Schneid притаманні усі наявні в природному ареалі періоди 
онтогенезу; Maclura pomifera (Rafіn.) Schneid та Morus alba L. 
вкладаються у феноритми нових для неї умов району інтродукції;  в 
умовах стаціонарних досліджень ПЛУ представники родини 
Moraceae L. мають короткий період вимушеного спокою; морозо- 
та зимостійкість Maclura pomifera (Rafіn.) Schneid та Morus alba L. 
в умовах ПЛУ оцінена як достатня; визначено, що посухостійкість 
Maclura pomifera (Rafіn.) Schneid та Morus alba L. є доброю; 
відмічено, що дані рослини по відношенню до освітлення є 
світлолюбивими, але можуть зростати і в напівзатінку;  в умовах 
ПЛУ Maclura pomifera (Rafіn.) Schneid та Morus alba L. проявляють 
високу екологічну пластичність.  
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Вітенко В. А. 

Єфремова Н. В. 
 

БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА 
РОЗВИТКУ ОМЕЛИ БІЛОЇ VISCUM ALBUM L.  

В МІСТІ УМАНЬ 
 

Вступ. Наразі спостерігається масове розповсюдження 
рослини-напівпаразита омели білої (Viscum album L.) у 
Правобережному Лісостепу України (ПЛУ). Проявляючи високу 
екологічну пластичність і агресивність омела біла швидко збільшує 
перелік дерев-розселювачів. 

Одним із головних завдань є захист і збереження Особливо 
важливо захистити й зберегти цінні декоративно-плодові деревні 
рослини у різноманітних насадженнях міст та селищ Лісостепової 
зони.  

Паразитуючи на гілках різного порядку галуження  і стовбурах 
Viscum album L. є значно шкідливішою від багатьох кореневих 
паразитів і постійно захоплюючи нові території. [1].  

Мета роботи – провести комплексне оцінювання пошкоджень 
омелою білою видового складу деревних насаджень центральної 
частини міста Умані та розташованого на його території 
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Національного дендрологічного парку «Софіївка» НДІ НАН 
України.  

Методи і методики. Ступень пошкодження крон і стовбурів 
дерев парку "Піонерський" омелою білою визначали за 
семибальною шкалою, а комплексне оцінювання ураження – за 
коефіцієнтом комплексної оцінки, ми запропонували В.П. Шлапак 
Г.І. Музика, В.А. Вітенко та ін. [2]. 

Об'єктом наших досліджень була Viscum album L., котра 
паразитує на різноманітних деревних рослинах центральної 
частини міста Умані та розташованого на його території 
Національного дендрологічного парку «Софіївка» НДІ НАН 
України.  

Результати досліджень. Місце стаціонарних досліджень 
(м. Умань, Черкаської обл. за ботаніко-географічним районуваням 
знаходиться у центральній частині Правобережного Лісостепу 
України, географічні координати – 48° 46' північної широти, 30° 14' 
східної довготи і висота н.р.м. 170-265 м [2].  

Основною загрозою для деревних рослин, що зростають на 
досліджуваній нами території є швидке розселення облігатного 
паразита (Viscum album L.) з життєвим циклом 4-6 років. Її 
прикріплююча система з кортикальними прожилками є ендофітною 
і може досягати апікальної меристеми, утворюючи нові 
відгалуження, що є системною інфекцію. Маючи хлорофілоносну 
систему, вона є частково від рослини, на якій оселилась. 
Поширюється завдяки перенесенню насіння птахами, переважно 
дроздом-деребою, дроздом-горобинником та омелюхом. Насіння 
проростає в травні, фази розвитку в умовах парку відбувається 
повільно, як і належить цьому виду [1-2]. За перший рік пагін 
виростає до 7 см, наступного року – до 20 см, галузиться й утворює 
кулясту форму і на третій рік збільшується в розкішний кущ 
діаметром до 30 см з додатковими бруньками на "кореневій" 
системі, які згодом проростають назовні і розвиваються в нові кущі.  

С.І. Кузнецов, Ф.М., Левон, Ю.А. Клименко,В.Ф. Пилипчук та 
М.І. Шумик [3] запропонували 5-ти бальну шкалу для повного 
оцінювання наявних уражень деревних рослин омелою білою: де:  

– 5 балів – неуражені рослини; 4 бали – малоуражені (крона 
уражена не більше ніж на 20-25 % – на ній є до 5 кущів паразита); 3 
бали – середньоуражені (на 30-50 % – є від 6 до 15 кущів); 2 бали – 
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сильноуражені (на 60-80 % – є від 16 до 24 кущів); 1 бал – дуже 
сильноуражені (на 90-100 % – є 25 і більше кущів). 

Однак В.П. Шлапак, Г. Музика, В.Ф. Собченко та В.А. Вітенко 
[2] дослідили, що наведена вище шкала не враховує всі основні 
фактори впливу у комплексі та запропонували визначали ступінь 
пошкодження деревних рослин Viscum album L. за двома 
семибальними шкалами із використанням  коефіцієнта комплексної 
оцінки. 

1 шкала ступені пошкодження  крони дерев, де: – 1 бал –  
неушкоджені  дерева; 2 бали –  умовно  ушкоджені (поблизу  
зростає "маточне" дерево того ж виду й віку, середньо-, сильно- або 
дуже ушкоджене); 3 бали – мало ушкоджені (крона уражена на 20-
25 % – на ній є до 5 кущів паразита); 4 бали – середньоушкоджені 
(на 30-50 % – є 6-15 кущів на рослині); 5 балів – сильноушкоджені 
(на 60-80 % – є 16-24 кущі на рослині); 6 балів – дуже 
сильноушкоджені (на 90-100 % – є 25 і більше кущів на рослині); 7 
балів – наявна суховерхівковість (сухі гілки по периметру крони і 
всихання верхівки за масового ураження крони омелою, що 
призвело до прогнозованого відмирання дерева).  

2. Загальне ушкодження стовбурів та скелетних гілок деревних 
рослин омелою білою за семибальною шкалою визначається 
повніше: 1 бал (незначне  ураження  стовбура  та  скелетних  гілок у 
середній  частині  крони –  по 1-5 кущів паразита на рослині); 2 
бали (незначне ураження стовбура та скелетних гілок, але в нижній 
частині крони – і теж по 1-5 кущів паразита на рослині); 3 бали 
(середньоуражені стовбур та скелетні гілки в середній частині 
крони – по 6-10 кущів); 4 бали (теж, але в нижній частині крони); 5 
балів (сильно уражені стовбур та скелетні гілки в середній частині 
крони – по 11 і більше кущів паразита на рослині); 6 балів (теж у 
нижній частині крони); 7 балів (дуже  сильно  уражені  стовбур  та  
скелетні  гілки  в  середній  та  нижній  частині крони – по 11 і 
більше кущів паразита на рослині). 

Пошкодження  скелетних  гілок  і  одночасно  стовбурів  у  
насадженнях Центральної частини міста Умані Viscum album L. 
зустрічається рідко, а на території Національного дендрологічного 
парку "Софіївка" НДІ НАН України це явище не поодиноке. Це 
зумовлено особливістю насіннєвого розповсюдження омели білої, 
оскільки покривні тканини молодих гілок є слабким місцем для 
агресивного проростання її насіння, а прижившись на дереві, надалі 
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паразит розростається, заселяє й уражує його скелетні гілки та 
стовбур. Для проведення комплексної оцінки ураження омелою, 
використовували коефіцієнт комплексної оцінки ураження 
деревних рослин парку "Піонерський" омелою білою і 
вираховували за формулою  

Ккопо = Пк + Пст + Псг,  
де: Ккопо – коефіцієнт комплексної оцінки пошкоджень, Пк – 

пошкодження крони, Пст – пошкодження стовбура, Псг – 
пошкодження скелетних гілок. На основі розрахунку за сумою 
набраних балів визначали ступінь ураження рослини: 12-14 балів 
(дуже сильно уражені); 10-11 балів (сильно уражені); 7-9 балів 
(середньо уражені); 3-6 балів (мало уражені); 1-2 бали (незначне  
ураження). Підставивши  у формулу дані оцінок ураження  
деревних рослин омелою білою за семибальними шкалами, ми 
отримували комплексне оцінювання пошкодження досліджуваної 
рослини.  

Висновки 
1. На основі візуального обстеження деревних рослин 

центральної частини міста Умані та прилеглого до неї 
Національного дендрологічного парку "Софіївка" НДІ НАН 
України визначено ступінь їх ураження Viscum album L.  

2. Досліджено, що на даній території омелою білою уражено 10 
видів деревних рослин із різних родин, а ступінь їх пошкодження 
коливається від 2 до 4 балів.  
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ФОРМУВАННЯ АСИМІЛЯЦІЙНОГО АПАРАТУ ПЕРЦЮ 

СОЛОДКОГО ВНАСЛІДОК  ВПЛИВУ АНАЛОГІВ 
ФІТОГОРМОНІВ ТА РЕТАРДАНТА ТЕБУКОНАЗОЛУ 

 
Аналіз тенденцій розвитку світового рослинництва свідчить, 

що одним із шляхів вирішення проблеми високих та стабільних 
врожаїв є застосування новітніх технологій із використанням 
регуляторів росту рослин [2]. Ця група сполук спрямовано регулює 
окремі етапи онтогенезу, що впливає на урожайність та якість 
сільськогосподарської продукції [3]. За своєю природою такі 
препарати є або аналогами фітогормонів, або модифікаторами 
гормонального статусу рослин [4]. 

Під впливом регуляторів росту та розвитку змінюється 
гормональний статус рослинного організму [2], вуглеводний та 
азотний обміни, підвищується морозо- і холодостійкість, 
солестійкість і посухостійкість, а також покращується стійкість 
рослин до фітопатогенів [1]. Ефективність дії регуляторів росту 
значною мірою залежить від ґрунтово-кліматичних умов, видової і 
сортової специфічності, фаз розвитку рослин, регламентів 
застосування препаратів. 

Важливою овочевою культурою є перець. Перець солодкий, 
завдяки високій харчовій цінності, доброму смаку, аромату і 
яскравому кольору, займає важливе місце в харчуванні людини. 
Його плоди надзвичайно багаті на вітаміни, особливо С та Р, і за 
цією ознакою не поступаються цитрусовим та ягідним культурам. 
Перець також містить вітаміни групи В та Е. Добову потребу у 
вітамінах забезпечує споживання 40–50 г плодів перцю. У ньому 
присутній значний вміст каротинів та пектинів, що особливо 
важливо з погляду захисту організму від вільних радикалів. 

Саме тому метою дослідження є з’ясування впливу різних за 
напрямами дії регуляторів росту та розвитку – стимуляторів 
(гіберелової кислоти, 1-нафтилоцтової кислоти та 6-
бензиламінопурину) та інгібітора (тебуконазолу) на морфогенез і 
мезоструктурну організацію  листків перцю солодкого 

Регуляція донорно-акцепторної системи рослини за допомогою 
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синтетичних регуляторів росту дозволяє штучно перерозподіляти 
продукти фотосинтезу до господарсько цінних органів, а отже, 
збільшуватиі урожайність сільськогосподарських культур. 
Досліджено, що за дії препаратів відбувалися зміни у формуванні 
листкового апарату рослини перцю солодкого: зростала кількість 
листків, їхня маса та загальна площа листкової поверхні. 
Застосування стимуляторів росту та ретарданту змінювало 
мезоструктуру листків перцю солодкого. Встановлено, що за дії 
препаратів 1- НОК, ГК3, 6-БАП та тебуконазолу потовщувався 
листок, причому найбільш ефективним було застосування 
гіберелової кислоти та тебуконазолу. Потовщення листка 
відбувалося насамперед за рахунок основної фотосинтетичної 
тканини – хлоренхіми, а також за рахунок потовщення верхнього та 
нижнього епідермісу (таблиця 1). 

Відомо, що ключову роль у фотосинтезі відіграє стовпчаста 
асиміляційна паренхіма. Результати досліджень свідчать, що у 
варіантах із застосуванням 1-НОК, ГК3, 6-БАП та тебуконазолу 
суттєво зростав об’єм клітин стовпчастої асиміляційної паренхіми.  

 
Таблиця 1 

Вплив синтетичних регуляторів росту на мезоструктурну 
організацію листків перцю солодкого 

Варіант досліду Контроль 1-НОК ГК3 6-БАП Тебуконазол 

Товщина листка, мкм 263,7 
±13,18 

274,4 
±13,72 

*327,4 
±16,37 

298,6 
±14,93 

*353,9 
±17,69 

Товщина верхнього 
епідермісу, мкм 

23,3 
± 0,62 

22,9 
± 0,57 

*31,1 
±0,21 

*28,7 
± 0,73 

*35,2 
± 0,26 

Товщина хлоренхіми, мкм 216,5 
±1,68 

*227,6 
±2,91 

*266,7 
±5,79 

*244,9 
±4,13 

*282,3 
± 5,58 

Товщина нижнього 
епідермісу, мкм 

23,9 
±0,49 

23,9 
±0,62 

*29,6 
±0,53 

25,1 
±0,85 

*36,4 
± 0,35 

Об’єм клітин стовпчастої 
паренхіми, мкм3 

19857,1 
±896,32 

20637,7 
± 817,57 

*26688,8
±1117,20

*23058,6 
±1147,19 

*24366,1 
± 787,69 

Довжина клітин губчастої 
паренхіми, мкм 

33,3 
±0,95 

*42,8 
±0,74 

*39,8 
±0,78 

34,1 
±1,30 

*40,2 
± 0, 57 

Ширина клітин губчастої 
паренхіми, мкм 

24,9 
±0,75 

*33,4 
±0,82 

*32,4 
±0,89 

26,9 
±1,04 

*31,9 
±0,57 

Питома поверхнева 
щільність листка, мг/см2 

7,9±0,39 8,7±0,43 *9,6±0,
47 

*9,1±0,4
5 

*11,2±0,55 

Примітка:* – різниця достовірна при НІР≤0,05 

 
Показник питомої поверхневої щільності листя (ППЩЛ) 

характеризує відношення маси сухої речовини листка до його 
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площі. Важливість показника визначена тим, що він характеризує 
концентрацію структурних елементів, які безпосередньо беруть 
участь у процесах фотосинтезу. 

Отримані результати свідчать, що зміни у мезоструктурній 
організації листка призводили до зростання цього показника. 

Це добре корелює з показником товщини листка, максимальне 
значення встановлено для варіанту при застосуванні гіберелової 
кислоти та тебуконазолу. Саме у цих варіантах відмічено 
максимальну товщину хлоренхіми – основної фотосинтетичної 
тканини листка.  

Отже, при застосуванні регуляторів росту відбувається 
оптимізація мезоструктури листка, підвищується вміст пігментів, 
унаслідок чого зростає фотосинтетична активність одиниці площі 
листка. Отже, при застосуванні регуляторів росту відбувається 
оптимізація мезоструктури листка, підвищується вміст пігментів, 
унаслідок чого зростає фотосинтетична активність одиниці площі 
листка. Враховуючи зростання сумарної площі листкової поверхні, 
можна констатувати, що застосування синтетичних регуляторів 
росту створює передумови для оптимізації продукційного процесу 
перцю солодкого. Можна констатувати, що застосування 
синтетичних регуляторів росту створює передумови для 
оптимізації продукційного процесу перцю солодкого. 

 
Література: 

1. Грицаєнко З. М., Пономаренко С. П., Карпенко В. П., Леонтюк 
І. Б. Біологічно активні речовини в рослинництві. К.: ЗАТ 
«НІЧЛАВА». 2008. 352 с. 

2. Рогач В. В., Кушнір О. В., Плотніков В. В. Вплив 
рістстимуляторів вітазиму та 6-бензиламінопурину на 
морфогенез та продуктивність перцю. Миколаївський 
національний аграрний університет. Вісник аграрної науки 
Причорномор’я, сільськогосподарські науки. Випуск 1(93). 
2017. С. 95–101. 

3. Кур’ята В. Г., Попроцька І. В. Фізіолого-біохімічні основи 
застосування ретардантів в рослинництві. Вінниця: ТОВ 
«ТВОРИ». 2019. 97 с. 

4. Rademacher W. Chemical regulators of gibberellin status and their 
applications in plant productions. Annual Plant Reviews. 2016. 
рр. 359–403. 



97 

Миколайко В. П. 
Бушняга В. В. 

 
БІОЛОГІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ 

АГРОБІОСТАНЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

Соя належить до стратегічних культур, задовольняє 
найнагальніші потреби людини. Вона є основою піраміди 
рослинного білка та олії в світі. Феномен сої пояснюється її 
рідкісним хімічним складом – високою концентрацією в бобах 
білка – 38-42%, жиру - 18-22%, вуглеводів – 25-30%, а також 
вітамінів, мінеральних речовин, ферментів [1]. 

Зростаюча проблема білка в харчуванні людини та тварин 
висуває нові вимоги до сільськогосподарського виробництва. 
Одним із найбільш реальних і ефективних способів збільшення 
білкових ресурсів є розширення виробництва бобових культур, в 
тому числі сої, яка характеризується високим вмістом сирого 
протеїну та біологічною його повноцінністю. Сою використовують 
для виробництва високоякісних харчових та кормових продуктів. 
Особливе значення вона має в харчуванні людини як джерело 
дешевого та повноцінного білка. Глобальною проблемою 
кормовиробництва України залишається дефіцит рослинного білка. 
Постійна незбалансованість  раціонів сільськогосподарських 
тварин і птиці цим показником зумовлює високу собівартість 
продукції і великі перевитрати кормів. У розв’язанні проблеми 
важлива роль належить однорічним бобовим  культурам, в тому 
числі сої. Зерно сої має високі кормові властивості: в 1 кілограмі 
його міститься 1,5 кормової одиниці, в тому числі 200-210 г 
перетравного протеїни. Разом із тим у зерні мало клітковини – 
всього 4-6 %, що особливо важливо в птахівництві. Вся територія 
України сприятлива для вирощування сої [2]. 

Отже, на сьогодні в більшості країн світу виробляється 
широкий асортимент соєвих продуктів, які суттєво відрізняються за 
способом одержання та властивостями. В різних країнах світу, в 
тому числі і в Україні, готують більше 300 харчових продуктів із 
сої, для виготовлення яких необхідно мати високоякісне зерно 
даної культури та ще й в значній кількості. У звʼязку з цим і 
виникає потреба збільшення обсягів виробництва сої, яке змогло б 
забезпечити потреби переробних виробництв. Що і вимагає 
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підвищення урожайності даної культури. 
Нині реалізація біологічного потенціалу сучасних сортів сої в 

конкретних умовах вирощування можлива лише при повній 
відповідності технології вирощування вимогам культури до 
факторів життя. У зв’язку з цим необхідність наукового 
обґрунтування технологій вирощування сортів сої з метою 
одержання сталих урожаїв зерна та насіння з високою якістю на 
основі виявлених закономірностей продукційного процесу в умовах 
Лісостепу України з урахуванням нових чинників у рослинництві 
та мінливості кон’юнктури ринку енергоносіїв є актуальним. 

Впровадження розроблених на принципах адаптивного 
рослинництва технологій вирощування сучасних сортів є суттєвим 
засобом підвищення виробництва продукції рослинництва. 
Підвищення ефективності всіх факторів інтенсифікації технологій 
вирощування сільськогосподарських культур повинне 
здійснюватися на основі сучасного рівня агротехніки. Це вимагає 
перегляду технологій вирощування сортів сої та розробки стратегії 
адаптивної інтенсифікації рослинництва, яка базується на 
використанні адаптивного потенціалу всіх біологічних компонентів 
агроекосистеми [3]. 

У товаровиробників України найефективнішим важелем 
інтенсифікації агровиробництва залишається сорт, а також зростає і 
значення якості насіння, яке визначає значною мірою рівень 
урожайності і якість продукції. Важливо, що в біологічній пам’яті 
насінини, що визначає її агрономічні якості, основну роль 
відіграють три основні типи біологічної інформації: генетична, 
фізіологічна умова вирощування та фізіологічна зберігання насіння. 

Аналіз стану насінництва сої свідчить про позитивну динаміку 
– щороку збільшуються обсяги виробництва насіння, поліпшується 
його сортовий та репродукційний склад. Проте зростання посівних 
площ культури має підкріплюватися відповідним збільшенням 
пропозиції її насіння. На жаль, доводиться констатувати, що 
насінництво сої не встигає за потребами сільгоспвиробників. 
Аграрії часто змушені задовольнятися будь-яким її посівним 
матеріалом, не надто зважаючи на районованість, репродукцію чи 
технологічні характеристики сорту. Тобто цей ринок в Україні поки 
що є стихійним і дефіцитним [4].  

Слід відмітити, що при стрімкому зростанні посівних площ сої 
рівень її урожайності залишається майже незмінним і становить в 



99 

середньому по Україні від 10 до 14 ц/га. Цей показник не відповідає 
сучасним вимогам. Світовий рівень селекції і технологій 
вирощування сої повинні були б позитивно позначитись і на 
олійному господарстві нашої країни [5].  

Основними причинами низьких урожаїв насіння в Україні є 
відставання селекції та застосування екстенсивних технологій 
вирощування. Суттєвими важелями збільшення виробництва 
продукції олійних рослин, і зокрема сої, є: виведення та 
впровадження у виробництво високопродуктивних вітчизняних 
сортів і гібридів, реалізація сучасних технологій вирощування та 
переробки зерна, а також покращання насінництва. Тому питання 
повсякденної практики насінництва сої все ще потребує вирішення. 

Відмічено, що при обробці насіння біологічно-активними 
речовинами, стимулюється процес проростання насіння, 
підвищується схожість, а в подальшому значно прискорюється ріст 
і розвиток рослин [37, 73, 59, 187]. Очевидно, це відбувається за 
рахунок того, що біологічно-активні речовини створюють навколо 
проростаючого насіння певне мікробіологічне і біохімічне 
середовище, виступають в ролі стимуляторів і регуляторів росту, 
підвищують стійкість проростків до хвороб, несприятливих 
екологічних умов, підвищують активність корисної мікрофлори в 
ґрунті [168,188]. 

Застосування регуляторів росту рослин допомагає вирішенню 
важливої задачі – адаптації існуючих генотипів рослин до 
стресових умов та елементів інтенсивної технології внаслідок 
розбалансованості ґрунтових біоценозів під впливом 
антропогенних факторів. 

Відомо, що застосування бактеризації насіння біопрепаратами 
сприяє підвищенню родючості ґрунту, оскільки з рослинними 
рештками та симбіотичним апаратом в них накопичується від 7 до 
100 кг/га азоту, що підвищує продуктивність одного гектару 
сівозмінної площі. Обробка насіння бактеріальними препаратами 
допомагає додатково залучити в кругообіг атмосферний азот, що є 
одним із важливих елементів технології вирощування бобових 
рослин в світовому землеробстві. Для інокуляції насіння сої 
застосовують різні бактеріальні препарати. В Україні, найчастіше, 
використовують ризоторфін, в Чехії – нітразон, Угорщині – різоніт, 
Румунії – ризоторфін, Німеччині – радіцин, в Єгипті – акадин [2].  

За результатами досліджень встановлена залежність 
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формування товарної та насінної продуктивності сортів сої залежно 
від рівнів забезпеченості рослин елементами живлення та виявлено 
вплив передпосівної обробки бактеріальними препаратами на ріст, 
розвиток, формування урожайності та якості насіння сої 
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АГРОБІОЛОГІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОНЯШНИКУ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВИРОЩУВАННЯ 
 

Соняшник ‒ це основне джерело олійної сировини в Україні.  
За посівними площами та валовим збором насіння наша держава 
знаходиться у першій шістці країн світу. Високий рівень 
технологічності процесу вирощування, помірний рівень 
виробничих витрат, висока рентабельність та добра ліквідність 
продукції обумовили суттєве збільшення посівних площ цієї 
культури. За останні 10 років цей показник зріс майже на 40% і 
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перевищив 2 млн. гектарів. 
Але, не дивлячись на помітне зростання посівних площ, 

широке впровадження у виробництво високопродуктивних 
гетерозисних гібридів, валовий збір залишається на колишньому 
рівні  або несуттєво збільшується. Це явище пов’язано із 
зменшенням врожайності внаслідок грубого порушення 
технологічних заходів. Перш за все це стосується порушень в 
системі удобрення (під соняшник в середньому зараз вноситься 
17,5 кг діючої речовини NPK) та системи боротьби з бур’янами. 
Саме ці чинники впливають на продуктивність соняшнику 
найбільш суттєво.  

При врожаї 25 ц/га насіння соняшник витрачає азоту 135-200, 
фосфору 45-75 і калію 430-530 кг/га, тоді як озима пшениця 
(врожай 35 ц/га) - відповідно 70-90, 35-60 і 45-120 кг/га. За даними 
різних авторів, соняшник витрачає на утворення 1ц насіння: азоту - 
4,8-7,1, фосфору - 1,6-2,8 і калію - 15,5-19 кг. Для порівняння 
відзначимо, що озима пшениця витрачає N - 2-2,6; Р - 0,9-1,7; К - 
1,2 -4,4 кг [1]. 

При вирощуванні соняшнику важливо своєчасно задовольнити 
потребу рослин у необхідній кількості і оптимальному 
співвідношенні елементів живлення. Це, перш за все, 
забезпечується застосуванням добрив. 

У різних ґрунтово-кліматичних зонах і за різних погодних 
умов ефективність добрив у більшості залежить від заходів, 
направлених на накопичення, збереження і раціональне 
використання ґрунтової вологи. Незважаючи на те, що добрива, 
особливо фосфорні, сприяють більш економічному витрачанню 
води, їх ефективність залежить, головним чином, від вологості 
ґрунту [2, 3]. Як стверджують [2, 4], від значної кількості азоту на 
початку вегетації рослини утворюють велику вегетативну масу, 
нераціонально використовують воду, що обумовлює дефіцит 
вологи у критичні фази росту і розвитку соняшнику - від цвітіння 
до наливу насіння. 

Надмірно велика кількість азоту у ці фази сприяє зниженню 
олійності насіння за рахунок росту їх білковості. Тому добрива 
рекомендують вносити у оптимальних співвідношеннях поживних 
речовин з врахуванням потреби рослин і наявності їх у ґрунті [5]. 

У останні роки об’єми застосування мінеральних добрив під 
усі сільськогосподарські культури, у тому числі і під соняшник, 
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суттєво зменшились. Але, незважаючи на це, нераціональне їх 
використання призводить до небажаних екологічних наслідків, 
створюється реальна загроза забруднення навколишнього 
середовища. 

В умовах науково-технічного прогресу на якісно новий 
ступінь підіймається агротехніка вирощування 
сільськогосподарських культур, створюються інтенсивні технології 
з програмуванням врожаю на певний рівень. 

Розроблена методика [6] передбачає принципово новий 
науково обґрунтований нормативний підхід до програмування 
врожаю в залежності від ґрунтово-кліматичних, господарсько-
економічних, матеріально-технічних і інших ресурсів, наявних у 
господарствах. 

Головними елементами програмування є: врожайність, 
одержана за рахунок природньої  родючості, приріст врожаю за 
рахунок внесення добрив, впровадження нових сортів і гібридів, 
удосконалення агротехніки вирощування сільськогосподарських 
культур. У всіх випадках система внесення добрив повинна 
забезпечувати: підвищення родючості ґрунту, ріст продуктивності, 
як окремих культур, так і сівозміни в цілому, покращення якості 
рослинницької продукції, високу рентабельність виробництва, 
збереження і поліпшення навколишнього середовища. 

Науково-технічний прогрес у сфері хімізації землеробства 
потребує більш глибокого обґрунтування оптимального 
співвідношення найбільш важливих мікродобрив з врахуванням 
типу ґрунтів, їх властивостей, родючості і біологічних 
особливостей культур у сівозміні. Водночас треба чітко визначити 
роль мікроелементів в оптимізації живлення рослин з врахуванням 
кількості і якості одержаної продукції, антогонізма та синергізма 
мікроелементів (у тому числі і з макроелементами), а також інших 
явищ, пов’язаних із взаємовпливом мікроелементів при 
трансформації їх у грунті і надходження у рослини. 

Можливість підвищення врожайності різних культур, у тому 
числі і соняшнику, підвищення якості виробленої продукції 
обмежена не тільки екологічними умовами, технологічними 
можливостями виробництва, але і іншими маловідомими для нас 
чинниками, які обумовлюють порівняно низький коефіцієнт 
корисної дії фотосинтетично активної радіації для синтезу 
органічної маси, тобто врожаю [7]. У зв’язку з цим за останні роки 
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активно розвиваються фундаментальні дослідження, спрямовані на 
використання різних біостимуляторів, регуляторів росту і інших 
фізіологічно активних речовин. Використання цих  “біологічних 
важелів” сприяє суттєвому підвищенню продуктивності рослин за 
рахунок зміни напрямку фізіологічних процесів у бік підвищення 
продуктивності та покращення якості врожаю. 

Строк сівби - це захід, який обумовлює цілий комплекс 
показників росту й розвитку рослин: швидкість та повнота 
з’явлення сходів; ступінь забур’яненості посівів, тривалість 
міжфазних періодів і вегетації в цілому. Тому не виникає ніякого 
сумніву в тому, що строк сівби безпосередньо пов’язаний із 
системою живлення рослин, бо він регулює кількість сформованої 
на одиниці площі органічної речовини культурними рослинами та 
бур’янами. 

Питання про строки сівби вивчали різні дослідники і у 
більшості прийшли до висновку, що оптимальним є час, коли ґрунт 
на глибині 10 см прогрівається до 8-100С [8, 9]. Пізніше, з ростом 
вмісту жиру у насінні, соняшник стали сіяти дещо пізніше і 
рекомендації виробництву пропонують сівбу за температури ґрунту 
10-120С [10, 11]. 

За результатами досліджень визначено вплив біостимуляторів 
і регуляторів росту на продуктивність соняшнику та встановлено 
вплив строків сівби і протруєння насіння на дружність з’явлення 
сходів,  ступінь забур’яненості та продуктивність соняшнику 
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БІОЛОГІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 
В УМОВАХ АГРОБІОСТАНЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Зернове господарство – основа аграрного сектора економіки 

України. Розширення виробництва зерна високої якості гарантує 
повне забезпечення населення країни продуктами харчування, 
створення вагомого експортного потенціалу сільськогосподарської 
продукції, економічну стабільність і незалежність держави. 

Завдяки природно–кліматичним умовам, біологічним та 
організаційно–технлогічним особливостям зерновиробництва 
Україна здавна була всесвітньо відомою житницею, потужним 
виробником практично всіх зернових і зернобобових культур. На її 
території знаходяться 27 % чорноземів планети. Але нині віддача їх 
мала і за врожайністю зернових культур наша держава відстає від 
аграрно розвинених країн світу [1]. 

Україна має значні потенціальні можливості вже найближчим 
часом експортувати 12–15, а згодом навіть 20–25 млн т зерна і 
продуктів його переробки (борошно, крупи). Реальні валютні 
надходження від реалізації такої кількості зерна можуть досягати 
2–3 млрд. дол.США. 

Для цього потрібна далекоглядна науково обґрунтована і 
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зважена державна політика щодо створення умов для 
високоефективного розвитку зернового господарства країни. Значні 
коливання урожайності зернових культур у різних регіонах, не 
завжди виправданні розміщення і спеціалізація зернових 
підприємств, недосконалість структури зернового знижують 
показники продовольчого забезпечення держави. 

У зв’язку з цим підвищення врожайності всіх зернових 
культур треба розглядати як визначальний напрям у розвитку 
зернового господарства. Першим кроком на цьому шляху має стати 
припинення подальшого зниження врожайності, причинами якого є 
погіршення насінництва відсутність потрібної кількості 
мінеральних добрив, засобів боротьби із шкідниками та хворобами, 
різке скорочення посівних площ, порушення сівозмін і зональних 
систем ведення землеробства, нестача сучасних 
високопродуктивних машин тощо. [2]. 

Дослідженнями науково-дослідних установ України 
встановлено, що реалізація генетичного потенціалу сучасних сортів 
не перевищує 50‒60 %, а біокліматичний потенціал зони 
використовується на 60‒70 %. Тому для отримання високих і 
сталих урожаїв високоякісного зерна пшениці озимої необхідно 
сформувати відповідну морфологічну структуру посіву, що дає 
змогу ефективно використовувати ФАР, вологу, елементи 
мінерального живлення із ґрунту та добрив. Для цього строк сівби 
та норму висіву насіння слід довести до необхідного науково 
обґрунтованого оптимуму, який забезпечить формування 
програмованого рівня врожайності. 

Наведені проблемні питання зумовили проведення досліджень 
з підвищення продуктивності та стабілізації врожаїв пшениці 
озимої на основі добору адаптивних сортів, норм висіву насіння та 
оптимальних строків сівби. Оптимізація зональної технології 
вирощування пшениці озимої сортів нового екобіотипу з 
урахуванням біокліматичних умов є актуальним завданням 
біологічних наук. 

У підвищенні продуктивності сільськогосподарських культур 
важливу роль відіграють агротехнічні заходи, розроблені на основі 
теорії отримання високих врожаїв. Найбільш повно ця теорія 
висвітлена в роботі А. О. Ничипоровича [3], де відмічається, що 
найвища врожайність та якість зерна пшениці озимої формується 
під впливом складного комплексу як ґрунтово-кліматичних умов, 
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так і агротехнічних заходів. За рахунок оптимізації умов росту й 
розвитку рослин (водного, температурного, поживного режимів, 
освітленості тощо), а також перенесення строків сівби можна 
впливати на кількісні та якісні ознаки їх продуктивності.  

Саме тому, при несприятливих кліматичних умовах важливо 
правильно визначити оптимальні строки сівби. Наявні 
експериментальні дані щодо встановлення строків сівби сучасних 
сортів за суттєвих змін кліматичних умов Лісостепу України 
останнім часом потребують суттєвого доповнення. 

Завданням сучасних зональних технологій є максимальна 
реалізація продуктивності пшениці озимої та природних ресурсів. 
Для отримання максимальної продуктивності рослин на всіх етапах 
органогенезу необхідно створювати оптимальні умови для росту й 
розвитку [4]. 

Головним фактором підвищення продуктивності пшениці 
озимої є оптимізація структури посіву. Це зумовлюється густотою 
стеблостою, що залежить від норми висіву насіння, строків сівби та 
загального виживання рослин. Своєчасна сівба обумовлює добру 
перезимівлю і високу продуктивність пшениці озимої [5]. 

З усіх агротехнічних заходів строки сівби мають найбільший 
вплив на морозостійкість, зимостійкість та продуктивність пшениці 
озимої. Залежно від строків сівби, ріст і розвиток різновікових 
рослин відбувається в якісно різних зовнішніх умовах осіннього 
періоду (температурних, зволоження, світлових) [6].  

Особливістю пшениці озимої є здатність її до кущіння. Як і в 
інших хлібних злаків, в неї по особливому складається 
взаємозв’язок урожаю зерна від густоти стеблостою, яка 
обумовлюється розкущеністю рослин. З кущінням рослин пов’язана 
зимостійкість і продуктивність пшениці озимої. 

Дослідники М. А. Литвиненко, С. П. Лифенко, В. В. Друзьяк, 
В. Г. Друзьяк [7] відмічають, що здатність до посиленого кущіння – 
є визначальним фактором, який потрібно використовувати 
максимально при запровадженні технології вирощування пшениці 
озимої. Інтенсивність кущіння залежить, як від не регульованих, 
так і регульованих факторів. 

Багаторічними дослідженнями наукових установ доведено, що 
в Лісостепу сівбу озимих, в тому числі і в сухий ґрунт, можна 
проводити протягом 7–10 днів після закінчення оптимальних 
строків (20 вересня). Залежно від агрокліматичних умов осені та 
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весни наступного року нерідко із пізніх сходів формуються 
рослини з доброю продуктивністю. При пізній сівбі норма висіву 
повинна збільшуватися до 7 млн зерен на гектар, що 
обумовлюється зниженням польової схожості насіння і низькою 
вірогідністю кущіння рослин. Глибина загортання насіння не 
повинна перевищувати 3–4 см, що прискорює появу сходів навіть 
за незначних опадів [8]. 

За результатами досліджень встановлені особливості росту і 
розвитку рослин пшениці озимої нових високопродуктивних сортів 
залежно від строків сівби і норм висіву насіння та проведений 
порівняльний аналіз продуктивності сортів пшениці озимої за 
різних строків сівби і норм висіву насіння 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В ДЕКОРАТИВНОМУ 
САДІВНИЦТВІ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ EXOCHORDA 

LINDL 
 

Декоративні рослини супроводжують людство з давніх часів, 
зокрема згадаємо середньовічні європейські монастирські сади та 
аптекарські городи як протоформу сучасних ботанічних садів, що 
беруть свій початок ще з часів Ліннея. Перші ботанічні сади на 
теренах України з’явилися на поч. ХІХ ст., нині їх кількість сягає 
22-х, а колекційний фонд — десятків тисяч видів, форм і сортів 
рослин з усієї земної кулі. Саме завдяки цьому фонду сформовано 
сучасний вигляд численних парків, скверів, бульварів, 
прибудинкових і присадибних ділянок, відбувається його 
підтримка й оновлення. Відбір і впровадження нових, декоративно 
цінних дикорослих, плодових і ягідних рослин у сучасне садово-
парковому мистецтво та озеленення населених місць, які приносять 
значну, різнобічну користь і мають естетичне, культурно-побутове 
значення, є актуальним завданням у декоративному садівництві [2]. 

Види роду Exochorda Lindl. належать до важливих рослин в 
декоративному садівництві. Усі представники роду Exochorda – це 
листопадні кущі, з гачкувато-розгалуженими гладенькими гілками. 
Їхні бруньки яйцеподібні, з декількома лусочками, що 
перекриваються, гладкі чи майже гладкі, з тупими або гострими 
вершинами. Листкорозміщення почергове. Листки черешкові, 
інколи сидячі, або короткі. Листкова пластинка проста, з цілісним 
або вище середини зубчатим краєм. Прилистки відсутні. Суцвіття 
термінальні, рацемозні, переважно китиці. Квітки тичинково-
маточкові чи тичинкові і маточкові, зазвичай великі, більше 2 см 
діаметром, п’ятичленні. Гіпантій дрібний, колосоподібний, 
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обернено-конічний. Віночок білий. Чашолистиків 5, коротких та 
широких, що опадають лише після дозрівання плодів; пелюсток 5, 
білого кольору, що перекриваються, довгастих або широко-
яйцеподібних, біля основи нігтеподібно звужених. Тичинок 15–30; 
тичинкові нитки короткі, виходять з широкого диску. Карпел 5, 
зрослих, в тичинкових квітках недорозвинених; зав’язь верхня, 
глибоко борозенчаста, 5-гнізда; стилоїди вільні. Плід – обернено-
конусоподібна коробочка з 5 частками, які зростаються між собою 
морфологічно є дерев’янистими листянками, що відкриваються по 
обидва боки шва. Насінин 1 чи 2, плескатих, з крильцями.  

Інтродукція екзохорд до Європи почалась у середині ХІХ ст. 
Найпершим видом цього роду, який у 1849 р. завдяки Роберту 
Форчуну потрапив до Лондона, була E. racemosa. В Україні ці 
рослини з’явилися у першій половині ХХ ст. Осередками їхньої 
інтродукції стали: Нікітський, Криворізький, Дніпропетровський, 
Донецький ботанічні сади та дендрологічні парки “Веселі 
Боковеньки”, “Устимівка”, “Тростянець”, “Софіївка”. У 
декоративному садівництві екзохорди використовують як краси-
воквітучі рослини. Вони світлолюбні, досить ксерофітні. 
Розмножують ці кущі насінням, відводками і зеленими живцями. 
Природно екзохорди поширені в Центральній Азії та Кореї [1,3]. 

Безперечно представники досліджуваного роду світлолюбні 
рослини, що є необхідною умовою рясного їх цвітіння і утворення 
насіння. Висока декоративна цінність цих рослин ще не достатньо 
використовується в озелененні. 

Завдяки значній декоративності, досліджувані види роду 
Exochorda Lindl. можна використовувати в якості солітерів, в 
куртинах і групах, алейних насадженнях. 

В якості солітери, рекомендується використовувати такі 
рослини видів роду Exochorda Lindl.: Exochorda racemosa, 
Exochorda giraldiі, Exochorda tianshanica, Exochorda korolkowii та 
Exochorda grandiflora. 

Для створення куртинних і групових насаджень можуть 
використовуватись всі представники роду Exochorda Lindl. 

В алейних насадженнях – Exochorda racemosa, Exochorda 
giraldiі та Exochorda grandiflora. 

Під час створення зелених насаджень, необхідно правильно 
оцінити фактори, які впливають на ріст та розвиток рослин. При 
рекомендації створення насаджень за участі представників 
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досліджуваного роду ми керувались основними принципами 
підбору рослин для композицій – екологічним, фітоценотичним, 
систематичним та художньо-декоративним [2, 4]. 

Проектуючи композиційні групи враховується не лише чітко 
один конкретний принцип. Групи створються з урахуванням всіх 
принципів, адже при правильному створенні композицій необхідно 
враховувати екологічні особливості, взаємовплив рослин одна на 
одну, використання рослин одного виду та роду та обов’язкове 
врахування художнього та естетичного вигляду композиції. 

Таким чином, представники роду Exochorda Lindl. є достатньо 
перспективними для подальшого ширшого використання в 
декоративному садівництві, озелененні міських територій та 
присадибних ділянок. 

Результати проведених нами досліджень підтверджують, що 
всі інтродуковані види роду Exochorda Lindl. є перспективними для 
створення композиційних елементів в насадженнях загального та 
спеціального користування міста Києва. Основними особливостями 
є високі декоративні якості протягом всього року як у весняно–
літній, так і в осінньо–зимовий періоди, швидка адаптація до нових 
умов культивування. 

Досить вишукану крону представників роду Exochorda Lindl. 
можна чудово підкреслити за допомогою як голонасінних, так і 
покритонасінних деревних і кущових рослин. 

Екзохорди в групах необхідно розміщувати з урахуванням 
можливості забезпечення візуального сприйняття як здалеку, так і 
зблизька. 

Красу екзохорд під час цвітіння можна підкреслити фоном з 
рослин, для яких характерне темнопурпурове забарвлення листя. 
Після закінчення цвітіння також можна підкреслити листя 
екзохорди за рахунок рослин, які мають сизувате забарвлення листя 
та хвої. Також можна поєднувати їх з рослинами, які мають більш 
контрастне забарвлення листя і хвої, в порівнянні з рослинами 
досліджуваного роду, а також за рахунок різних форм крони 
деревних та кущових видів. 

М. Ю. Дубчак [1] розроблено декілька варіантів практичного 
використання представників роду Exochorda Lindl. в 
композиційних насадженнях міста Києва та приватних садиб. 
Наведено варіанти контрастних композицій, алейних посадок, 
поодинокі та солітерні посадки, використання екзохорд, як акценту 
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при створенні різних типів насаджень. Досить контрастної 
композиції запропоновано варіант використання Exochorda 
grandiflora у поєднанні з культиваром Picea pungens ‘Glauca’ з 
сріблястою хвоєю та Spiraea japonica ‘Goldflame’ із золотистим 
листям. Група створена з урахуванням фітоценотичного та 
художньо-декоративного принципу. При рекомендації для 
створення групи враховували взаємовплив рослин один на одного, 
та підбирались рослини з метою виділення найхарактерніших рис 
та підкреслення індивідуальної краси рослин. 

Представників роду Exochorda Lindl. можна використовувати 
в якості алей. Так, для рекомендацій по створенню алейних 
насаджень нами враховувався систематичний принцип з 
урахуванням екологічного та фітоценотичного принципів. 

Алейні насадження за участі досліджуваних представників 
можуть бути створені не лише з рослин роду Exochorda Lindl., а й в 
поєднанні з іншими деревними, кущовими та навіть з травянистими 
рослинами. 

Композиції з рослинами роду Exochorda Lindl. Можуть бути 
декоративними не лише у весняний період, а й протягом 
осіннього періоду, оскільки під час пожовтіння листя набуває 
майже всіх відтінків від світло жовтого до  яскраво помаранчевого. 
Поєднувати в насадженнях представників роду Exochorda Lindl. 
можна з рослинами, які в осінній період будуть слугувати фоном і 
підкреслювати різноманітні відтінки листя досліджуваних рослин.  

Використання представників роду Exochorda Lindl. Можливе 
й поодиноко, оскільки рослини мають високі декоративні якості. 
Приклади використання в солітерних посадках, представлено з 
використанням рослин, як фону, для представників досліджуваного 
роду, так, і їх використання як акценту в композиційних 
насадженнях. 

При створенні композицій з використанням представників 
роду Exochorda Lindl. як акцента у великих групах в поєднанні з 
деревними та кущовими видами, а також декоративно-листяними, 
багаторічними та однорічними квітковими рослинами 
враховуються всі чотири принципи. 
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БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ RUBUS L. В 

УКРАЇНІ 
 
Вивчення біорізноманіття рослин – одне з головних завдань 

раціонального природокористування та відновлення ресурсів 
флори. Особливо своєчасними виступають локальні дослідження 
груп рослин із нетиповими для біологічних видів популяційною 
структурою і системами схрещування, які, як правило, 
залишаються поза увагою флористів. До таких груп належить рід 
Rubus L. (Rosaceae Juss.), представлений в Європі великою 
кількістю облігатно або факультативно апоміктичних форм, що 
складають кілька агамних комплексів [1]. Тому актуальним 
залишається питання дослідження їх різноманітності.  

У роді близько 330 (за іншими даними до 750) видів, 
поширених переважно в Північній півкулі. Рід поділяють на 
підроди: Anoplobatus (Focke) Focke, Chamaebatus (Focke) Focke, 
Chamaerubus O.Kuntze, Comaropsis (Rich.) Focke, Cylactis (Raf.) 
Focke, Dalibarda (L.) Focke, Dalibardastrum Focke, Idaeobatus (Focke) 
Focke, Lampobatus Focke, Malachobatus (Focke) Focke, 
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Micranthobatus (Fritsch) Kalkman, Orobatus Focke, Rubus, а також 
низку секцій і серій, причому їхня кількість та таксономічний 
рівень варіює у різних авторів (Jennings et al., 1991; Atlas…, 2010; 
Stace, 2010). 

Найпоширенішим видом є малина європейська червона, або 
справжня (R.idaeus L. subsp. vulgatus Arrhen., 2n=14). Чагарник 1–2 
м заввишки з річними вегетативними пагонами і здерев'янілими 
дворічними стеблами, які утворюють квітконосні гони. Однорічні 
пагони сизуваті, прямі, вкриті тонкими коричнево-червоними 
шипами. Листки: почергові, трійчасті або непарноперисті з трьома-
п'ятьма або сімома листочками. Листочки темно-зелені, зісподу 
білоповстисті, нерівно пилчасті. Середній листочок на довгому 
черешку, бічні сидячі. Квітки (до 1 см у діаметрі) в кінцевому 
щіткоподібна-волотистому суцвітті і в мало квіткових пазушних 
китицях. Чашолистків і пелюсток по 4–5, чашолистки лишаються 
при плодах. Віночок білий, вільно пелюстковий, тичинок і маточок 
багато, квітколоже опукле, зав'язь верхня. Плід – збірна, червона 
або жовта соковита кістянка овальної форми (8–16 мм завдовжки, 
7–10 мм завширшки). Росте малина в підліску мішаних і 
рідколистяних лісів, на галявинах, вирубках, часто утворює 
суцільні зарості. Тіньовитривала рослина. Цвіте в травні – червні, 
плоди достигають у липні. 

Поширена на Поліссі, в північній частині Лісостепу, в 
Карпатах. Культивується по всій Україні. Промислова заготівля 
можлива у Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, 
Чернівецькій, Закарпатській областях. Більшість сортів малини 
походять від цього виду. 

Ожина сиза (R. caesius L., 2n=28, 2n=35) – напівкущ, у якого на 
початку росту пагони прямостоячі, а пізніше повзучі, з сильним 
восковим нальотом, з багато чисельними загнутими короткими 
шипами. Вегетативно розмножується укоріненням верхівок. Річні 
пагони дугоподібно вигнуті, циліндричні, з сизим нальотом, густо 
вкриті прямими або вигнутими шипиками. Верхівки пагонів, 
пригинаючись до поверхні ґрунту, здатні укорінюватись. Листки 
трійчасті, з обох боків розсіяноволосисті, з широколанцетними 
прилистками, листочки по краю неправильно надрізано-зубчасті. 
Квітки великі (до 3 см у діаметрі), білі, зібрані в негусті щитки, 
квітконоси довгі, тонкі. Чашолистків і пелюсток по чотири-п'ять. 
Тичинок і маточок багато, зав'язь верхня. Плід — складна кістянка 
(до і см у діаметрі), тьмяно-чорна, соковита, вкрита сизим 
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нальотом. Кісточка сплюснута, з гачкоподібним, загостреним 
кінчиком. Росте в підліску мішаних і листяних лісів по берегах 
озер, річок, на вирубках, по балках. Тіньовитривала рослина. 
Період цвітіння розтягнутий з травня по серпень, плоди достигають 
через 4–6 тижнів після цвітіння. 

Поширена ожина сиза майже по всій Україні, заготовляють у 
районах поширення. Запаси значні, особливо на Поліссі і в 
північно-західних районах Лісостепу.  
Ожина жорстковолоса (Rubus hirtus) масово поширення в 
Житомирському Поліссі. На довгих повзучих пагонах, завдовжки 
2–5 м, крім колючок, наявне густе жорстке опушення. Цей вид 
поширений переважно в західній частині Житомирського Полісся, 
але має виявлену тенденцію до поширення на схід. Вид відомий у 
регіоні з 1954 р. (знахідка проф. А. І. Барбарича). Тривалий час був 
рідкісним у регіоні. Кілька нових його точок у районі смт 
Городниця виявлено Б. В. Заверухою зі співавторами у 1974 р. Нині 
цей вид знайдено в більшості адміністративних районів 
Житомирського Полісся. Також слід наголосити, що численною є 
група видів, так званих «гіртоїдів», близьких до ожини 
жорстковолосої, але все ж інших. Точному визначенню заважає 
необхідність застосування молекулярно-генетичних методів 
досліджень. 

Ожи́на несі́йська, або ведмежи́на (Rubus nessensis) — 
багаторічна рослина. Відрізняється від ожини сизої гранчастими 
ребристими пагонами, 5-7-перистими листками. Тіньовитривала 
рослина. 

Поширена в Лісостепу, на Поліссі, в Карпатах і в Криму. Росте 
у хвойних і мішаних лісах.  

Ожина аллеганська, або гірська (R. alleghaniensis Porter., 2n=42) 
вид представник ожин-куманік зі штивними міцними пагонами, 
зігнутими дугою у верхній частині. Батьківщина - східна частина 
Північної Америки. В Україні звичайна в Карпатах та дуже рідкісна 
на рівнині представлена сортами Агавам, Тейлор, Ельдорадо та 
інші. Розмножується кореневими паростками, кореневими 
живцями, відсадками. 

Ожина західна (R. occidentalis L.) На відміну від інших видів 
підроду Idaeobatus вонамає чорні плоди, тому в культурі відома як 
чорна малина. Описаноформи з бурштиново-жовтими плодами (var. 
pallidus L.H.Bailey, var. Flavobaccus Blanchard). На відміну від 
червоної малини чорна малина посухостійкіша, не утворює 
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кореневих паростків. За відокремлюваністю плодів від квітколожа 
подібна до малини, а за укорінюваністю верхівок пагонів – до 
ожини. В аматорській культурі поширений сорт чорної малини 
‘Cumberland’. 

Розводиться у культурі та іноді дичавіє у житомирському 
поліссі ожина запашна (rubus odoratus). Стебло в неї просте, 
листочки цілісні, подібні до кленових, квіти яскраво-малинові, 
діаметром 3–5 см, запашні. 

Рідкісними для житомирського полісся є кілька видів ожин – 
ожина бертрама (rubus bertramii), знайдена в Ємільчинському та 
Житомирському районах; ожина прямоколоса (rubus ortostachys), 
знайдена в Овруцькому, Радомишльському та Ємільчинському 
районах; ожина струнка (rubus gracilis), яка зростає в 
житомирському, Радомишльському та Баранівському районах. 

Костяниця (R. saxatillis Foske.)  В Україні трапляється на 
Полісся, інколи в Лісостепу та Гірському Криму. На відміну від 
багатьох інших лісових плодових рослин, костяниця промислового 
значення не має. Урожай в лісах становить близько 10 – 70 кг/га. З 
окремих куртин можна зібратидо 1 кг плодів. Це багаторічна 
трав'яна рослина висотою до 30 см, що має однорічні лежачі 
вегетативні пагони завдовжки до 1,5 м та прямостоячі плодоносні 
пагони заввишки 0,1– 0,3 м. Листки трійчасті, з жорсткими 
волосками на високих черешках. Квіти двостатеві, дрібні білі 
зібрані в щиткоподібні суцвіття. Цвіте в травні-червні. Плід - збірна 
кістянка. Плоди соковиті, за смаком нагадують гранат, дозрівають в 
липні-серпні. Сортів костяниці не має. 
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ВИВЧЕННЯ РОДУ МАСЛИНКА (ELAEAGNUS L.) ДЛЯ 

ВИКОРИСТАННЯ В ЗЕЛЕНОМУ БУДІВНИЦТВІ 
 

Асортимент деревних і чагарникових рослин, що 
використовується для озеленення міст і населених пунктів в 
Україні нараховує порівняно невелику кількість порід і видів, тому 
потребує значного урізноманітнення. Характерною вадою в 
озелененні житлової забудови та громадської сфери 
обслуговування дотепер залишається відсутність відпрацьованої 
системи підбору асортименту рослин. Ще практикується 
висаджування на обмежених ділянках великої кількості різних 
видів рослин без урахування композиційної цілісності та ефектів 
алелопатії. Це призводить лише до перевитрати дефіцитного і 
дорогого садивного матеріал, а й до зниження художніх та 
експлуатаційних якостей створюваних насаджень [1, 3].  

Аналіз літературних джерел показує, що добір порід і видів 
рослин для озеленення слід здійснювати з урахуванням таких 
основних факторів: функціонального призначення об'єктів 
озеленення, відповідності біолого-екологічних властивостей 
рослин умовам місцезростання та покращення середовища з 
оздоровчого та естетичного погляду Окрім того, нові насадження 
мають бути економічно доцільними стосовно віддачі і 
максимального ефекту при порівняно невеликих затратах на 
вирощування й догляд. При цьому значення має характер росту 
рослин, рівень вибагливості до умов місцезростання і вид 
садивного матеріалу Зокрема, використання для озеленення 
швидкорослих деревних і чагарникових порід дає змогу в короткі 
терміни одержати очікуваний функціональний і декоративний 
ефект. Застосування великомірного садивного матеріалу 
прискорює формування ландшафтів, зменшує відпад рослин і 
знижує вартість робіт з озеленення [2]. 

Збільшення кількості таксонів культивованої дендрофлори 
України шляхом залучення нових перспективних деревних та 
кущових рослин є актуальним завданням. До таких рослин 
належать представники роду Маслинка (Elaeagnus L.) класу 
Dicotyledones або Magnoliopsida (дводольні), підкласу Rosidae 
(розоїди), надпорядку Rhamnanae (крушинові), порядку Розоцвіті 
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(Rosales), родини Elaeagnaceae Adans (маслинкові.  
Рід Маслинка (Elaeagnus L.) – є найбільш численним у родині 

та представлений 90 видами, що зростають, головним чином, на 
півдні Європи, в помірній та тропічній Азії, Північній Америці та 
Австралії. Деякі види є цінними харчовими, лікарськими, 
медоносними, технічними та декоративними культурами [3,4]. 

Маслинка – одна з найдавніших рослин. Багато її видів були 
поширені в місцях формування найдавніших цивілізацій. Назва 
роду від грецьких слів «elaia» – маслина і «agnos» – чистий, 
цнотливий. Ім'я – «agnos» в Греції було дано так званому Аврамову 
дереву або вітексу священному (Vitex agnus-castus), листки і плоди 
якого подібні до багатьох видів цього роду. У працях Теофраста 
ім'я «eleagnos» носить верба ламка (Salix fragilis), яка також 
відрізняється зовнішньою схожістю з вітексом. 

Існує 2 секції роду: Deciduae – види з обпадаючим листям і 
Sempervirentes – вічнозелені види. Невисокі дерева або кущі. Гілки 
деяких видів колючі. Маслинкам властиве тонке опушення листків, 
бруньок, молодих гілок, а у деяких видів квіток і плодів, внаслідок 
чого вони набувають більш-менш виразного сріблястого відтінку. 
Листки черешкові, цільні, цілокраї, зазвичай видовжені – від 
лінійних до широколанцетних. Квіти актиноморфні, двостатеві, 
розташовані в пазухах листків поодинці або по кілька штук. 
Оцвітина чотиричленна. Пелюстки білі або жовті. Тичинок чотири. 
Маточка одна, пряма. Плід – куляста або еліптична кістянка 
жовтого, коричневого, червоного кольору. Зародок у насінні 
великий. 

Рослини дуже світлолюбні. Надзвичайно пластичні до 
наявності вологи у ґрунті. Високо засухостійкі, проте, дуже 
вологолюбні і, у сприятливих умовах, за інтенсивністю транспірації 
перевищують такі вологолюбні культури, як береза або сіра вільха. 
Жаростійкі. Листки ушкоджуються влітку лише за температури 
+55-60 °C. У посушливих умовах та при засоленні ґрунту 
виділяють велику кількість камеді. Добре переносять засолення 
ґрунтів. Мало вимогливі до ґрунтових умов, здатні рости на дуже 
бідних та піщаних ділянках, але більш декоративні на помірно 
родючих, дренованих, некислих ґрунтах (оптимальна pH=7, 5-8, 5). 
Добре переносять стрижку та обрізання. Стрижка живоплотів 
проводиться на початку і наприкінці літа. Димо та газостійкий. 
Практично не уражаються хворобами та шкідниками. Плодоносить 
із 5–6 років. Довговічний, мешкає до 50 років. Рекомендовані види 
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зимостійкі без укриття або з невеликим укриттям, у разі 
підмерзання у суворі зими швидко відновлюється. 

На території України найбільш перспективні для використання 
в озелененні види (рис. 1-3): Маслинка вузьколиста (E. angustifolia 
L.), Маслинка срібляста (E. argentea Pursh), Маслинка 
багатоквіткова (Гумі) (E. multiflora Thunb). 

 

   
Рис. 1. Маслинка вузьколиста (E. angustifolia L.): загальний 

вигляд, квітування, плодоношення 
 

   
Рис. 2. Маслинка срібляста (E. argentea Pursh): загальний 

вигляд, квітування, плодоношення 
 

   
Рис. 3. Маслинка багатоквіткова (Гумі) (E. multiflora Thunb): 

загальний вигляд, квітування, плодоношення 
 
Представники роду Маслинка (Elaeagnus L.) мають 

привабливий вигляд протягом усього вегетаційного періоду. 
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Головними декоративними рисами на нашу думку, та на думку 
багатьох дослідників є сріблясті листки, що контрастують на тлі 
інших деревних насаджень, численні ароматні квіти та помітні 
плоди. 

Є.А. Шишкін рекомендує використовувати Маслинку у 
посадках уздовж доріг, парках, вулицях. Він вважає, що вона 
заслуговує на широке культивування і як рослини для захисних 
смуг і живоплотів, так і для озеленення міст та сіл. Рослини 
Маслинки Лиховід Н.І. рекомендується використовувати для 
живоплотів, створення груп і контрастних плям, особливо на 
зеленому тлі газону або у поєднанні з іншими темнозабарвленими 
деревними та чагарниковими породами. Попова О.С., Попов В.П. 
пропонують використовувати лох вузьколистий для одиночних 
групових та рядових посадок [3, 4]. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що досліджувані представники 
роду Маслинка (Elaeagnus L.) повністю відповідають сучасній 
стратегії інтродукції деревних рослин спрямованій на 
впровадження в зелене будівництво.  
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ДО ВИВЧЕННЯ ОРНІТОФАУНИ БОЛІТ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
 

В останній час в зв’язку з постійним осушенням боліт значно 
активізувалися орнітологічні дослідження по вивченню 
особливостей динаміки формування динаміки болотної 
орнітофауни і екології окремих видів водно-болотних птахів. І це 
закономірно, тому що серед птахів гідрофільної групи визначне 
місце належить мисливсько-промисловим, а також видам, які 
мають важливе значення в різноманітних біогеоценозах. 
Чисельність птахів цієї групи в багатьох районах різко зменшилась. 
В зв’язку з цим необхідний глибокий аналіз стану орнітофауни в 
кожному конкретному регіоні і розробка реальних, науково 
обґрунтованих рекомендацій з її охорони і збагачення. 

 Серед наукових праць, присвячених водно-болітним птахам, 
слід виділити монографію «Птицы СССР». Курообразные, 
журавлеобразные» за редакцією Р.Л. Потапова і В.Е.Флінта (1987). 
В ній приведений великий матеріал з екології поширених в 
Лісостеповій зоні журавля сірого, пастушка, погонича, деркача, 
курочки водяної, лиски.    

Нами проведений облік чисельності птахів на п’яти болотних 
масивах, які належать до різних типів боліт: купинно-різнотравно-
осокове болото в долині річки Гнилий Тікич (Звенигородський 
район, травень 2020р., довжина маршруту – 2,9 км, облікова площа 
– 36 га); торф’янисте осоково-очеретяне болото в долині річки 
Уманка (Уманський район, квітень 2021р., довжина маршруту – 1,9 
км, облікова площа - 19 га); торф’янисте осоково-очеретяне болото 
в долині річки Ятрань (Уманський район, травень 2021р., довжина 
маршруту 1,1 км, облікова площа – 16 га); торф’янисте осоково-
очеретяне болото (Уманський район, травень 2020р., довжина 
маршруту – 2,3, облікова площа - 23 га); заплавне осоково-
очеретяне болото в долині річки Ірдинь (Ірдинське болото, травень 
2019р., довжина маршруту – 17 км, облікова площа – 170 га.) 
Загальна довжина маршруту складає 27.2 км, облікова площа – 
264 га. 

Із п’яти перерахованих боліт перші чотири являють собою 
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типові, зарослі гідрофільною рослинністю старі озера і ставки в 
долинах малих рік, довжина яких не перевищує 101,5 км, ширина 
200-500 м. Із рослинності найбільш поширений тут очерет 
вузьколистий, рогіз, різні види осок, різнотрав’я. По берегах, а де і 
по середині болотних масивів, ростуть верболози.   

На досліджуваних болотах Черкащини регулярно гніздиться 
34 види птахів, які відносяться до дев’яти зоогеографічних 
комплексів, в тому числі до транспалеарктичного – 13 (38,2%), 
західно-палеарктичного – 8 (23,5%), транспалеарктичного- 5 
(14,7%), напівкосмолітного, космополітного і 
давньосередземноморського – по 2 (14,6%), європейсько-
середземноморського і палеотропічного – по 1 виду (5,9%). 

На 36 га Хлипнівського болота (Звенигородський район), 
наприклад, зареєстровано 30 особин дев’яти видів птахів 
середньою чисельністю 83,33 особини/км². Найбільш поширені 
крижень (16,67 особини/км², або 20%), кобилочка річкова, 
синьошийка (по 11,11 особини/км², або 13%), чайка (8,33 
особини/км², або 10%). Домінуючими серед 12 видів гніздуючи на 
торф’яному болоті птахів є очеретянка велика (42,1 особини/км²) і 
чайка (31,58 особини/км²) в якості субдомінанті відмічені лиска, 
крячок чорний, очеретянка лугова (по 21,05 особини/км², або 10%). 
Середньобіотопічна чисельність птахів болітних екосистем – 131,85 
особини/км². 

Серед видів гідрофільної групи звичайними є крижень (6,59 
особини/км²), чирок-свистунок (2,17), чирок-тріскунок (1,14), 
погонич (2,81), очеретянка ставкова (20,25), лиска (7,81), чайка 
(10,18), крячок чорний (10,87), зозуля (5,71), синьошийка (7,92), 
кобилочка річкова (4,94), очеретянка чагарникова (5,42),очеретянка 
ставкова (20,25 особини/км²) і інші. Рідко зустрічаються чорношиї і 
сіроокі поганки, пірникози, шугайчик, бугай великий, жовта і 
велика чаплі. Ці види зараз гніздяться лише на великих болотах. 
Середньобіотопічна чисельність їх знаходиться в межах від 0,1 до 
0,83 особини/км² [1,2].  

Сучасний стан орнітофауни болотних біотопів значно 
відрізняється від такого навіть в далекому минулому. Площа боліт 
в зоні Лісостепу різко скоротилась у зв’язку з їх осушенням і 
освоєнням, посилився негативний вплив антропогенних факторів. 
Так, в 1879р. Г.Ф.Гебелем була опублікована орнітологічна стаття 
«Про орнітологічну фауну очеретяних боліт Уманського повіту». 
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Автором проведені дослідження на болотах в районі сіл Соколівка, 
Конела і Бузівка (нині це територія Жашківського району). Згідно з 
описом, болота ці в кінці минулого сторіччя простягалися у 
довжину на 25 км, ширина їх в окремих місцях сягала 4 км. Це були 
майже непрохідні глибоководні зарості осок, рогозу, очерету і 
різних водолюбних кущів з високою чисельністю різних видів 
птахів. В статті вказується на гніздування 61 виду (чорношия і 
сірощока поганки, норець великий, баклан великий, бугай, жовта, 
велика сіра чаплі, гуска сіра, чирок-тріскунок, качка сіра, 
червоноголовий і білоокий черні, шуліка червоний, польовий і 
болотяний луні, деркач, погонич, пастушок, журавель сірий, 
очеретянки, зуйок малий, чайка, турухтан, бекас, вальдшнеп, 
веретенник великий, мартин озерний, світлокрилий, чорний і 
річковий крячки, горлиця, рибалочка, жовта і біла плиски, щеврик 
лучний, дрізд співочий, кобилочка (цвіркун), славка садова, ремез, 
лазорівка, вівсянка очеретяна, шпак, сорока, ворона сіра та інші) 
[3,4]. 

Крім того, 33 види птахів, яких немає в списку гніздуючих, 
зупинялися тут в період осінніх і весняних перельотів.  

В теперішній час описані вище болота дуже змінилися. В їх 
межах тут зараз розміщені різних розмірів окультурені 
риборозвідні ставки. Зарості гідрофільної рослинності рослинності 
займають незначні площі і мають місце, як правило, лише в 
верхів’ях ставків, на дні долини. Береги боліт розорані і 
використовуються під сільськогосподарські угіддя, а окремі 
ділянки – під сінокоси і пасовища. У зв’язку з цим різко 
скоротилась кількість гніздуючи видів і загальна чисельність 
птахів. Повністю зникли вальдшнеп, турухтан, чорний і сірий 
журавлі, велика біла і мала біла чаплі, гуска сіра, баклан великий. 
Рідко гніздяться червоноголовий і білоокий черні, бугай. 

Найменш «вразливими» є горобцеподібні, видовий склад яких 
практично майже не змінився, хоча чисельність їх значно 
зменшилась у зв’язку із зникненням деревно-кущових заростей. 

В останні роки на ставках почав інтенсивно гніздиться лебідь-
шипун. В травні 2021р ми бачили пару цих птахів з виводком 
(7 пташенят) на одному із ставків, майже біля самої автомагістралі. 

На жаль, повернення птахів на попередні місця гніздування і 
адаптація їх до нових умов здійснюються набагато повільніше, ніж 
зникнення їх в зв’язку з утворенням несприятливої екологічної 
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ситуації. 
Крім описаних вище 34 постійно гніздуючи видів, на 

досліджуваних болотах в залежності від їх флористичної 
характеристики гніздують болотяні і кущові птахи (очеретянки, 
славки, вівчарики, сорокопуди, сороки та ін.) [1]. Крім того, болота 
як кормові біотопи посідають важливе місце в житті багатьох не 
гніздуючи тут видів птахів. 

В зв’язку з великою кількістю органічної маси, яка 
розкладається наявністю вологи і тепла на болотах інтенсивно 
ростуть рослини, розмножуються різні безхребетні і хребетні 
тварини, більшістю із яких живляться птахи.  

Молоді листки, осоки, а також стебла очерету, рогозу 
особливо важливе місце в раціоні водоплавних птахів займають на 
початку весни, коли недостатньо інших кормів. В зв’язку з цим 
птахи, особливо крижні, іноді відвідують суміжні біотопи і навіть 
деревно-кущові зарості, де поїдають минулорічне насіння рослин і 
дрібних безхребетних. В якості постійного корму птахи 
використовують також корені очерету, рогозу, татарського зілля й 
інших водяних рослин.  

На території Черкаської області, яка є однією з типових 
областей, що знаходиться в межах Лісостепової зони України, в 
останній період спостерігається значне скорочення площ 
природних боліт та заболочених і перезволожених земель, які є 
важливими екологічними резерватами багатьох видів як хребетних, 
так і безхребетних тварин. 

За період досліджень (2019-2021 рік) на болотах області нами 
зареєстровано 34 домінуючих види гніздуючих птахів загальною 
численністю 131,85 особин на 1 км². В результаті постійного 
впливу господарської діяльності людини спостерігається подальше 
збіднення болотної орнітофауни, а для окремих її видів(крижень, 
лебідь-шипун) – відмічається адаптація до синантропизованих умов 
існування і поступове зростання загальної чисельності. 
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ПОШИРЕННЯ АМБРОЗІЇ ПОЛИНОЛИСТОЇ (AMBROSIA 
ARTEMISIFOLIA) НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКИЙ 
 

У складі природної флори України значну частку становлять 
адвентивні види рослин [1, 5], серед яких суттєва кількість 
походить з Північної Америки, де вони поширені на великих 
площах. Найбільший інвазійний потенціал зазвичай мають 
широкоареальні види, у яких площа вторинного ареалу буде 
наближена до первинного [1, 2]. Одним із таких видів є амброзія 
полинолиста (Ambrosia artemisifolia L.) – північноамериканський 
однорічний карантинний бур’ян родини Asteraceae Dumort. Цей вид 
належить до видів-трансформерів [4], поширення його негативно 
позначається на врожайності сільськогосподарських культур. 
Завдяки високій конкурентоспроможності амброзія здатна 
витіснити навіть деякі види бур’янів [2]. У період цвітіння цей вид 
є причиною виникнення сильної сезонної алергії у людей. 
Трапляється на територіях із різноманітними екологічними 
умовами: на залізничних насипах, поблизу річок, сміттєзвалищ, 
оброблюваних полів, житлових будинків тощо. На територію 
Європи A. аrtemisifolia потрапила у XVIII ст. внаслідок імпорту 
зерна та кормів, забруднених насінням амброзії [2]. Через значний 
антропогенний вплив на рослинний покрив цей вид поступово 
збільшив ареал свого поширення і перетворився у наш час на 
досить агресивний інвазійний вид. Дослідження останніх років 
засвідчили, що, порівняно з минулим століттям, за рахунок 
проникнення амброзії полинолистої в нове середовище 
відбуваються поступові генетичні внутрішньовидові зміни, у 
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зв’язку з чим у більшості країн проводять дослідження 
спорідненості європейських і північноамериканських популяцій для 
встановлення основних механізмів, які дають змогу A. аrtemisifolia 
швидко натуралізуватися. Деякі дослідники [2] вважають, що 
потепління клімату може призвести до значного розширення площі 
вторинного ареалу A. аrtemisifolia, і результати моделювання щодо 
поширення амброзії на території Європи у майбутньому не є 
оптимістичними. Тому на даний час досить важливим є 
регулювання поширення амброзії полинолистої, особливо на тих 
територіях, де цей вид вже є і поводить себе досить агресивно. У 
зв’язку з цим актуальним стає систематичне картування поширення 
амброзії. Таку карту складено і для території України [3], де 
основні осередки поширення припадають на південну та східну 
частини країни, проте з кожним роком межі поширення A. 
аrtemisifolia змінюються і потребують регіональних уточнень. 
Досить важливим для розробки необхідних заходів боротьби та 
контролю амброзії є дослідження територій, де цей вид уже 
відзначали раніше, беручи до уваги не лише шляхи заносу й 
особливості поширення A. аrtemisifolia, а й причини такого 
розповсюдження на захопленій цим видом території. 

Переважно амброзія росте разом із агрокультурами, проте 
останнім часом її дедалі більше відзначають у складі рослинного 
покриву міст [3]. На території м. Кропивницький перші 
флористичні знахідки і подальші спостереження за поширенням 
амброзії полинолистої розпочалися з 2008 р. і тривають досі. 
Первинні осередки поширення було відмічено поблизу залізничних 
станцій і придорожніх смуг, але постійна розбудова міста й 
недостатня увага до проблеми сприяли розширенню займаної 
амброзією площі вглиб міста. Тому нині можна говорити про 
ознаки високої інвазивності цього виду на території 
м. Кропивницький. Про це свідчать останні дослідження 
особливостей проникнення та поширення A. аrtemisifolia в м. 
Кропивницький та його околицях авторів Протопопова В. В., 
Шевера М. В., Мосякін С. Л [5]. Щоби встановити основні способи 
проникнення амброзії на територію міста і простежити рух амброзії 
вглиб міста, основну увагу автори зосередили на в’їзних 
автомагістралях, при цьому промислові райони та деякі гілки 
залізничних колій не були детально досліджені. Для відображення 
реальної картини поширення цього виду в межах міста виникає 
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потреба зведення як вже оприлюднених, так і нових даних щодо 
місцезнаходження A. аrtemisifolia на території м. Кропивницький, в 
тому числі встановлення не лише шляхів заносу, а й основних умов 
успішного розселення цього виду на території міста.  

У результаті власних польових досліджень ми встановили, що 
перші масові сходи амброзії полинолистої на території міста 
спостерігаються наприкінці квітня – на початку травня, цвітіння 
починається в середині серпня  і триває до жовтня місяця. Амброзія 
полинолиста значно поширилась і в межах південного промвузла. 
Найбільші осередки росту A. аrtemisifolia відмічено по 
вул. Поповича, паралельно якій проходить гілка залізничної колії, 
через яку транспортують зерно та іншу продукцію. Щільність A. 
аrtemisifolia на даній території перевищує 100 особин на 1 м2, 
подекуди суцільні смуги тягнуться до 10 м завдовжки і 1,5 м 
завширшки. З даного осередку амброзія поступово поширюється і 
на вул. Коцюбинського, вздовж якої розташовуються житлові 
будинки. A. аrtemisifolia спорадично росте невеликими групами по 
10–15 особин уздовж вулиць Дніпровської і Залізничної, а також 
поблизу прилеглої залізничної колії. Таким чином, встановлення 
основних осередків поширення A. аrtemisifolia на території міста 
дає підстави стверджувати, що досліджуваний вид відзначено 
переважно у місцях зі сильно трансформованим несуцільним 
рослинним покривом, де цьому виду легше утриматись у складі 
рослинних угруповань. Згідно зі значеннями екологічних 
показників, визначених для центральноєвропейських видів рослин, 
амброзія полинолиста дуже світло- й теплолюбна рослина 
посушливих місцевостей, віддає перевагу ґрунтам із низькою 
кислотністю і трохи підвищеним вмістом поживних речовин. Саме 
такі екологічні умови формуються вздовж автомобільних і 
залізничних шляхів, особливо у місцях поєднання двох видів 
транспорту: сухий піскуватий ґрунт, високий рівень освітлення 
території та невелика конкуренція з іншими видами рослин. Для 
ґрунтів Кропивницького характерним є нейтральне та слаболужне 
значення рН і певна незбалансованість поживними речовинами, зі 
збільшенням кількості обмінних Са+, К+, Nа+ ближче до 
транспортних комунікацій, де і спостерігаються найбільші 
осередки поширення A. Аrtemisifolia. 

У ґрунтах центральної та східної частини міста, а також у 
зелених зонах, де спостерігається збільшення щільності забудови, 
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зменшення ступеня освітленості, зміна гідрологічного режиму 
ґрунтів, зменшення вмісту азоту й підкислення ґрунтів, 
відзначаються лише одиничні знахідки амброзії полинолистої або 
взагалі її відсутність. У місцях, де переважають неглибокі 
опідзолені чорноземи  зі слабокислою чи нейтральною реакцією 
ґрунту, які добре забезпечені поживними речовинами, 
спостерігається найбільша щільність популяції амброзії 
полинолистої – район південного промислового району, де, окрім 
екологічних уподобань A. аrtemisifolia, характерним є також 
поєднання різних видів транспорту. У результаті проведених 
флористичних досліджень було встановлено, що за останні роки 
чисельність A. аrtemisifolia на території м. Кропивницький значно 
зросла. Осередки росту цього виду виявлено не лише у місцях 
потенційного заносу, але й на інших ділянках у місті з придатними 
екологічними умовами. Окрім встановлення основних локалітетів і 
шляхів занесення амброзії полинолистої, було виявлено, що для 
більшості осередків поширення A. аrtemisifolia, попри різну 
реакцію ґрунтового розчину (від слабокислої до слаболужної), 
спільними умовами успішного росту і подальшого утримання у 
фітоценозах є порушення цілісності рослинного покриву через 
нераціональне використання території міста, високий рівень 
освітленості території, збільшення кількості поживних речовин. 
Найбільшим за площею районом поширення амброзії у місті є 
територія, відведена під садибну забудову. Основні осередки росту 
з найбільшою щільністю припадають на залізничний район і район 
південного промислового вузла, а в’їзні автотраси –  Кільцевої, 
Шевченкової та Садової через постійний «рух повітря» стають 
основними міграційними коридорами, якими насіння амброзії 
полинолистої легко поширюється уздовж шосе і на суміжні 
ділянки, позбавлені щільного рослинного покриву, де за 
відповідних умов відбувається проростання і подальший ріст A. 
аrtemisifolia у місцях, що відповідають її екологічним уподобанням. 
Враховуючи це, варто використовувати не лише механічні 
(скошування), а й по можливості хімічні та біологічні контрольні 
заходи боротьби у тих місцях, де шкідливий вплив обраних засобів 
на здоров’я населення буде мінімальним. Також доцільним є 
впровадження правових методів і підвищення обізнаності 
населення щодо шкідливості цього виду. 
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Боротьба з амброзією полинолистою в Україні загалом і в 
Кіровоградській області зокрема провадиться ще недостатньо. Хоча 
з початку ХХІ ст. в державі було прийнято низку законів і 
підзаконних актів, у реальне життя вони належним чином не 
впроваджуються. На нашу думку, це пов’язано з протиріччям між 
екологічними та економічними засадами господарювання, зокрема 
намаганнями збільшити продуктивність сільськогосподарського й 
лісогосподарського виробництва, з одного боку, та запобігти втраті 
біорізноманіття через витіснення інвазивними видами аборигенних 
(хай і менш продуктивних, із господарського погляду), з іншого. 
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНО-АКТИВНИХ 
РЕЧОВИН ФІТОПРЕПАРАТІВ ХРОМАТОГРАФІЧНИМИ 

МЕТОДАМИ 
 

Рослинні лікарські засоби, як правило, поєднують широту 
терапевтичної дії та відносну безпеку їх вживання. Через 
багатокомпонентний склад фітопрепаратів, визначення вмісту 
діючих біологічно активних сполук у вихідній лікарській рослинній 
сировині (ЛРС) представляє складну аналітичну задачу. Вивчення 
будови і властивостей органічних сполук лікарських рослин 
дозволило встановити наявність біологічної активності багатьох з 
них. Біологічно активні речовини (БАР) різної природи – стероїдні 
та тритерпенові гормони, поліфеноли, сапоніни, амінокислоти, 
фторхінолони, хінолони тощо - останнім часом викликають 
зростаючий інтерес у зв’язку з їх участю в багатьох фізіологічних і 
біохімічних процесах в живих організмах, їх широким 
застосуванням в медицині, фармації, харчовій промисловості, 
тваринництві та інших галузях промисловості. Широкий 
асортимент препаратів на основі БАР, а також різноманітні джерела 
їх рослинного походження вимагають розробки простих, доступних 
і ефективних методів ідентифікації та кількісного визначення 
органічних сполук в різних за складністю об’єктах.  

Хроматографічні методи є одними з основних методів в 
аналізі біологічно активних речовин. Вони дозволяють одночасно 
розділяти і визначати досліджувані речовини. Для зазначених цілей 
найчастіше застосовують різні варіанти планарної хроматографії 
(паперову та тонкошарову), високоефективну рідинну і газорідинну 
[1, 2] хроматографії.  

Тонкошарова хроматографія (ТШХ) є одним із варіантів 
площинної рідинної хроматографії, в якій розподіл речовин 
відбувається на відкритому шарі сорбенту, що визначає простоту, 
легкість проведення хроматографічного експерименту, низьку 
вартість обладнання і доступність для багатьох лабораторій. В 
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якості рухомих фаз (РФ) найчастіше використовують водно-
органічні РФ, що містять метанол, етанол, пропанол-2, бутанол, 
гексан, хлороформ. В якості нерухомих фаз використовують 
полярний силікагель, малополярні або гідрофобні сорбенти, 
наприклад, Поліамід-6, RP-18W/UV254, а також пластини з 
гідрофільними (полярними) сорбентами. Різноманітність природи і 
властивостей БАР передбачає можливість регулювання 
ефективності та селективності їх розподілу за допомогою 
комбінування різних за своєю природою нерухомих (НФ) та 
рухомих фаз (РФ), наприклад, водно-органічних, міцелярних або 
циклодекстринових. 

Метод високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) в 
поєднанні з різними способами детектування є одним з найбільш 
ефективних для розподілу, ідентифікації та визначення БАР в 
аналізі біологічних рідин, лікарських препаратів синтетичного та 
рослинного походження. ВЕРХ ідеально підходить для перевірки 
чистоти і якості лікарських препаратів в тих випадках, коли 
застосування газорідинної хроматографії неможливо. На відміну 
від ТШХ, у ВЕРХ більшість об’єктів аналізують методом обернено-
фазової хроматографії на гідрофобних сорбентах. В якості сорбенту 
НФ використовують нуклеосому ODS, щеплені фази C18, С30, 
сорбенти зі щепленими CN-групами. Дослідження показують, що з 
подовженням алкільного радикалу органічних сполук збільшується 
час утримування компонентів [3]. Нормально-фазовий варіант 
хроматографії застосовують набагато рідше. В якості сорбенту 
служить немодифікований силікагель. Однак навіть незначна 
кількість води в РФ призводить до погіршення відтворюваності і 
селективності розділення. 

Рухома фаза в рідинній хроматографії виконує подвійну 
функцію. З одного боку, вона служить для транспортування 
молекул визначуваних речовин по хроматографічній колонці, тому 
важливі фізичні властивості розчинника, такі як в’язкість, леткість 
тощо. З іншого боку - рухома фаза відіграє активну хімічну роль: 
вона взаємодіє і з молекулами утримуваних речовин, і з 
молекулами нерухомої фази, впливаючи на результати розподілу. 
Тому, змінюючи природу і склад рухомої фази, можна впливати на 
механізм утримування речовин. Змінюючи властивості рухомої 
фази (природу розчинника, співвідношення об’ємів водної та 
органічної частин, рН буферного розчину), можна домогтися 
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скорочення тривалості аналізу, підвищення ефективності і 
селективності розділення. Якщо досліджувані сполуки проявляють 
кислотно-основні властивості, то найоптимальнішим фактором 
впливу на хроматографічний процес є зміна рН буферного розчину 
і складу рухомої фази (відношення кількості органічної і водної 
фази).  

У рідинній хроматографії основним прийомом ефективного 
розподілу і визначення компонентів є зміна складу рухомої фази та 
природи нерухомої фази. В зв’язку з цим особливого значення 
набув напрямок, пов’язаний із застосуванням у складі рухомих фаз 
міцел поверхнево-активних речовин (ПАР) та циклодекстринів 
(ЦД), що здатні модифікувати РФ та НФ, в результаті чого останні 
набувають якісно нових властивостей [4]. Рухомі фази, що містять 
міцели ПАР, називають міцелярними рухомими фазами (МРФ). У 
цих фазах прямі і зворотні міцели ПАР переносять гідрофобні і 
гідрофільні, нейтральні і заряджені речовини, солюбілізуючи їх 
вибірково. Унікальною здатністю ЦД є утворення комплексів 
включення «гість-господар», в яких порожнина циклодекстрину 
виступає у ролі «господаря» для широкого кола органічних та 
неорганічних молекул або йонів, утворюючи з’єднання за рахунок 
гідрофобної, дисперсійної взаємодій та водневого зв’язку. 
Вибірковість включення визначається відповідністю розміру 
порожнини циклодекстрину та розміру молекули-гостя, а також 
ефективністю зв’язування субстрату з внутрішньою поверхнею 
порожнини ЦД. 

Газорідинну хроматографію з мас-спектрометричним 
детектуванням (ГХ-МС) в даний час широко застосовують в 
практиці аналізу лікарської рослинної сировини для визначення її 
автентичності, ареалу зростання, наявності в сировині 
близькоспоріднених та інших домішок. Як об’єкти аналізу в методі 
ГХ-МС традиційно використовують рідкі проби ефірного масла або 
екстрактів ЛРС, визначаючи в них органічні сполуки з досить 
широким діапазоном леткості, включаючи малолеткі.  

Для отримання характерного для даної рослини 
газохроматографічного профілю, не ускладненого способами 
перегонки і/або екстракції, можна використовувати метод прямого 
статичного парофазного аналізу (ПФА) в оптимізованих умовах 
газової екстракції, що забезпечують витяги всіх компонентів, у 
тому числі найбільш летких [5]. До статичних варіантів ПФА 
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відносять одноразову і багаторазову газову екстракцію речовини з 
конденсованої фази. Найпростіший варіант одноразової газової 
екстракції полягає в тому, що досліджуваний об’єкт поміщають в 
закриту посудину і витримують при постійній температурі до 
встановлення рівноваги між контактуючими фазами в гетерогенній 
системі «конденсована фаза - газ». Кількість матеріалу леткого 
компонента, що екстрагується залежить від об’ємів контактуючих 
фаз та значення коефіцієнту розподілу (К), що представляє собою 
коефіцієнт пропорційності між концентраціями визначуваних 
речовини в двох контактуючих фазах.  

Для дослідження об’єктів з високим значенням коефіцієнту 
розподілу (К> 103) необхідне істотне збільшення об’ємів 
контактуючих фаз, що успішно реалізується в динамічних умовах. 
В даному варіанті хроматографії через невеликий об’єм рідини 
пропускають великий об’єм повітря або інертного газу (до 
декількох десятків літрів). Суть методу полягає в тому, що рідка 
або тверда проба безперервно продувається потоком газу, який 
захоплює її леткі складові частини. Мова йде про безперервну 
газову екстракцію. Леткі речовини можуть бути визначені в 
кінцевому газовому екстракті кількісно, якщо екстракція була 
повною або відома ступінь екстракційного вилучення. В результаті 
спочатку виходить сильно розбавлена газова суміш, яка повторно 
концентрується. Це може відбуватися шляхом абсорбції 
розчинником або адсорбції на адсорбенті. В останньому випадку 
адсорбційна трубка може заповнюватися адсорбентами із 
ступінчатою зміною адсорбційної здатності.  

Розвиток методів газової екстракції визначив ряд напрямків, 
за якими в даний час проводиться аналіз різних об’єктів 
природного та техногенного походження: 

1. Безперервний хроматомембранний метод парофазного 
аналізу (БХПФА), в основі якого лежить мембранна екстракція [6, 
7], яка відбувається за рахунок різниці швидкостей проникнення 
досліджуваних сумішей через мембрани. Основними перевагами 
методу БХПФА є висока ефективність масообміну між потоками 
рідкої і газової фази та можливість безперервного виділення летких 
органічних сполук з потоку аналізованої водної фази в потік газу-
екстрагента.  

2. Вивчення комплексів включення з циклодекстринами 
методом ПФА.  
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Статичний парофазний газохроматографічний аналіз 
використовується останнім часом для вивчення комплексів 
включення циклодекстрину (ЦД) з леткими сполуками [8]. 
Інкапсулювання летких компонентів ЦД дозволяє збільшити 
розчинність молекул «гостя» (летких органічних сполук), 
зменшуючи при цьому їх леткість. Застосування статичного 
варіанту ПФА для вивчення комплексів включення дозволяє 
визначати константу комлексоутворення, отримати інформацію про 
ефективність інкапсулювання летких органічних сполук, проводити 
моніторинг зміни їх властивостей. 

Розвиток методів хроматографії відкриває широкі можливості 
виявлення слідів домішок в рідинах та твердих об’єктах. Ці методи 
в багатьох випадках бувають незамінні зважаючи на низку 
особливостей. До таких особливостей належить, перш за все, 
можливість визначення летких компонентів в об’єктах, пряме 
введення проб яких в хроматограф неможливе або недоцільне через 
недостатню чутливість детектуючих пристроїв; присутність 
речовин які легко розкладаються; небажаність забруднення 
колонки нелетким залишком або небезпека порушення в системі 
хімічної рівноваги.  
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Недайборщ Н. П. 
 

СТРУКТУРУВАННЯ ХІМІЧНИХ ПОНЯТЬ В 
ІСТОРИЧНОМУ РОЗРІЗІ 

 
В умовах перебудови в усіх сферах суспільного життя нашої 

держави дедалі більше зростають вимоги до якості освіти. 
Глобалізація соціальних, економічних та культурних процесів, 
розвиток науки вимагає оновлення національної освіти України. Це 
знайшло відображення в Законі України «Про освіту», Державній 
національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»). 

Аналіз нормативних документів свідчить, що зміст навчання 
природничих дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах 
України, який складався десятиліттями, забезпечує високий рівень 
підготовки здобувачів, що є запорукою отримання ними освіти. 
Водночас зміни в науці, техніці й виробництві періодично 
висувають нові вимоги до підготовки фахівців з природничих 
дисциплін, що спонукає до модернізації змісту загальної 
природничої освіти. Пошуки способів і технологій розв’язання 
завдань сучасної педагогічної науки будуть більш ефективними в 
разі врахування позитивного досвіду, накопиченого в історії 
педагогіки. 

В якості обов’язкового компонента у освітньому закладі хімія 
зайняла своє місце на початку 20-х років XX ст. З початком 
правління Петра I створюють Академію, яка стала науковим та 
навчальним центром для підготовки спеціалістів. 

Наукові основи вітчизняної методики навчання хімії були 
закладені М. Ломоносовим. Він створив першу хімічну 
лабораторію у Академії наук (1748), написав перші навчальні книги 
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з хімії «Курс фізичної хімії» (1754) та металургії «Перші основи 
металургії або рудничних справ» (1763). Таким чином, перші 
початки структурування хімічних понять були закладені ще у ХVIII 
столітті. 

Під час шкільної реформи в 1804 р. відкривають нові гімназії, у 
яких викладали фізику з основами хімії. Підручники здебільшого 
були перекладними (з німецької мови). Саме тому у 1808 р. 
публікується перший оригінальний підручник з хімії російською 
мовою О.Шерера «Керівництво до викладання хімії», в якому 
вказані особливості щодо структурування хімічних понять при 
викладанні хімії. 

Історія структурування хімічних понять переконує, що 
найбільш широкі наукові узагальнення, фундаментальні теорії й 
закони рано чи пізно знаходять дорогу в навчальний матеріал [1]. 

 В історії розвитку структурування хімічних понять в процесі 
навчального курсу хімії простежується тенденція до більш 
раннього вивчення хімічних понять, відчутного скорочення 
підготовчого етапу до їх сприймання здобувачами.  

Аналіз історичного становлення хімії дає підстави вважати, що 
її розвиток характеризується кількома важливими тенденціями, 
зумовленими як внутрішньою логікою розвитку цієї науки, так і її 
залежністю від конкретно-історичних умов, в яких хімія 
розвивалася.  

Можна стверджувати, що на формування хімії як науки істотно 
вплинула тенденція, яка знайшла свій прояв в переході від 
емпіричного типу дослідження, який був домінуючим на 
початкових етапах розвитку хімії,  до теоретико-
експериментального дослідження,  характерного для сучасної хімії 
в структуруванні хімічних понять. Названа тенденція 
доповнювалась іншими чинниками, до яких в першу чергу 
необхідно віднести теоретизацію сучасної хімії на основі квантової 
механіки та помітне зростання уваги до теоретико-пізнавальних 
проблем, які виходять за межі хімії і потребують філософського 
осмислення, в процесі якого органічно поєднується філософське і 
природничо-наукове знання структурування хімічних понять.  

Окремо зазначено тенденцію розвитку сучасної хімії, пов’язану 
з вибором методології наукових досліджень, яка виходить з 
розуміння, що наука – це не тільки концептуальна структура, а й 
людська діяльність (соціально-історична, культурна), без аналізу 
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якої не можна зрозуміти всю різноманітність факторів, від яких 
залежить науково-теоретичне пізнання і об’єктивність його 
результатів в структуруванні хімічних понять. 

Сучасні тенденції освіти, недостатній рівень наукової розробки 
проблеми змісту структурування хімічних понять підготовка 
здобувачів ЗВО спонукає  до пошуку інноваційних методів 
викладання. Надзвичайно вагомим в особистісній і фаховій 
підготовці є креативний індивідуальний розвиток здобувача, що 
забезпечується завдяки дидактично правильному структуруванню 
хімічних понять. 

Структурування хімічних понять сьогодні набуває особливої 
актуальності у зв’язку з необхідністю їх моделювання з метою 
аналізу й практичного використання, особливо при отриманні 
хімічних знань у здобувачів освітніх закладів. 

Для структурування хімічних понять застосовуються такі 
методи: виділення первинної множини об’єктів, які можуть бути 
поєднані структурно; виявлення в кожному структурному елементі 
суттєвих для цієї системи властивостей; з’ясування відношень між 
елементами системи та побудова її абстрактної структури шляхом 
безпосереднього синтезування або формально-логічного й 
математичного моделювання; теоретичне передбачення можливого 
механізму реалізації цієї системи, можливих наслідків усього 
процесу й перевірка їх на практиці (М.Гаврилов) [2]. 

Таким чином, структурування хімічних понять, як засіб 
побудови освітнього процесу є актуальним. Нами досліджено 
структурування хімічних понять в історичному розрізі і 
встановлено, що цей процес має довгий шлях розвитку і є 
невід'ємним атрибутом сучасної системи професійно-педагогічної 
діяльності вчителя хімії. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ДОВКІЛЛЯ ТА ЗАВДАННЯ 

ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
 

Забруднення навколишнього середовища становить 
надходження в біосферу будь-яких твердих, рідких і газоподібних 
речовин або видів енергії у кількостях, що має негативний вплив на 
людину, тварин і рослини як безпосередньо, так і непрямим 
шляхом. Об'єктами забруднення  є основні компоненти екотопу: 
атмосфера, вода, ґрунт. Опосередкованими об'єктами забруднення є 
складові біогеоценозу: рослини, тварини, гриби, мікроорганізми. 
Людина втручається в природні процеси біосфери, що призводить 
до негативних наслідків для екосистем. Види забруднень  можна 
поділити на: • інгредієнтне забруднення – воно характеризується 
сукупністю речовин, кількісно або якісно ворожих природним 
біогеоценозам; 

• параметричне забруднення являє собою зміну якісних 
параметрів навколишнього середовища;  

• біоценотичне забруднення має вплив на склад та структуру 
популяції живих організмів; 

• стаціально-деструкційне забруднення формує зміну 
ландшафтів та екологічних систем в процесі природокористування.  

Існує досить багато різноманітних джерел забруднення,до них 
відносять: промислові підприємства, паливно-енергетичний 
комплекс,побутові відходи, відходи тваринництва, транспорту, а 
також хімічні речовини, які людина цілеспрямовано вводить до 
екосистеми для захисту корисних продуцентів і консументів від 
шкідників, хвороб і бур'янів. 

Велику небезпеку екосистемі несуть оксиди, токсичні 
речовини, важкі метали. Багато джерел можуть бути однаковими за 
складом і характером забруднюючих речовин. Парафіни та олефіни 
надходять у атмосферу і при спалюванні палива, і від 
нафтопереробної промисловості, і від газовидобувної 
промисловості. Твердими відходами, газовими викидами і стічними 
водами металургійних, металообробних і машинобудівних заводів 
забруднюється біосфера. Досить велику шкоду завдають водяним 
ресурсам стічні води целюлозно-паперової, харчової, 
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деревообробної, нафтохімічної промисловості. Стрімкий розвиток 
автомобільного транспорту призвів до забруднення атмосфери міст 
і транспортних комунікацій важкими металами і токсичними 
вуглеводнями. Зростання масштабів морських перевезень 
викликало майже повсюдне забруднення морів і океанів нафтою і 
нафтопродуктами. У сільському господарстві широко 
використовують мінеральні добрива та хімічні засоби захисту 
рослин. Це призвело до появи отрутохімікатів в атмосфері, ґрунтах 
і природних водах, забрудненню біогенними елементами 
водойм.[2]  

Відповідно і забруднювальні речовини у цих об’єктах теж 
можуть мати різний агрегатний стан – газоподібний, рідкий, 
твердий. Тому і методи кількісного визначення забруднювальних 
речовин у об’єктах довкілля різні і визначатися ці речовини можуть 
у вигляді газоподібних компонентів, у розчинах, у вигляді твердої 
фази. Якщо маємо у деякому об’єкті забруднювальну речовину Х, 
то її можна визначити кількісно, використовуючи певну хімічну 
реакцію, взявши відповідний реагент (R) з яким реагуватиме 
забруднювальна речовина з утворенням продукту реакції (Р): 
X + R = P. 

Продукт реакції Р може бути у вигляді газоподібної речовини, 
об’єм якої можна виміряти – в такому випадку ми використовуємо 
газоволюметричний метод аналізу. Продукт реакції Р може 
виділятись у вигляді осаду (у твердій фазі). Тоді цей осад можна 
відфільтрувати, просушити та зважити, і по масі продукту Р 
визначити вміст забруднювальної речовини Х у досліджуваному 
обєкті. В цьому випадку ми використовуємо ваговий 
(гравіметричний) метод аналізу. Кількісно вміст забруднювальної 
речовини Х можна визначити і по об’єму реагенту R, який вступає 
в хімічну реакцію з Х, якщо його концентрація точно відома. В 
цьому випадку ми використовуємо об’ємний метод аналізу. Всі 
разом – газоволюметричний, ваговий та об’ємний методи аналізу 
належать до хімічних методів аналізу. Разом з тим, протікання 
вказаної вище хімічної реакції може супроводжуватися зміною 
певного фізичного параметру, величина якого кількісно залежить 
від концентрації (вмісту) забруднювальної речовини у пробі 
об’єкту навколишнього середовища. Такі методи визначення 
забруднювальної речовини Х називаються фізико-хімічними 
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методами аналізу. В якості фізичного параметру, який змінюється в 
ході протікання хімічної реакції 

X + R = P 
можуть бути: електропровідність розчину, в якому протікає 

хімічна реакція; величина потенціалу індикаторного електрода, що 
опущений в досліджуваний розчин; величина дифузійного струму; 
густина струму; величина оптичної густини розчину; інтенсивність 
люмінесцентного випромінювання; тощо. Тому, в залежності від 
фізичного параметру, який ми вимірюємо в ході протікання 
хімічної реакції, фізико-хімічні методи аналізу поділяються 
на:електрохімічні – потенціометрія, полярографія, кулонометрія, 
кондуктометрія, амперометрія; оптичні – фотометрія, 
спектрофотометрія, емісійна спектроскопія, атомно-абсорбційна 
спектроскопія, люмінесценція, поляриметрія, рефрактометрія; інші 
методи – радіоспектроскопія, мас-спектроскопія, термогравіметрія, 
ЕПР, ЯМР та ін [1]. 

На сьогоднішній день у екології застосовують дуже багато 
різних фізико-хімічних методів аналізу: діаліз, центрифугування, 
оптичні методи, різні види хроматографії, рН-метрію, гравіметрію, 
рефрактометрію, мас-спектрометрію, радіо імунні методи 
досліджень та ін.  

Хроматографія – це велика область фізико-хімічних методів 
аналізу, яка поєднує в собі як способи концентрування і розділення, 
так і способи ідентифікації та кількісного визначення 
різноманітних речовин. Цей метод ефективний для аналітичного 
аналізу, оскільки дуже широко використовуються завдяки своїй 
універсальності – дозволяють провести аналіз складних 
неорганічних та органічних речовин, що перебувають у газуватому, 
рідкому і навіть твердому агрегатному стані. Новітніми 
хроматографічними методами можна проаналізувати газоподібні, 
тверді і рідкі речовини з молекулярною масою від 1 до 106. Це один 
із найважливіших аналітичних методів [3]. 

Фільтрування - це операція за допомогою якої можна 
механічно відділити тверде тіло від рідкого (нерозчинені сполуки 
або їх частинки від розчинених), або осад що знаходиться у 
розчині. Для цього використовують фільтри з різним розміром пор 
та виготовлені з різних матеріалів: паперу, пористого скла, азбесту 
тощо. Колоїдні частинки інколи проходять через паперові фільтри, 
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у такому випадку застосовують ультрафільтри (мембранні фільтри), 
наприклад, гелі полімерів у вигляді плівок [3]. 

На сьогоднішній день у екології застосовують дуже багато 
різних фізико-хімічних методів аналізу: діаліз, центрифугування, 
оптичні методи, різні види хроматографії, рН-метрію, гравіметрію, 
рефрактометрію, мас-спектрометрію, радіо імунні методи 
досліджень та ін. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ОДЕРЖАННЯ ОРГАНОМІНЕРАЛЬНИХ 
ДОБРИВ МЕТОДОМ БІОТЕХНОЛОГІЇ ІЗ ВТОРИННОЇ 

СИРОВИНИ 
 

Відомо, що у стічні мережі великих міст з розвиненою 
промисловістю потрапляють гетерофазні водні композиції, до 
складу яких в іонних, молекулярних та комплексних формах і 
колоїдному стані входить велика кількість компонентів – продуктів 
життєдіяльності та багатопрофільного господарювання населення. 

Очищення стічних вод такого роду супроводжується 
накопиченням на очисних спорудах осадів з початковою вологістю 
97 – 98% у кількості, яка сягає 0,5 – 1,0 % об’єму стічних вод, що 
були піддані очищенню. Загалом протягом року з перерахунку на 
суху речовину із стічних вод міста з 500 – тисячним населенням 
вилучається в середньому близько 15000 т осадів. Зважаючи на те, 
що в Україні обсяг стічних вод може становити 10,5 млн.	м  на 
добу, йдеться про щорічну акумуляцію сполук нітрогену, фосфору, 
калію, а також значної кількості біологічно активних речовин 1. 
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Осади стічних вод (ОСВ) як потенційні органічні добрива, 
збагачені основними елементами мінерального живлення, давно 
привертають увагу практиків, але наявність в них патогенної 
мікрофлори, яєць гельмінтів, поверхнево-активних речовин, а 
також важких металів, зумовили ряд проблем, вирішення яких 
відкриває перспективу залучення їх до масштабного виробництва 
високоефективних поживних композицій багатоцільового 
призначення: утилізація відходів, дотримання екобезпеки, технічне 
рослинництво, сільськогосподарське виробництво, ландшафтна 
інженерія, адекватне урахування можливих техногенних порушень 
структури потоків біогенних речовин. 

Фахівці все більше схиляються до переробки та застосування 
ОСВ у  сільськогосподарському виробництві, хоча є й інші підходи, 
що полягають у похованні ОСВ у складках земної кори або їх 
спалюванні 6. Досвід більшості країн світу, де майже 70% ОСВ 
безпосередньо використовуються як добриво, що внаслідок 
невідповідності властивостей, форм існування цінних складових 
оптимальним параметрам процесів живлення рослин, ОСВ не 
повною мірою відповідають агротехнічним вимогам. 

Таким чином, немає підстав розглядати ОСВ як 
органомінеральне добриво в повному розумінні цього слова. Це, 
насамперед, зумовлено наявністю токсинів, вміст і властивості яких 
характеризуються великим інтервалом варіабельності внаслідок 
впливу ряду факторів: промислової та соціальної інфраструктури 
конкретного міста, особливостей ґрунтів та кліматичних умов 
територіального осередку. Така невизначеність щодо складу ОСВ, 
коли гостро постає питання санітарно-гігієнічного ризику, 
вирішення якого потребує урахування особливостей кожної партії 
ОСВ і налагодження постійного хімічного та бактеріального 
контролю ґрунтів і вирощуваної рослинної продукції за широким 
спектром інгредієнтів, що можна здійснити, здебільшого, в 
спеціально обладнаних лабораторіях. Залучення результатів 
аналітичних вимірювань необхідне для періодичного коригування 
норм внесення кожного типу ОСВ на певні поля сівозміни з метою 
запобігання накопичення шкідливих речовин в орному шарі ґрунту, 
урахування дисбалансу поживних речовин та введення 
технологічних змін, призначених оптимізувати фізико-хімічні 
властивості і гранулометричний склад композицій ОСВ, що 



142 

формуються. Тому пряме застосування ОСВ як добрива без 
попередньої обробки, взагалі неможливе 4. 

Проблему утилізації відходів шляхом залучення їх до процесів 
виробництва органомінеральних добрив в Україні вирішує ряд 
науково-дослідних та техніко-впроваджувальних установ, 
доробком діяльності яких стали принципово важливі наукові та 
технічні результати. Але через відсутність надійних джерел 
фінансування логічного завершення започаткування не відбулося – 
справа завмирає на етапі лабораторних і натурних дослідів. 
Стримувалося впровадження відповідних розробок також через 
відсутність спеціальної техніки, капіталовкладень у будівництво  
цехів для виготовлення добрив, а також через відсутність 
правового, організаційного та економічного підґрунтя діяльності, 
пов’язаної з утилізацією відходів. 

Подальшому безперешкодному вирішенню проблеми має 
сприяти прийнятий 5 березня 1998 р. Закон України «Про відходи» 
та відповідні зміни, внесені у 2002-2020 роках. 

ВАТ «Укрводпроект» спільно з іншим  установами здійснив 
комплекс науково-дослідних робіт з метою створення виробництва 
органомінеральних добрив на основі осаду стічних вод 
каналізаційних мереж міст Запоріжжя та Дніпропетровська. 

Сукупність отриманих даних, всебічних кристалічних аналізів 
та урахування вітчизняного і зарубіжного досвіду дали можливість 
колективу, до складу якого ввійшли фахівці різних установ, 
сформулювати концепцію природного підходу і запропонувати 
обґрунтовану технологію отримання добрив, за якою для 
оптимізації складу і споживчих якостей кінцевого продукту 
передбачається використання відходів місцевих виробництв, 
безпечних у санітарно-гігієнічному відношенні (лігнін, фосфогіпс 
та ін.). 

За цією концепцією, як і за загальновизнаним способом 
коректного природокористування є можливість розсіяння, 
розведення та розповсюдження відходів з урахуванням шляхів їх 
подальшої асиміляції в біосфері 2, 6. 

Принципово важливим є те, що виведення з інтенсивного 
кругообігу ряду елементів, надходження яких у середовище 
пов’язане з господарською діяльністю, та консервування їх у 
вигляді малорозчинних ґрунтоутворень відкриває перспективу 
підтримувати концентрацію засвоюваних рослинами форм та 
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токсичних металів на усіх етапах здійснення утилізації вказаних 
відходів на безпечному для життя рівні. Функція бар’єра, яку при 
цьому виконує геохімічне середовище, перешкоджає значному 
відхиленню системи в цілому від термодинамічно зумовленого 
стану та сприяє дотриманню стабільного розвитку екосистеми 
регіону. 

Всебічний аналіз структурних і функціональних зв’язків між 
компонентами типових еколого-геологічних систем, що спирається 
на результати визначення шляхів розповсюдження, особливостей 
розподілу між абіотичними компонентами екосистем, характеру 
зв’язування у комплексні сполуки і міграції фізіологічно активних 
форм важких металів, а також на критерії припустимості ризику 
втрати від перебігу безпечних процесів і вже відомі практичні 
досягнення у трансформації екологічно безпечних відходів у цінні 
добрива, та зважаючи на існування усталеного підходу та 
імітаційних моделей процесів біодеструкції целюлози та лігніну, в 
яких генеруються ліганди з великою комплексотворною здатністю, 
дозволяє зробити сукупний позитивний висновок про актуальність 
та адекватність започаткованої справи, яка охоплює весь комплекс 
проблем, що супроводжують налагодження масштабного 
виробництва і застосування ОМД. 
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ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД 
ПОПЕРЕДНИКІВ,  СТРОКІВ СІВБИ ТА ПІДЖИВЛЕННЯ В 

УМОВАХ АГРОБІОСТАНЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

Добре налагоджене насінництво пшениці озимої відіграє 
важливу роль у реалізації селекційних досягнень та забезпеченні 
виробництва високоякісним насіннєвим матеріалом [2]. За сівби 
насінням із високими врожайними та посівними якостями 
забезпечується повноцінність сходів, належна густота посівів, ріст і 
розвиток рослин, поліпшується стійкість до несприятливих 
біотичних та абіотичних чинників. Дослідженням щодо впливу 
умов вирощування насіння на урожайність, посівні якості та 
врожайні властивості присвячено багато наукових праць відомих 
вчених: Весна Б.О., Кіндрук М.О., Макрушин М.М., Гаврилюк 
М.М., Кавунець В.П. Цими роботами виявлено основні 
технологічні передумови формування високоякісного насіння 
пшениці озимої [1]. Однак комплексний підхід з впливу абіотичних 
та біотичних чинників на формування насіння пшениці озимої, 
особливо в зоні Центрального Лісостепу недостатньо вивчений. 

 Саме тому за мету дослідження поставлено вивчення 
продуктивності озимої пшениці залежно від комплексного впливу 
абіотичних та антропогенних факторів.  

При визначенні врожайності зерна залежно від попередників, 
строків сівби і технології їх вирощування було встановлено, що 
урожайність сортів пшениці м’якої озимої МІП Вишиванка, 
Трудівниця миронівська, МІП Валенсія, МІП Княжна, 
Миронівська слава в середньому 2016-2018 рр. становила по 
сидеральному пару 6,10 т/га, а по сої – 5,09 т/га (рис. 1). 

Найвищу врожайність зерна було отримано в сорту Трудівниця 
миронівська (6,54 т/га) по сидеральному пару, а найнижчу – в сорту 
МІП Княжна (4,70 т/га) по сої. В середньому за 2016-2018 рр. 
найвищу врожайність у сортів отримано по попереднику 
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сидеральний пар (6,75-6,85 т/га) за сівби 15 вересня, а найнижчу по 
сої (4,44-4,57 т/га) за сівби 15 жовтня. 

Застосування підживлення пшениці м’якої озимої 
комплексними добривами сприяло загалом підвищенню її рівня 
продуктивності. Так, внесення Аміномакс-N – 1 л/га + MERISTEM 
NPK 20 : 20 : 20 + mix – 2 кг/га в фазу молочної стиглості пшениця 
після сидерального пару в середньому по строках сівби та сортах 
дозволило отримати приріст 0,10 т/га, що перебувала в межах 
помилки досліду. За умови застосування підживлення пшениця 
після сої нами порівняно з контрольним варіантом врожайність 
зросла на 0,28 т/га. Така реакція рослин на застосування 
комплексного підживлення ймовірніше за все пов’язана з меншою 
доступністю елементів живлення на пізніх етапах росту та розвитку 
після сої. Тоді коли сидеральний пар сприяє активізації 
мікробіологічних процесів ґрунту та додатковому вивільненню 
доступних рослинам елементів живлення. 

Якщо аналізувати ефективність застосування позакореневого 
підживлення добривом з макро та мікроелементами на окремих 
сортах пшениці, то за використання сої як попередника ми 
аналогічно спостерігаємо індивідуальну реакцію вищу в порівнянні 
з даними отриманими за сівби пшениці по сидеральному пару. 
Отже, такий тип позакореневого підживлення рослин ефективний з 
точки зору потрапляння макроелементів та їх використання в 
метаболітичних процесах пшениці м’якої озимої. В той час як азот 
мінеральних добрив використовується не ефективно, особливо на 
пізніх етапах росту та розвитку пшениці. Адже аналіз погодних 
умов в період від колосіння до достигання зерна показує значний 
дефіцит опадів та зменшення запасів ґрунтової вологи, що 
негативно позначається на засвоєнні добрив. 

Якщо проаналізувати приріст врожаю від застосування 
підживлення пшениці Аміномакс-N – 1 л/га + MERISTEM NPK 
20:20:20+mix – 2 кг/га в фазу молочної стиглості по строках сівби, 
то за вирощування рослин по сидеральному пару вона в порівнянні 
з контролями становила 0,04-0,13 т/га. За умови сівби пшениці 
м’якої озимої після сої приріст склав 0,13-0,41 т/га. Найбільш 
істотну прибавку отримано 15 вересня – 0,41 т/га, що ймовірніше за 
все пов’язано з більш кращим розвитком рослин та відповідно 
більшою потребою в надходженні елементів живлення з 
позакореневим підживленням в період молочної стиглості – 
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повного дозрівання зерна. 
Максимальна врожайність сорту пшениці м’якої озимої МІП 

Вишиванка отримана на сидеральному парі за сівби 15.09 та 
застосування підживлення Аміномакс-N – 1 л/га + MERISTEM NPK 
20:20:20+mix – 2 кг/га в фазу молочної стиглості – 6,43 т/га, а от 
аналогічні варіанти по сої забезпечили лише 5,44 т/га зерна. 

У сорту пшениці Трудівниця миронівська аналогічно даним 
отриманим для попереднього сорту максимум продуктивності був 
за строку сівби 15.09 та застосування підживлення Аміномакс-N – 1 
л/га + MERISTEM NPK 20:20:20+mix – 2 кг/га в фазу молочної 
стиглості – 7,50 т/га, хоча достовірно він не перевищував дані 
отримані на контрольному варіанті без підживлення. За 
вирощування по сої різниця склала 0,99 т/га, що було вище 
показника НІР0,05. 

Сорт пшениці Трудівниця миронівська виявився найбільш 
продуктивним серед досліджуваних нами сортів за вирощування по 
сидеральному пару. Однак, за умови використання попередника 
соя та застосування позакореневого підживлення Аміномакс-N – 1 
л/га + MERISTEM NPK 20:20:20+mix – 2 кг/га в фазу молочної 
стиглості було отримано рівень продуктивності за строку сівби 
15.09 – 6,24 т/га, що був нижчим в порівнянні з контролем. 

При вирощування сорту пшениці МІП Валенсія кращі 
параметри продуктивності за роки досліджень були ідентифіковані 
нами аналогічно попереднім двом сортам на сидеральному пару за 
сівби 15.09 та умови застосування Аміномакс-N – 1 л/га + 
MERISTEM NPK 20:20:20+mix – 2 кг/га в фазу молочної стиглості. 
За вирощування рослин по сої та аналогічного строку сівби і 
застосування Аміномакс-N – 1 л/га + MERISTEM NPK 
20:20:20+mix – 2 кг/га в фазу молочної стиглості сприяло 
формуванню 6,41 т/га зерна, що на даному попереднику було 
максимальним рівнем продуктивності. В середньому ж по досліду 
сорт МІП Валенсія за використання попередника сидеральний 
забезпечував отримання 5,63 т/га зерна, що було доволі хорошим 
показником продуктивності. 

За вирощування сорту пшениці МІП Княжна традиційно 
високий рівень врожайності був отриманий нами по сидеральному 
пару в строк сівби 15.09 та за застосування Аміномакс-N – 1 л/га + 
MERISTEM NPK 20:20:20+mix – 2 кг/га в фазу молочної стиглості. 
Варіант досліду з використанням в якості попередника сої виявився 
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дещо відмітним в плані взаємодії з генетичним потенціалом даного 
сорту 

Так, за застосування Аміномакс-N – 1 л/га + MERISTEM NPK 
20:20:20+mix – 2 кг/га в фазу молочної стиглості максимальні рівні 
урожаю зерна отримано за строків сівби 15.09 – 5,10 т/га та 
25.09 – 5,12 т/га. В той час як на контрольних неудобрених 
варіантах нами було отримане дещо нижче, хоча статистично 
недостовірне відхилення врожайності за сівби пшениці 25.09. 

Для вивчення закономірностей формування урожайності сортів 
пшениці м’якої озимої в розрізі попередників та строків сівби ми 
усереднили дані по варіантах підживлення (рис. 3.1). 

Аналіз даних врожайності зерна показує нам тенденцію до 
зменшення рівня продуктивності пшениці м’якої озимої по мірі 
застосування більш пізніх строків сівби та переважання в плані 
ефективності забезпечення умов після попередника сидеральний 
пар. 

Рис. 1. Врожайність зерна сортів пшениці м’якої озимої залежно від 
попередників та строків сівби, т/га (середнє за 2020–2021 рр.) 

 
У розрізі сортів максимальна продуктивність за сівби 5 та 15 

жовтня була відмічена лише в сорту МІП Валенсія як за 
вирощування його після сидерального пару так і по сої. 

Таким чином встановлено що на мінливість врожайності зерна 
пшениці найбільш суттєвий вплив мають гідротермічні умови 
вегетаційного періоду (33 %). І це цілком закономірно, оскільки 
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роки проведення дослідів мали контрастні умови 
вологозабезпечення.  

На другому місці за вагомістю факторів впливу залишався 
сорт (25 %), а лише після головних факторів впливу 
спостерігався вплив попередника (14 %) та підживлення (13 %). 
Взаємодія факторів «попередник*умови вегетаційного періоду» 
склала 7 %) а усіх досліджуваних факторів 5 %. Решта взаємодій 
факторів впливали на врожайність пшениці м’якої озимої на 
недостовірному рівні, а тому були виключені з графічної побудови 
часток впливу факторів. 
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ФОРМУВАННЯ АСИМІЛЯЦІЙНОЇ ПОВЕРХНІ ОКРЕМИХ 

СОРТІВ КВАСОЛІ ВНАСЛІДОК ПЕРЕДПОСІВНОЇ 
ОБРОБКИ НАСІННЯ ШТАМАМИ RHIZOBIUM PHASEOLI В 
УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. 

 
Квасоля цінна високобілкова харчова культура, яка має 

різностороннє використання в народному господарстві. В її насінні 
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міститься до 31% білку (із незамінних амінокислот вміст лізину 
коливається від 2 до 4% і триптофану – 0,1-0,2 %), 50-60% 
вуглеводів, до 3,6% жиру. В зелених бобах і насінні також 
містяться вітаміни групи В, С, каротин. В харчуванні 
використовуються як зріле зерно, так і борошно. 

Завдяки здатності збагачувати ґрунт біологічним азотом (до 
120 кг/га), та сприятлива фітосанітарна дія рослин квасолі на ґрунт 
дає можливість їй бути гарним попередником для багатьох 
сільськогосподарських культур. Квасоля здавна була традиційною 
культурою в Україні, але вона не знайшла широкого 
розповсюдження. Відсутність високоврожайних сортів придатних 
до механізованого збирання, недосконалість технології 
вирощування, недостатнє використання можливостей біологічної 
азотфіксації стримують вирощування квасолі у виробничих умовах. 

Саме тому метою досліджень  є вивчення впливу біопрепаратів 
на площу асиміляційної поверхні окремих сортів квасолі внаслідок 
передпосівної обробки насіння штамами Rhizobium phaseoli в 
умовах Правобережного Лісостепу України. 

Фотосинтез – основне джерело формування фітомаси рослин та 
сухої маси врожаю (90-95%). Він також забезпечує енергією всі 
процеси росту і розвитку, обміну енергії. Для оптимального 
проходження фотосинтезу посів повинен мати певну площу 
листкової поверхні. Важливими показниками фотосинтетичної 
діяльності є площа листкової поверхні, фотосинтетичний потенціал 
та чиста продуктивність фотосинтезу [2]. 

Основним фотосинтезуючим органом рослин є листки, а 
фотосинтез, який проходить у них, є унікальним процесом 
перетворення енергії світла в енергію хімічних зв’язків, необхідних 
для загального метаболізму рослин та включає послідовні 
фотосинтетичні реакції, які здійснюються у рослині за рахунок 
енергії фотосинтетично-активного спектру сонячної радіації.  

Формування високого врожаю сільськогосподарських рослин є 
результатом фотосинтезу, у процесі якого з простих речовин 
утворюються багаті енергією складні і різноманітні за хімічним 
складом органічні сполуки. Як відомо, інтенсивність накопичення 
органічної речовини залежить від величини листкової поверхні, яка 
визначається біометричними параметрами рослин і значною мірою 
залежить від режиму їх живлення, а також тривалістю активної 
діяльності листя. Потужність асиміляційного апарату і тривалість 
його роботи є вирішальним фактором продуктивності фотосинтезу, 
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який зумовлює кількісні та якісні показники врожаю [4]. 
На думку А. І.Чундерової [5], для квасолі в більшій мірі, ніж 

для інших зернобобових культур, характерним є наявність сортів і 
рослин з пізнім чи досить незначним бульбочкоутворенням за 
рахунок спонтанного інокулювання, або його повна відсутність, 
тому для нормального розвитку рослин необхідне штучне 
інокулювання насіння. Особливо чітко реакція досліджуваних 
сортів на передпосівне обробляння насіння взятим для дослідження 
штамом бульбочкових бактерій проявилась у фазі 2-х справжніх 
листків рослин квасолі. 

А. А. Ничипорович вважає, що для отримання максимальної 
врожайності індекс листкової поверхні більшості 
сільськогосподарських культур має становити 4-5 м2, на думку 
Яковлевої В. М. [6] оптимальний індекс може варіювати в межах 
від 2 до 7 м2. 

Щодо динаміки асиміляційної поверхні листків рослин на 
одиниці площі, то нині єдиної думки немає. Одні вчені вважають, 
що на початкових фазах росту і розвитку цей процес відбувається 
повільно, однак, починаючи з фази бутонізації, швидко наростає, 
набуваючи максимуму у фазі цвітіння. У фазі наливу бобів 
спостерігають відмирання листків нижнього ярусу, що призводить 
до зменшення площі листкового апарату рослин [3]. 

В результаті досліджень встановлено (табл. 1., рис. 1), що 
листкова поверхня рослин квасолі інтенсивно росте до фази 
наливання насіння. Аналізуючи дані таблиці, виявлено, що площа 
асиміляційної поверхні рослин відрізняється у досліджуваних 
сортів квасолі, так у варіантах досліду, з передпосівною обробкою 
насіння штамом Rhizobium phaseoli (Ф-16) у рослин сорту Славія 
площа листкової поверхні становила 28,45 тис. м2/га у фазу налив 
насіння, а у рослин сорту Галактика – 29,56 тис. м2/га, відповідно. 
Найвищі показники площі листкової поверхні у фазу налив 
насіння відмічено у рослин квасолі сорту Славія, інокульованих 
Rhizobium phaseoli (Ф-16) спільно з використанням препарату 
Регоплант з прилипачем ЕПАА – 30,86 тис. м2/га, дещо менші у 
сорту Галактика – 30,24 тис. м2/га. Найменша площа листкової 
поверхні була у варіанті без обробки, у сорту Галактика і 
становила 15,97 тис. м2/га. 

Зростання листкової поверхні відрізнялося між різними 
сортами квасолі і залежало від кліматичних умов. Так, як у 2020 
році погодні умови відрізнялися від 2021 року, то це вплинуло на 
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площу листової поверхні рослин. 
Сформована площа листкової поверхні посівів вказує лише на 

кількісний показник і не завжди корелює із формуванням 
урожайності. А для забезпечення урожайності важливою умовою є 
тривалість функціонування сформованої площі листкової поверхні 
посівів, що виражається в показнику фотосинтетичного потенціалу 
(ФП). Фотосинтетичний потенціал дає сумарну характеристику 
фотосинтетичної діяльності рослин за період вегетації. Він може 
варіювати в широких межах, залежно від ґрунтово-кліматичної 
зони та умов вирощування даної культури. 

Фотосинтез і мінеральне живлення складають єдину систему 
живлення рослин. Суть позитивного впливу мінерального 
живлення полягає у збільшенні фотосинтетичної продуктивності 
рослин. Фотосинтетичний апарат квасолі звичайної від сходів до 
збирання безперервно змінюється, досягаючи максимуму в період 
«бутонізація–цвітіння» цієї культури. Чим більша площа 
листкового апарату при оптимальній густоті квасолі звичайної, тим 
вищий фотосинтетичний потенціал на одиницю площі. 

Таблиця 1 
Динаміка формування площі листкової поверхні рослин на 

одиниці площі залежно від передпосівної обробки насіння різних 
сортів квасолі, тис. м2/га (середнє за 2020-2021 рр.) 

 
 
 
Передпосівна обробка 
насіння (фактор В) 

Фази росту і розвитку рослин 
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Сорт Галактика (фактор А) 
Без обробки (к) 0,71 6,84 13,53 15,97 20,01 23,15 16,57 

Rhizobium phaseoli (657а) 1,12 7,21 15,07 17,80 22,46 25,45 18,80 

Rhizobium phaseoli (700) 1,19 7,34 15,80 16,80 21,36 24,34 18,87 

Rhizobium phaseoli (Ф-16) 1,32 7,61 17,97 21,77 26,47 29,56 22,90 

Rhizobium phaseoli (ФК-6) 0,89 6,94 14,37 16,47 21,15 24,12 17,53 

Rhizobium phaseoli (657а) 
+ Регоплант + ЕПАА 

1,44 7,56 16,12 18,41 23,59 26,47 19,65 

Rhizobium phaseoli (700) + 
Регоплант + ЕПАА 

1,53 7,65 16,32 17,58 22,39 25,34 19,87 

Rhizobium phaseoli (Ф-16) 
+ Регоплант + ЕПАА 

1,63 7,84 18,54 22,56 27,45 30,24 23,56 
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Rhizobium phaseoli (ФК-6) 
+ Регоплант + ЕПАА 

1,28 7,33 15,23 17,65 22,48 25,34 18,45 

Сорт Славія (фактор А) 
Без обробки 0,84 7,90 13,07 18,67 23,14 20,32 21,60 

Rhizobium phaseoli (657а) 1,17 8,25 13,27 15,90 20,56 19,56 18,87 

Rhizobium phaseoli (700) 1,28 8,34 17,20 20,90 25,34 24,36 23,13 

Rhizobium phaseoli (Ф-16) 1,42 8,46 19,87 25,27 30,45 28,45 27,90 

Rhizobium phaseoli (ФК-6) 0,95 7,49 14,47 18,67 23,24 20,45 20,23 

Rhizobium phaseoli (657а) 
+ Регоплант + ЕПАА 

1,47 8,57 14,56 16,35 31,27 28,36 19,58 

Rhizobium phaseoli (700) + 
Регоплант + ЕПАА 

1,61 8,69 18,65 21,45 26,75 25,45 24,51 

Rhizobium phaseoli (Ф-16) 
+ Регоплант + ЕПАА 

1,74 8,91 20,23 26,58 31,67 30,86 28,45 

Rhizobium phaseoli (ФК-6) 
+ Регоплант + ЕПАА 

1,37 8,43 15,32 19,56 24,25 22,64 21,36 

 
У сорту Галактика наростання площі листя збільшувалась 

швидше, ніж у сорту Славія. У фазу налив насіння ці показники 
майже стали однаковими. 

 
Рис.1. Динаміка формування площі листкової поверхні сортів 
квасолі звичайної в різні фази росту і розвитку залежно від 
передпосівної обробки насіння, тис. м2/га(середнє за 2020-2021 рр.) 
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Біопрепарати, мають позитивний вплив на збільшення площі 
листкової поверхні, чистої продуктивності фотосинтезу та 
фотосинтетичного потенціалу.  

Врожайність рослин, передусім, визначається розмірами та 
продуктивністю роботи листя, яке в процесі росту повинно 
якомога скоріше досягти оптимального розміру. Одним із 
факторів, що регулює величину площі асиміляційної поверхні, є 
поживний режим рослин. Тому в період вегетації необхідно 
створювати найбільш сприятливі умови живлення, аби рослини 
сформували оптимальну площу листкового апарату для 
ефективної фотосинтетичної діяльності.  

В результаті наших досліджень встановлено, що листкова 
поверхня рослин квасолі інтенсивно росте до фази наливання 
насіння. Зростання листкової поверхні відрізнялося між різними 
сортами квасолі. У сорту Галактика наростання площі листя 
збільшувалась швидше, ніж у сорту Славія.  
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Сорокіна С. І. 
Ладан О. Ю. 

 
ЕФЕКТИВНІСТЬ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ У ПОСІВАХ СОЇ 

 
Добрива – це могутній фактор впливу на ріст, розвиток та 

формування продуктивності сільськогосподарських культур. 
Соя - культура, яка вимоглива до елементів живлення. 

Встановлено, що їхні витрати на 1 т насіння сої становлять: N – від 
77 до 100; Р – від 17 до 40; К – від 32 до 40 кг. Застосування добрив 
для сої є специфічним, враховуючи її біологічну здатність 
засвоювати атмосферний азот за допомогою симбіозу із 
бульбочковими бактеріями-азотфіксаторами та поглинати фосфор 
із важкодоступних сполук із ґрунту. Збільшення врожайності зерна 
сої від внесення добрив коливається від 0,16 до 075 т/га в богарних 
умовах і від 0,39 до 1,10 т/га і більше – в умовах зрошення [2]. 

Стосовно азотного живлення бобових культур у літературних 
джерелах існують різні думки. Одні автори [4] вважають, що для 
вирощування бобових культур мінеральний азот не потрібний, тому 
що він може давати негативні результати. Інші ж автори [11], 
навпаки, під сою рекомендують вносити підвищені дози азотних 
добрив. У той же час вважається, що високі дози (більше 60-90 кг 
д.р. на га) азотних добрив можуть пригнічувати симбіотичний 
азотфіксацію у рослин сої і знижувати урожай зерна. Крім цього, 
застосування азотних добрив за останні роки різко знизилося у 
зв’язку з високою вартістю енергоресурсів та низькою 
платоспроможністю товаровиробників. Саме тому виникає потреба 
у пошуку альтернативного шляху розв’язання цього питання, який 
базувався б на застосуванні економічно виправданих і екологічно 
безпечних прийомів технології вирощування. 

Високу ефективність під сою на малородючих ґрунтах дає і 
внесення фосфорних добрив. Доведено, що  збільшення врожаю сої 
від внесення фосфору може досягати 4,4 ц/га [7]. R.H. Brau [16] 
встановив, що при вмісті в ґрунті 11,2 кг засвоюється фосфору на 1 
га, урожайність сої становить 75 % від максимального можливого, а 
при вмісті його 34 кг/га врожайність сої збільшується до 98 % від 
максимального. Вважається, що така висока чутливість сої на 
внесення фосфору проявляється при забезпеченості рослин іншими 
елементами мінерального живлення.  
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Калійні добрива сприяють збільшенню вмісту в зерні вуглеців і 
підвищують холодостійкість сої. Оптимальною норми внесення під 
сою калію на добре забезпечених поживними речовинами ґрунтах є 
45 кг д.р./га, а на мало забезпечених – більше 90 кг д.р./га [6]. 

В системі застосування добрив під сою не менш важливе 
значення має і внесення в ґрунт кальцію. Кальцій є цінною  
поживною речовиною для рослин сої одночасно він знімає 
кислотність ґрунту, що позитивно впливає на розвиток 
бульбочкових бактерій. Кальцій, покращуючи структуру ґрунту, 
сприяє і створення сприятливого для розвитку бульбочкових 
бактерій і кореневої системи повітряного режиму, що має велике 
значення у підвищення врожайності сої. Кальцій стимулює і 
молібденове живлення сої, що підвищує урожайність і якість зерна 
[12]. 

Відомо [3], що соя чутлива на одночасне внесення всіх 
поживних елементів – азоту, фосфору, калію і кальцію: прибавка 
врожаю досягає 8 і більше центнерів з гектара. Норму внесення 
мінеральних добрив рекомендовано встановлювати в залежності від 
попередника, вмісту в ґрунті поживних речовин і планованого 
врожаю [15]. Під сою рекомендуються наступні норми внесення 
добрив: азотних – 30-60, фосфорних – 60-90, калійних – 30-45 кг 
д.р. на 1га [13]. Для отримання високого врожаю насіння сої норму 
азотних добрив слід вносити під першу весняну культивацію 
ґрунту [5], а калійні і фосфорні добрива – під оранку зябу з осені 
[1]. Залежно від типу ґрунтів норми добрив змінюються [15]. 
Доведено, що для формування врожаю насіння сої 2,5 т/га їй 
потрібно у середньому 200 кг азоту, 50 кг фосфору і 62 кг калію [8], 
а для отримання врожаю 3,3 т/га зерна – 250 кг азоту, 62,9 кг 
фосфору і 100,7 кг калію [10]. 

У вітчизняній і закордонній літературі чимало суперечливих 
відомостей про вплив добрив на продуктивність сої. Відзначають 
відсутність на сої ефекту від мінеральних добрив або нестійкість 
збільшення її урожайності [14]. До причин, що приводять учених 
до різних думок стосовно системи живлення сої, варто віднести 
проведення дослідів на ґрунтах, відмінних за окультуреністю, 
фізико-механічним складом, з неоднаковою реакцією середовища й 
різною забезпеченістю поживними речовинами, без обліку 
активності бульбочкових бактерій [9]. Але в більшості випадків без 
застосування добрив отримати високий урожай сої майже 
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неможливо [2]. 
Отже, ефективність добрив залежить від активності біологічної 

азотфіксації, типу і родючості ґрунту, вмісту в ньому доступних 
форм елементів живлення, кислотності ґрунтового розчину, видів 
добрив, погодних умов та інших факторів. Використання 
мінеральних добрив під сою набуває особливого значення в 
сучасних умовах за максимального ресурсо- та енергозбереження, 
що обумовлює пошук нових шляхів найраціональнішого 
використання добрив під цю культуру. Удосконалення технології і 
способів підживлення сприятиме максимальній реалізації 
потенційної продуктивності сої. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Андрієнко О. Д. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ФІЗІОЛОГІЯ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» В 

КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 091 БІОЛОГІЯ 

 
Навчальна дисципліна «Фізіологія вищої нервової діяльності» 

входить до циклу фахової підготовки здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія. 
На її вивчення відводиться 4 кредити ЄКТС, що відповідає 120 год., 
у тому числі: аудиторні – 76 год. (лекційні – 32 год. і лабораторні – 
44 год.) та самостійна робота – 44 год., з формою семестрового 
контролю – екзамен. 

Програма навчальної дисципліни «Фізіологія вищої нервової 
діяльності» охоплює теми, які об’єднуються у два змістових 
модулі, а саме: змістовий модуль 1. Основні поняття фізіології 
вищої нервової діяльності. Форми поведінки організму і пам’ять 
(теми: основні поняття фізіології вищої нервової діяльності; 
вроджені та набуті форми діяльності організму; механізм утворення 
умовних рефлексів; динаміка умовно-рефлекторної діяльності; 
пам’ять та її механізми; інтегративна діяльність мозку тварин; 
еволюція вищої нервової діяльності) та змістовий модуль 2. Вища 
нервова діяльність людини (теми: специфічні особливості вищої 
нервової діяльності людини; розвиток вищої нервової діяльності в 
онтогенезі; мотиваційно-емоційні аспекти поведінки людини; 
біологічні основи індивідуальності; фізіологічні механізми 
психічної діяльності людини; сон, гіпноз і екстрасенсорне 
сприйняття; мозок і свідомість). 

Вивчення теоретичного матеріалу необхідно розпочати з 
ознайомлення із передумовами створення вчення про вищу нервову 
діяльність. Також слід добре вивчити поняття безумовного та 
умовного рефлексу. Потрібно добре опанувати методику 
вироблення умовних рефлексів і розібратись у механізмі їх 
утворення.  

Вивчаючи явища гальмування в корі головного мозку, І.П. 
Павлов поділив їх на два види: зовнішнє і внутрішнє. Потрібно 
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добре розуміти різницю між ними. Гальмування умовного 
рефлексу, викликане стороннім подразником, І.П. Павлов назвав 
зовнішнім. Воно властиве всім відділам центральної нервової 
системи. Явища зовнішнього гальмування умовних рефлексів легко 
зникають, не потребують вироблення, виявляють свою дію при 
першому ж застосуванні. Внутрішнє гальмування характеризується 
поступовим загальмовуванням кркових клітин, довго зберігається в 
клітинах, настає в тих самих клітинах, що й процес збудження. Слід 
знати всі чотири види внутрішнього гальмування: згасаюче, 
запізнювальне, умовне і диференціювальне. 

Великі півкулі головного мозку, вказував І.П. Павлов, – це 
сукупність аналізаторів для аналізу зовнішнього світу і внутрішніх 
явищ. Здатність кори поділяти і розрізняти окремі подразники є 
проявом аналітичної її діяльності.  

Необхідно добре розуміти таку складну форму синтезу 
умовних подразників, як динамічний стереотип, що виробляється 
при застосуванні протягом багатьох днів системи позитивних і 
негативних умовних подразників.  

Слід звернути увагу на те, що збудження і гальмування має 
здатність поширюватись з осередку виникнення на сусідні і 
віддалені ділянки кори півкуль головного мозку, а потім рухатись у 
зворотному напрямі до місця виникнення. Поширення збудження 
чи гальмування в корі називається іррадіацією. Обмеження 
іррадіації, збирання нервового процесу у вихідний пункт носить 
назву концентрації нервового процесу. Важливо знати також, що 
причиною концентрації є виникнення нервового процесу, 
протилежного за своїм біологічним значенням іррадіації. Це явище 
називають індукцією. При концентрації процесу збудження 
навколо нього індукується гальмування і навпаки. Тому й говорять 
про взаємну індукцію в корі головного мозку процесів збудження і 
гальмування. 

Потрібно глибоко розуміти такі явища, як сон та гіпноз. 
Кіркові клітини під впливом тривало діючих подразників мають 
здатність переходити в гальмівний стан. При переході збудження в 
гальмування слід розрізняти такі перехідні фази: вирівнювальну, 
парадоксальну, ультрапарадоксальну та гальмівну.  

Процес гальмування, що виник у певних ділянках кори, може 
захопити всю кору й спуститися на підкоркові утвори. При цьому 
припиняється діяльність всіх аналізаторів, розслаблюються м’язи, 
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настає явище сну, який є внутрішнім гальмуванням. Можна 
спостерігати різні ступені та глибину сну, які розглядаються як 
послідовний розвиток у кіркових клітинах парабіотичного процесу. 

Під час сну подразнення, що надходять із зовнішнього і 
внутрішнього середовища, можуть змінювати функціональний стан 
окремих пунктів кори, підвищуючи чи знищуючи їх збудливість. 
Ізольовані осередки збудження в руховій зоні кори можуть 
привести до того, що людина уві сні рухається, робить досить 
складні рухові акти. Підвищена збудливість рухової мовної області 
проявляється в тому, що людина починає уві сні говорити. 

Розібравшись в суті явища сну, легше вже зрозуміти, що в 
основі гіпнотичного стану також лежить гальмівний процес, який 
охоплює лише окремі ділянки кори. Отже, гіпноз є не що інше, як 
частковий сон. В типових випадках гіпнозу гальмування 
поширюється, головним чином, в області рухового аналізатора. За 
допомогою сторожових пунктів кори півкуль головного мозку 
гіпнотизер підтримує зв’язок із загіпнотизованим. Такий зв’язок і 
робить обстежуваного схильним до навіювання. 

При вивченні питання про типи вищої нервової діяльності слід 
знати, що І.П. Павлов виділив три основні властивості нервових 
процесів, які визначають індивідуальні особливості поведінки 
тварин, їх темпераменти. Перша властивість – сила процесів 
збудження і гальмування. Друга властивість – співвідношення сили 
процесів збудження і гальмування, їх зрівноваженість. Третя 
властивість – рухливість процесів збудження і гальмування, тобто 
швидкість, з якою вони можуть змінювати один одного. На основі 
цих властивостей нервової системи І.П. Павлов виділив один 
слабкий і три сильних типи вищої нервової діяльності: слабкий тип, 
жвавий тип, нестримний тип і спокійний тип. Потрібно вміти 
характеризувати кожен тип нервової системи. 

Щоб добре розуміти вищу нервову діяльність людини, слід 
знати, що вона також носить рефлекторний характер, але має якісні 
і кількісні особливості, оскільки у людей в процесі історично-
суспільної праці виникла нова форма відображення зовнішнього 
світу. 

Мовна діяльність людини також носить рефлекторний 
характер. Слова є умовними подразниками, які викликають у 
людини різні безумовні і раніше утворені в процесі життя умовні 
рефлекси. 
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Незаперечно важливими при вивченні навчальної дисципліни 
є демонстраційні досліди. 

Рівень оволодіння матеріалом перевіряється під час усного 
опитування, обговорення ситуативних завдань та поточного і 
підсумкового тестування. 
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Будченко І. Є. 
 

РОЛЬ КУРСОВИХ РОБІТ У ФОРМУВАННІ 
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ 
 

 У системі професійних компетентностей майбутніх фахівців 
формування дослідницької компетентності є одним з 
першочергових завдань сучасної вищої освіти. 

Дослідницька компетентність розглядається як інтегрована 
особистісно-професійна якість фахівця, яка відображає мотивацію 
до наукового пошуку, рівень володіння методологією наукового 
дослідження, особистісно-значущими якостями дослідника, 
зокрема такими, як інноваційне мислення, здатність до творчої та 
інноваційної діяльності [1, с. 10]. 

Проблеми формування дослідницької компетентності 
студентів вищої школи, її зміст, структура, засоби реалізації 
розкрито  у працях  дослідників: М. Архіпової, В. Константинова, 
М. Голованя, В. Загвязинського, М. Золочевської, В. Сотник, 
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С. Сисоєвої, С. Ракова та ін. 
А. Хуторський відзначає дослідницьку компетентність 

майбутнього фахівця за такими   особливостями: 
1) багатомірність — доводиться застосуванням студентами в 

дослідженні аналітичних, критичних, комунікативних та інших 
умінь;  

2) неалгоритмічність — полягає в тому, що студент, 
здійснюючи дослідження, проходить свій шлях розв’язання 
поставленої задачі шляхом застосування евристичних підходів, не 
використовуючи відомих алгоритмів; 

 3) поліфункціональність, універсальність і надпредметність 
— дозволяє студенту переносити дослідницький підхід на різні 
сфери діяльності та застосовувати в різних ситуаціях;   

4) мобільність, варіативність — підтверджує її у будь-якій 
ситуації та на будь-якому предметному матеріалі [2, с. 27]. 

Аналіз трактувань поняття дослідницька компетентність у 
різних авторів дозволяє, визначити дефініцію «дослідницька 
компетентність» як цілісне інтегративне утворення особистості, 
об’єднання  знань, умінь, навичок, досвіду діяльності дослідника, 
його мотиваційно-ціннісних і вольових якостей, що виявляються в 
готовності і здатності до дослідницької діяльності з використанням 
методів наукового пізнання з метою отримання нових знань, 
застосуванні творчого підходу в цілепокладанні, плануванні, 
аналізі, прийнятті рішень та оцінці результатів дослідницької 
діяльності. 

Як показує аналіз практичної діяльності та теоретичних 
досліджень, одним із найбільш дієвих засобів формування 
дослідницької компетентності є виконання курсових робіт. 

Основним завданням курсової роботи є систематизація, 
закріплення та поглиблення теоретичних знань студента, 
використання їх для вирішення конкретних наукових завдань, а 
також вдосконалення навичок аналізувати наукову літературу, 
проводити експеримент, узагальнювати та логічно викладати 
сучасний стан наукових досліджень з конкретної наукової 
проблеми й набуття вмінь планувати наукову роботу, математично 
опрацьовувати його результати, чітко формулювати висновки, 
виходячи з результатів власних досліджень. Реалізація усіх цих 
завдань сприяє розвитку складових дослідницької компетентності у 
студентів вищої школи. 
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Успішне виконання курсової роботи залежить від 
раціонального планування, в якому виділяють такі етапи:  

- вибір і затвердження теми роботи; 
- формулювання мети відповідного дослідження; 

формулювання завдань; 
- опрацювання літературних джерел з досліджуваної проблеми; 

проведення польових, експериментальних, або літературно-
історичних досліджень та накопичення власного фактичного 
матеріалу за темою курсової роботи; 

- науковий аналіз отриманих даних та їх статистична обробка; 
- написання тексту роботи та подання його захист курсової 

роботи. 
Тематика курсових робіт постійно переглядається з метою 
урахування актуальних питань сьогодення. 

Також важливо організувати ефективну взаємодію між 
науковим керівником і студентом на всіх етапах виконання 
курсової роботи. Науковий керівник консультує студента під час 
написання курсової роботи, уточнює зі студентом перелік питань, 
які підлягають вивченню, список необхідної літератури чи інших 
інформаційних матеріалів, допомагає спланувати експеримент, 
провести аналіз його результатів та чітко сформулювати висновки. 
Особливу увагу науковий керівник має приділяти студентам, у яких 
спостерігаються труднощі в самоорганізації своєї діяльності. 

Підсумовуючи, ми доходимо висновку, що в процесі 
виконання курсової роботи студент оволодіває системою 
дослідницьких умінь, які дозволяють йому самостійно вирішувати 
наукові проблеми, які ґрунтуються на комплексному теоретичному 
і експериментальному вивченні об’єкта дослідження шляхом 
застосування відповідних сучасних методів для отримання 
експериментальних даних, що мають теоретичне і практичне 
значення. 
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Бузань Л. О. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ХІМІЇ 

 
Хімічна освіта в Україні в даний час вимагає серйозного 

реформування, одним з напрямів якого ‒ формування пізнавальної 
активності і творчої ініціативи учнів. У цьому сенсі основним 
завданням вчителя є розвиток самостійності і відповідальності 
школярів, формування свідомого ставлення до навчання і 
розуміння необхідності вчитися впродовж усього життя, а отже, це 
свідчить про те, що самостійна робота є актуальним напрямом 
реформування освіти в сучасній Україні. 

Самостійна робота в школі організована з метою формування 
нових знань і способів діяльності, з метою закріплення і вдосконалення 
знань, з метою контролю і корекції знань. Форми організації 
самостійної роботи різні: індивідуальні, групові, колективні. Вони 
залежать від цілей уроку та виду хімічного обладнання. Завдання 
вчителя ‒ вибудувати таку систему самостійної роботи школярів, яка б 
включала всі її види та форми [1, c. 330]. 

Самостійна робота учнів на уроках хімії як певний спосіб 
навчання характеризується за такими ознаками, як дидактична 
спрямованість, особливість (тип) пізнавальної діяльності учнів, 
форма організації роботи (фронтальна, групова, індивідуальна), вид 
джерела знань (робота з книгою, експеримент, виконання вправ, 
розв’язання задач тощо) [4]. 

Для України проблема організації самостійної роботи на 
уроках хімії має важливе значення, в основному, через невелику 
наповнюваність класів у сільській місцевості та значно більшу 
наповненість класів в містах. Тому, потрібна така організація 
освітнього процесу, яка б дозволила вирішити проблему 
забезпечення оптимального рівня сформованості хімічних знань у 
всіх учнів. Вирішення цієї проблеми вбачаємо в цілеспрямованому 
розвитку самоосвітніх умінь через організацію самостійної роботи 
учнів у групах. Розглянемо особливості організації самостійної 
роботи старшокласників в процесі навчання хімії. 

Характерною особливістю є приналежність та 
взаємопов’язаність самостійної роботи з процесом самонавчання в 
системі самоосвіти, оскільки самонавчання є елементом самоосвіти і 
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відповідно самостійна робота є одним із засобів впровадження 
самонавчання. 

Особливістю самостійної роботи є поетапність здійснення 
поставлених завдань в процесі самонавчання, оскільки формування 
самонавчання здійснюється в процесі виконання навчально-
пізнавальної діяльності, що вимагає чіткого формування структури 
кожного з компонентів освітнього процесу та поступового їх 
виконання [2, с. 120]. 

Ще однією особливістю самостійної роботи учнів при 
вивченні хімії є робота в групах. Діяльність учнів всередині групи 
сприяє їх взаємному збагаченню, активізації навчально-
пізнавальних процесів, розвитку комунікативних якостей, без яких 
неможливі розподіл, обмін, взаєморозуміння і планування 
відповідних способів дії. 

Навчання в команді передбачає досягнення всіма учасниками 
в результаті самостійної роботи єдиних для всієї команди цілей. 
«Завдання полягає не тільки в тому, щоб зробити це разом, а в 
тому, щоб пізнати це разом, щоб кожен учасник команди оволодів 
необхідними знаннями, сформував потрібні навички, причому щоб 
вся команда знала, чого досяг кожен» [3, c. 174]. 

Переважною особливістю самостійної роботи є обов’язкове 
використання інноваційних методів на уроках хімії, яке сприяє 
ефективній організації самостійної роботи учнів в класах великої 
наповнюваності. 

Отже, до особливостей організації самостійної роботи учнів 
при вивченні хімії відносять приналежність та взаємопов’язаність 
самостійної роботи з процесом самонавчання в системі самоосвіти, 
поетапність здійснення поставлених завдань в процесі 
самонавчання (складається з підготовчого та організаційного 
етапів), робота в групах (яка, в свою чергу складається з таких 
елементів як підготовка до роботи, безпосередньо робота в групах 
та заключна частина), обов’язкове використання інноваційних 
методів на уроках хімії (впровадження здійснюється завдяки таким 
методам як: кейс-технологія, модерація, дискусія, проектне 
навчання, моделювання).  
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ 
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Сучасна молодь до кінця не розуміє екологічних проблем, тому 

навчальна дисципліна «Екологія» покликана їй допомогти 
розібратися в цьому. Мета статті – розглянути особливості 
формування екологічної свідомості молодих людей у сучасних 
умовах. Українська школа має плекати вільну, активну особистість, 
яка є господарем власної долі й долі свого народу, бере на себе 
відповідальність за розв’язання проблем. Основними ознаками, які 
характеризують якість нашого життя, є мир і безпека, рівноправ’я, 
відсутність дискримінації, економічне благополуччя, демократичні 
процеси, враховуючи базові принципи прав людини, раціональне 
природокористування, збереження і охорону довкілля. Все це є 
основою сталого розвитку, тобто інтеграція охорони 
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навколишнього природного середовища, економічного 
благополуччя та соціальної справедливості [3]. 

В освітньому процесі закладів освіти необхідним компонентом 
виховання є екологічне виховання, яке можна розглядати як 
систематичну педагогічну діяльність задля нагромадження 
всебічних глибоких знань про довкілля (природне і соціальне), їх 
систематизація, формування світоглядних ціннісних орієнтацій у 
ставленні до природи, екологічний стиль мислення, використання 
екологічних знань із метою відповідального ставлення до природи, 
виховання любові до природи, бажання берегти і примножувати її, 
набуття умінь і досвіду розв’язання екологічних проблем 
(насамперед на місцевому і локальному рівнях). Тобто його зміст 
полягає в усвідомленні світу природи як середовища існування 
людини, вона, в свою чергу, має бути зацікавленою в збереженні 
його цілісності, чистоти й гармонії, брати безпосередню участь у 
природоохоронній діяльності, передбачати можливі негативні 
віддалені наслідки природо-перетворюючої діяльності людини. На 
основі екологічного мислення і свідомості формується екологічна 
культура. Ця культура передбачає опанування глибокими знаннями 
про довкілля (природне і соціальне), екологічний стиль мислення і 
відповідальне ставлення до природи, вміння розв’язувати 
екологічні проблеми, беручи безпосередню участь у 
природоохоронній діяльності. У Концепції екологічної освіти 
України зазначається, що висока екологічна культура як складник 
системи національного і громадянського виховання всіх верств 
населення України формується завдяки ефективній екологічній 
освіті, яка передбачає не тільки набуття широкого кола знань, а й 
розвиток достатнього рівня почуття особистої і суспільної 
відповідальності за стан природного середовища та вироблення 
потреби адекватних дій щодо його раціонального використання, 
збереження та оновлення її ресурсів. Отже, підготовка громадян із 
високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості й 
культури на основі нових критеріїв оцінки взаємин людського 
суспільства й природи повинна стати одним із головних важелів у 
розв’язанні надзвичайно гострих екологічних і соціально-
економічних проблем сучасної України [1]. 

При цьому важливо закцентувати увагу на відсутності єдиної 
державної стратегії у галузі запровадження екологічної освіти та 
виховання. Нами виокремлено такі педагогічні умови, які 
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визначають відповідний зміст, організаційні форми, методи 
(прийоми) й забезпечують формування екологічної культури в 
учнівської та студентської молоді для формування екологічно 
доцільної поведінки учнів: забезпечення взаємодії сім’ї та школи 
через організацію гурткової роботи; педагогічне просвітництво 
батьків; цілеспрямована екологічно доцільна діяльність на 
«Екологічній стежині»; дотримання у процесі взаємодії сім’ї та 
школи основних положень особистісно орієнтованого та 
діяльнісного підходів. Мета екологічної освіти та виховання 
досягається поетапним шляхом розв’язання освітніх, виховних і 
розвивальних завдань: формування цілісного уявлення про 
біосферу, світоглядних знань про взаємозв’язки в системі «людина-
суспільство-природа»; розуміння сучасних екологічних проблем 
навколишнього середовища й усвідомлення їх актуальності для 
всього людства, своєї країни і рідного краю; виховання почуття 
особистої відповідальності за стан довкілля на національному й 
глобальному рівнях; усвідомлення себе як частинки природи, 
зосередження уваги при цьому на аналізі власної поведінки, 
почуття обов’язку перед близькими людьми, співвітчизниками, 
світовим співтовариством у галузі охорони природи; засвоєння 
ціннісних орієнтацій на основі найкращих досягнень 
загальнолюдської та національної культур, розуміння багатогранної 
цінності природи (не лише утилітарної, а й естетичної, санітарно-
гігієнічної, науково-пізнавальної, рекреаційної, морально-етичної); 
формування знань і умінь дослідницького характеру, спрямованих 
на розвиток творчої і ділової активності при розв’язанні 
екологічних проблем і життєвих ситуацій; сприяння переходу 
набутих знань в особисті переконання, які не дозволять руйнувати 
природні агро-біо-екосистеми; розвиток потреби в спілкуванні з 
природою; розвиток системи інтелектуальних та практичних умінь, 
емоційних переживань, пов’язаних із вивченням, оцінюванням та 
збереженням природи свого краю та власного здоров’я, розвиток 
умінь ухвалювати відповідальні рішення з проблем охорони 
довкілля, оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки; 
засвоєння кращих досягнень світової практики і народних традицій 
у взаєминах людини з природою; залучення підростаючого 
покоління до активної природоохоронної діяльності на основі 
набутих знань і ціннісних орієнтацій [2, с. 255]. 

Екологічне виховання досягається поетапним шляхом 
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вирішення освітніх, виховних та розвиваючих завдань, серед яких 
можна виділити такі: виховання розуміння сучасних проблем 
навколишнього середовища й усвідомлення їх актуальності для 
всього людства, своєї країни та рідного краю; розвиток особистої 
відповідальності за стан навколишнього середовища на 
національному і глобальному рівнях; засвоєння ціннісних 
орієнтацій як кращих досягнень загальнолюдської та національної 
культур, розуміння багатогранної цінності природи; оволодіння 
науковими знаннями про взаємозв’язок у системі «людина-
суспільство-природа», формування знань і вмінь дослідницького 
характеру, спрямованих на розвиток творчої і ділової активності 
при вирішенні екологічних ситуацій; розвиток умінь приймати 
відповідальні рішення щодо проблем навколишнього середовища, 
оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки. Досвід 
засвідчує, що існують два підходи до розгортання змісту 
екологічного виховання та освіти: перший – мультидисциплінарний 
(екологізація існуючих навчальних дисциплін відповідно до 
специфіки їх змісту), другий – внутрішньо-дисциплінарний 
(введення до навчального плану окремої дисципліни екологічного 
змісту). При першому підході виділяється екологічний компонент у 
більшості навчальних дисциплін, при другому – вводиться 
спеціальний предмет екологічного змісту на завершальному етапі 
освіти у ЗВО, що забезпечує можливість інтегрувати різні аспекти 
екологічних знань і реалізувати комплексне розкриття проблем 
екології. Завдання й принципові положення екологічного 
виховання націлено на різнобічну підготовку студентської молоді, 
яка зможе вирішувати екологічні проблеми на основі наукових 
знань процесів розвитку біосфери, здорового глузду та набутого 
досвіду, керуючись національними гуманістичними ідеями і 
традиціями господарювання. Один із найважливіших факторів 
підвищення ефективності екологічного виховання є активне 
впровадження нових форм та методів навчання, загальної 
комп’ютеризації освітнього процесу, різних видів моделювання 
екологічних явищ, процесів чи ситуацій, проведення екскурсій на 
екологічні об’єкти, практичних, лабораторних робіт.  

Головною причиною екологічної кризи є споживацька 
орієнтація сучасної цивілізації, яка протидіє фундаментальним 
законам природи. Якщо ставити матеріальне забезпечення вище 
понад усе, то матеріальні проблеми можуть зростати нескінченно, в 
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той час як можливості задовольнити їх у біосфері обмежені. Сама 
споживацька цивілізація, на думку вчених, не є результатом 
об’єктивного процесу, що може прийти ззовні, поза волею людей, а 
є наслідком становлення агресивно споживацької структури 
особистості. Така особистість створює цивілізацію, що продовжує 
різноманітні кризи: соціальні, екологічні тощо. Агресія та 
споживацтво виснажують природу і культуру, роблячи світ менш 
стійким. Людина як особистість спрощується, втрачає цілісність та 
стійкість, рухає себе й природу до краху. Сьогодні в умовах 
загострення екологічної кризи надто важливо сформувати в кожній 
людині такі моральні якості у ставленні до природи, як доброту, 
співпереживання, піклування.  

У сучасних умовах, коли є реальна загроза існуванню людини й 
людства на планеті, екологізація діяльності людей повинна носити 
всезагальний характер. Це стосується і нашої повсякденної 
практики, і нашої повсякденної поведінки. Моральний аспект 
взаємодії людини й природи особливо чітко окреслюється з точки 
зору розвитку самої людини. Між багатством природного оточення 
людини і багатством людської свідомості існує глибока внутрішня 
єдність. «Світ людини – це і є світ природи. І зовсім не випадково 
колективний розум завжди виступав проти безглуздої жорстокості, 
хижацького ставлення до природи, стверджуючи любов до неї» [4, 
с. 16]. 

Зміст освіти повинен сприяти подальшому розширенню і 
поглибленню екологічної свідомості особистості в процесі 
професійної підготовки фахівця, а складові змісту екологічної 
освіти у професійній освіті повинні мати інваріантний та 
варіативний компоненти. Перший має гуманітарно-світоглядну 
спрямованість і висвітлює стан сучасної науково-природничої 
картини світу з точки зору екології, головні етапи становлення 
екології, основні екологічні поняття й визначення, рівні організації 
і функціонування екологічних систем, значення екологічних 
систем, значення екологічної безпеки як складової загальної 
безпеки України, екологічне нормування впливу на природне 
середовище, міжнародну співпрацю у справі збереження та 
відновлення довкілля, екологічну культуру і мораль нової 
цивілізації. Другий, варіативний, компонент повинен висвітлювати 
аспекти екології з професійним спрямуванням, тобто його зміст 
залежить від освітніх потреб та обставин. Така побудова змісту 
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екологічної освіти у ЗВО враховує екологічні імперативи, що 
випливають із логіки законів природи. Інваріативний компонент 
має забезпечити обов’язковий мінімум змісту екологічної освіти за 
умови вивчення окремого курсу «Основи екології», який, на жаль, 
вивчається не завжди, або кількість годин на його вивчення є 
незначною. Навчальна дисципліна «Основи екології» розкриває 
перед студентами екологію з двох боків: як науку про 
взаємозв’язки організму й популяції із середовищем, і як 
комплексну науку про взаємозв’язки природи і суспільства, а сама 
специфіка цієї дисципліни полягає в комплексному підході до 
розкриття сутності екологічних проблем.  Провідною ідеєю 
дисципліни є усвідомлення необхідності раціонального 
природокористування, забезпечення стійкості соціоприродних 
екосистем. Мета цього курсу – озброїти здобувачів вищої освіти 
систематичними знаннями про: навколишнє середовище як складну 
систему взаємопов’язаних компонентів; глобальність нинішніх 
екологічних проблем, що мають місце у світі загалом та на Україні 
зокрема; постійні зміни, які відбуваються в довкіллі під впливом 
різних видів господарської діяльності; універсальні принципи 
сучасного природокористування, які забезпечують розв’язання 
природоохоронних питань у будь-якій галузі. Головною метою 
варіативної складової є відображення історичних, економічних, 
правових особливостей впливу конкретної галузі виробництва на 
навколишнє середовище та можливостей щодо упередження й 
усунення негативного впливу. Забезпечення цієї складової не 
завжди може відбуватись у конкретних часових межах. Провідною 
метою варіативної складової у закладах вищої освіти є формування 
вмінь щодо нормалізації умов життєдіяльності суспільства і 
функціонування природо-територіальних комплексів України, що 
нині перебувають у складному екологічному стані. Вивчення 
розглянутих проблем має забезпечити усвідомлення молоддю: 
необхідності розроблення екологічних правил виведення довкілля 
із складного екологічного стану; вживання заходів щодо 
ресурсозбереження, запобігання викидам і скидам забруднюючих 
речовин; розроблення і втілення природозахисних заходів щодо 
захисту окремих об’єктів; розроблення заходів щодо запобігання 
аварійним ситуаціям. Екологізація виробництва має передбачати 
зменшення забруднення території пилом, зменшення використання 
чистої води завдяки впровадженню систем зворотного 
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водопостачання, запобігання структурним змінам рельєфу та 
ландшафтів [4, с. 42]. 

Отже, в  сучасному світі важливо навчати і ознайомлювати 
людей різного віку, і, найперше, молодих людей, із дисципліною 
«Екологія», адже чим далі ми рухаємося вперед, тим більше 
страждає природа від різних забруднюючих речовин, людської 
недбалості.  Тому їх  треба навчати простих, але важливих для 
людства, дій, які в майбутньому скоротять викиди, тотальне 
забруднення, вирубування тропічних лісів та звичайно найбільшої 
трагедії, яка не чекає, а все стрімко прогресує – глобального 
потепління. 
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Горбатюк Н. М. 
 

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ  У ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
У сучасній педагогічній науці йде пошук ефективних 

технологій навчання, що пов’язано з новими вимогами до навчання 
здобувачів вищої освіти у закладах вищої освіти.  

Однією з таких технологій є проблемне навчання. 
Враховуючи великий розвиваючий потенціал проблемного 
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навчання та його значущість для  розвитку особистості у практиці 
закладах вищої освіти  виникає головна потреба дослідити його 
використання у процесі вивчення хімічних дисциплін. Питання 
впровадження технології проблемного навчання в освітній процес 
розглядали у своїх роботах Н. Буринська, Р. Іванова, М. Махмутов, 
В. Оконь, Г. Селевко, Г. Чернобельська та ін. 

Поняття «проблемне навчання» з’явилося  в середині ХХ 
століття. Ця технологія має компенсувати недоліки традиційного 
навчання. В. Окунь так визначає сутність її: «Проблемне навчання 
ґрунтується не на передаванні готової інформації, а на отриманні 
учнями певних знань та вмінь, шляхом вирішення теоретичних та 
практичних проблем. Суттєвою характеристикою цього навчання є 
дослідницька діяльність учня, яка з’являється в певній ситуації і 
змушує його ставити питання-проблеми, формулювати гіпотези та 
перевіряти їх під час розумових і практичних дій»  [3, с. 222].  

Проблемне навчання слід розуміти як одну з головних систем 
в організації пізнання, яка в тісній єдності з пояснювально-
ілюстративним навчанням забезпечує необхідний розвиваючий 
ефект про розв’язанні задач [5, c. 6-7].  

М. Махмутов вважає, що проблемне навчання – це тип 
розвивального навчання, який поєднує систематичну самостійну 
пошукову діяльність учнів з урахуванням цілеспрямованості і 
принципу проблемності, процес взаємодії викладання й учіння, 
орієнтований на формування світогляду учнів, пізнавальної 
діяльності та самостійності, стійких мотивів учіння й розумових, в 
тому числі творчих здібностей у формі засвоєння ними наукових 
понять і способів діяльності, детермінованої системи проблемних 
ситуацій. Проблемне навчання є провідним елементом сучасної 
системи розвивального навчання, що  включає зміст навчальних 
курсів, різні типи  навчання і способи організації  навчально-
виховного процесу в сучасній школі [2, с. 33].   

На думку Г. Чернобельської, проблемне навчання – «це 
розвиваюче навчання, так як мислити людина починає лише тоді, 
коли у неї є потреба щось зрозуміти. А така потреба виникає 
найкраще в умовах проблемного навчання» [6, c. 60]. 

Таким чином, наявність різних визначень щодо технології 
проблемного навчання засвідчує складність цього поняття й 
відсутність єдиного підходу до його розуміння.   

Становлення проблемного навчання здійснювалося у три 
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етапи. Перший етап – активізація навчання, другий – 
дослідницький та третій – безпосередньо проблемне навчання [ 4, c. 
57 ]. 

Головними психолого-педагогічними цілями  проблемного 
навчання під час вивчення хімії є: розвиток мислення і здібностей 
здобувачів вищої освіти, розвиток творчих умінь при вивченні 
хімічних дисциплін; засвоєння здобувачами вищої освіти знань, 
умінь, здобутих в ході активного пошуку й самостійного рішення 
проблем; виховання активної, творчої особистості здобувача вищої 
освіти, який вміє бачити, ставити і вирішувати нестандартні 
проблеми; розвиток  професійного проблемного мислення.   

Як зазначає Р. Іванова, у навчанні хімії проблемність 
реалізується за різними варіантами, залежно від змісту навчального 
матеріалу і підготовленості здобувачів вищої освіти: 

а)  за умов застосування пояснювально-ілюстративного 
методу ‒ це буде проблемний виклад матеріалу вчителем; 

б)  за умов частково-пошукового — спільне розв'язування 
проблеми, коли учні в процесі евристичної бесіди або практично 
знаходять підтвердження гіпотези; 

в)  за умов дослідницького методу учням надається 
можливість самостійно висувати гіпотезу, знаходити шляхи її 
розв'язання і доходити висновків  [1, c. 128]. 
Н. Буринська вважає, що запитання або завдання вважаються 

проблемними тоді, «коли вони містять певні суперечливі дані, які 
вимагають роздумів і пошуків, узагальнень або аналогій, 
викликають пізнавальний інтерес, спираються на попередній 
досвід і знання» здобувачів вищої освіти [1]. 

На нашу думку, при проблемному викладанні матеріалу 
студенти вчаться логіці наукового пізнання. Перед ними постає 
процес пізнання, його логічна структура: постановка проблеми → 
формулювання гіпотези → її експериментальна перевірка → 
висновок (або нова проблема). 

Щоб розвивати мислення та здібності здобувачів вищої освіти 
під час вивчення хімічних дисциплін пропонуємо використовувати 
технологію проблемного навчання. Зокрема, до кожної 
лабораторно-практичних занять з  дисциплін «Методика 
розв’язування задач з хімії», «Органічна хімія», «Методика 
навчання хімії» розроблено проблемні завдання, які не мають 
однозначної відповіді, сприяють самостійному пошуку знань, а це  
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сприяє розвитку  їх індивідуальних здібностей, підготовки до 
майбутньої професії.  Здобувач вищої освіти стає суб’єктом 
навчання і у нього з’являються нові знання. Таке навчання 
допомагає студентові організувати свою самостійну роботу. Інтерес 
до навчання виникає у зв’язку з проблемою й розгортається у 
процесі розумової праці, пов’язаної з пошуками та знаходженням 
рішення. 

Отже, проблемне навчання у процесі вивчення хімічних 
дисциплін – це особливий вид навчальної активності здобувачів 
вищої освіти, що оперує протиставленням відомого й невідомого і 
має на меті активізацію процесу пізнання. Особливістю та 
перевагою проблемного навчання є те, що воно змінює мотивацію 
пізнавальної діяльності.  
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Душечкіна Н. Ю. 
 

ВАРІАТИВНІ ЗАВДАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕНІ ХІМІЇ 
 
Провідним видом самостійної роботи спрямованої на 

інтелектуальний розвиток школярів, є хімічний експеримент, 
оскільки в процесі його виконання відбувається поєднання 
розумової і фізичної діяльності учнів. Для цього процесу 
застосовують різні педагогічні технології диференційованої 
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самостійності зокрема: методика самостійної роботи, робота в 
групах, врахування індивідуальних особливостей; часовий аналіз 
уроку, конструювання уроку; зворотний зв’язок, організація 
контролю на різних рівнях, тощо. 

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.). 

Різні аспекти диференційованого навчання розглядалися в 
працях педагогів (У. Глассер, В. Галузинський, Н. Кірсанов, 
І. Осмоловська). 

Як показує аналіз передового педагогічного досвіду найближче 
до диференційованого підходу в своєму творчому пошуку вчителя 
хімії підійшов досвід Н. Шаріпової. Вчитель-практик зазначила 
загальну спрямованість до диференціації в навчанні, а саме: 
ущільнення теоретичних знань інтенсифікує їх введення, що 
дозволяє значно збільшити час на самостійну роботу учнів, 
самостійна робота учнів на уроці визначається за допомогою 
надання важких завдань, що дозволяє побачити його знання [5]. 

Безсумнівний інтерес для нашого дослідження становлять 
матеріали Л. Назірової [2]. Автор зазначає, що диференціація не 
самоціль, а необхідність і характер її залежить від рівня 
підготовленості класу, ступеня складності навчального матеріалу 
та етапи вивчення кожної теми. Науковцем проаналізовано досвід 
передових вчителів, визначено шляхи і способи здійснення цього 
загальнодидактичного принципу. Іншими авторами чітко визначені 
цілі, форми диференційованого навчання, показані методи відбору 
змісту, розкриті методичні шляхи диференційованого навчання, 
розкриті проблеми відбору і формування профільних класів. 
Особливо виділяються і розглядаються три аспекти в диференціації 
навчання за різними підходами: 

- з психологічного - індивідуальне навчання засноване на 
створенні оптимальних умов для виявлення задатків; 

- з соціального - впливає на формування творчого, 
інтелектуального, професійного потенціалу суспільства; 

- з дидактичного - сприяє вирішенню назрілих проблем школи, 
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шляхом створення нової методики системи диференційованого 
навчання учнів. 

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 

Диференційоване навчання є одним із методів дослідницьких 
самостійних робіт, в результаті яких учні набувають нових знань 
або дізнаються про новий спосіб дій. Як відомо, дослідження 
починається із запитання. З’являється мета діяльності, намічається 
план, в якому можуть передбачатися деякі варіанти шляхів 
вирішення. Вибирається після аналізу оптимальний варіант дії, 
який здійснюється і потім робиться висновок. 

При виконанні таких робіт виявляється творчість учнів, яка 
відбувається при складанні завдань самими учнями, при 
знаходженні різноманітних способів їх вирішення. Як приклад, 
учням запропоновано отримати в лабораторії CuCl2 в кристалічній 
формі і здійснити отримання речовини двома найбільш зручними 
способами. У інших випадках оригінальність діяльності школярів 
виражається в комбінуванні вже відомих прийомів дії або 
самостійному перенесенні цих прийомів в нові умови для, 
вирішення нових завдань.  

Проте диференційоване самостійне виконання завдання ще не 
свідчить про те, що мають враховуватися індивідуальні особливості 
навчальної роботи з кожним або групою учнів. Таку роботу 
називають індивідуально-диференційованою (П. Попель, Л. Крикля 
[4]). Подібні форми Н. Буринська і Л. Величко пропонують 
проводити не тільки як самостійні, а й контрольні роботи [1]. Суть 
методу полягає в тому, що завдання для всіх учнів аналогічні, але 
містять послідовний ряд задач і вправ, розташованих за принципом 
зростаючої важкості. Учні, які починають виконання завдання, 
можуть почати з першого, найлегшого питання і поступово 
просуватися до другого, третього тощо. Проте деякі учні можуть, 
оцінивши свої сили і знання, пропустити перші питання, і почати з 
більш важких завдань, які запропоновані в кінці завдання. 
Відбувається диференціація учні. Вони правильно оцінюють свої 
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досягнення, бачать перспективу і можливості свого подальшого 
розумового розвитку. Як приклад, учням 9 класу з теми 
«Електроліти» було запропоновано такі завдання:  

1. Складіть повне йонне рівняння: 
Ag+ + Cl- = AgCl↓ 
2. Допишіть скорочене йонне рівняння реакції і складіть 

відповідне повне йонне рівняння:  
Са2++ ... = СаСO3↓ 
3. Допишіть скорочене йонне рівняння хімічної реакції і 

складіть відповідне повне йонне рівняння: 
…+…= CO2 ↑+H2O 
Інший варіант організації диференційованої самостійної роботи 

заснований на тому, що вчитель складає завдання з варіантів різної 
складності. Для учнів, які виконують завдання легко, але без 
особливого інтересу, вчитель пропонує посильні, проте важкі для 
них завдання. Як приклад, для визначення індивідуально-
диференційованої самостійної роботи з теми «Електроліти» для 8-9 
класів було запропоновано такі варіанти:  

Варіант 1 (спрощений). 
1. Напишіть рівняння дисоціації таких речовин. Назвіть йонні 
утворення: CаCl2 , HBr, NaOH;  
2. Як виявити в розчинах йони ОН- і Н+? 
Варіант 2 (середньої складності). 
1. Складіть формули солей, утворених сірчаною кислотою і 
металами: Na, Al. Напишіть рівняння їх дисоціації і назвіть 
йони. 
2. Які речовини містяться у водопровідній воді, в якій виявлені 
Na+, Ca2+, Fe3+, Cl-, S04 

2- , НС03
-? 

Варіант 3 (ускладнений). 
1. Складіть формули солей утворених H3PO4 I Na, HNO3 i Zn. 
Напишіть рівняння їх дисоціації і назвіть йони. 
2. Наведіть по три приклади речовин, при розчиненні яких у 
воді утворюються йони: a) Cl-, б) Fe3+ 
У процесі застосування диференційованих завдань для учнів з 

різними здібностями запропоновано 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 [3, с.190]. 
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Отже, диференційована самостійна робота учнів при вивченні 
хімії, як певний спосіб навчання, охарактеризована нами за такими 
істотними ознаками, як: дидактична спрямованість, особливість 
(тип) пізнавальної діяльності учнів, форма організації роботи, вид 
джерела знань. Найважливішою відмінністю змісту самостійності 
учнів і їх диференціації є його ступінчастість, варіативність, 
відкритість і альтернативність. Саме ці особливості освіти і 
продиктували необхідність введення диференційованого навчання. 
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Задорожна О. М. 
 

ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПІД ЧАС 
ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ 

 
Сучасні соціально-економічні умови створюють особливі 

вимоги до випускників шкіл. Стандартність мислення молодих 
людей, нездатність приймати самостійні рішення, вести пошук, 
неготовність до творчих здібностей характерні для більшості 
випускників шкіл. У зв’язку з цим, освіта орієнтується на нові 
вимоги, які пред’являє суспільство до кожному випускнику. Саме 
тому проблема формування творчих здібностей учнів до вивчення 
хімії стає актуальною. 
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Питання організації творчих здібностей учнів за допомогою 
створення проблемних ситуацій розглядаються в роботах 
М. Махмутова, Т. Шамової. У дослідженнях P. Грановської 
розглядаються питання формування креативних здібностей учнів, 
особливості їх формування в навчальній і позакласній діяльності. 
Основою для визначення особливостей творчих здібностей учнів 
слугують праці В. Байкова, Л. Виготського, В. Давидова, 
А. Маркової, В. Петровського 

Метою статті є розгляд проблеми формування в учнів творчих 
здібностей до вивчення хімії у позакласній роботі у науково-
педагогічній літературі. 

На сьогодні у вивченні творчих здібностей переважає поняття 
психологічний підхід, що зводиться до опису обумовленості успіхів 
у формування творчих здібностей тими чи іншими здібностями. 
Спосіб розуміння педагогом поняття творчих здібностей впливає на 
характер освітнього процесу і підготовки до нього. Ми схильні 
розглядати творчі здібності особистості як характерну властивість 
індивіда, що визначає міру його можливостей в творчому 
самоформуванні і самореалізації, як складну особистісно-
діяльнісну складову, що включає мотиваційно-цільовий, 
змістовний, операційно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний 
компоненти. 

Мотиваційно-цільовий компонент відображає особистісне 
ставлення учня до діяльності, виражене в цільових установках, 
інтересах, мотивах. Він передбачає наявність ряду цільових 
установок в учнів: формування інтересу до певного виду 
діяльності, формування потреби в створенні творчих творів, 
прагненні до придбання загальних і спеціальних знань, умінь і 
навичок, усвідомлення потреб, цілей, завдань, вирішення яких 
сприятиме формуванню творчих здібностей учнів до вивчення 
хімії.  

Змістовний компонент творчих здібностей включає сукупність 
знань учнів про специфіку творчих здібностей і передбачає 
наявність у них теоретичних знань з хімії. Він включає в себе: 
знання, вміння, навички загальноосвітнього характеру, знання, 
вміння та навички, отримані під час самостійної практичної 
діяльності, знання мети, завдань, змісту, методів і прийомів 
організації творчих здібностей учнів, знання інтегрованого 
характеру, що сприяють вирішенню творчих завдань.  
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Операційно-діяльнісний компонент творчих здібностей 
заснований на комплексі умінь і навичок організації творчих 
здібностей. Він включає способи розумових дій або розумові 
логічні операції, а також способи практичної діяльності: загально-
трудові, технічні, спеціальні. Даний компонент відображає 
можливості учнів у створенні чогось нового і спрямований на 
самовизначення і самовираження в індивідуальній творчій 
діяльності.  

Рефлексивно-оцінний компонент творчих здібностей 
характеризує осмислення, самоаналіз і самооцінку власних творчих 
здібностей до вивчення хімії та включає внутрішні процеси 
осмислення і самоаналізу, самооцінку власної творчих здібностей 
та їх результатів, уточнення шляхів організації творчих здібностей, 
визначення на основі свого власного досвіду оптимальних методів і 
прийомів роботи, оцінку співвідношення своїх можливостей і рівня 
домагань у творчості. 

Творчий здібності, з одного боку, являє собою інтегральну 
цілісність природних і соціальних сил людини, що забезпечують 
його суб’єктивну потребу у творчій самореалізації, з іншого боку, 
його структурно-змістовний план відображає комплекс здібностей, 
інтелекту, комплекс властивостей креативності та комплекс 
особистісних проявів (емоційних, свідомих і несвідомих, вольових, 
поведінкових). Імовірність прояву його залежить від особистих 
прагнень людини в повній мірі реалізувати свої можливості; 
ступеня його внутрішньої свободи; сформованості соціального 
почуття (дійсності, творення). 

Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про 
те, що творчі здібності учнів до вивчення хімії їх можливості, 
можуть бути розвинені у позакласній роботі, при певних умовах і 
вони індивідуальні для кожної особистості учня. Формування 
творчих здібностей знаходиться в прямій залежності від рівнів 
формування у школярів: пізнавальної сфери (логічна пам'ять, 
творче мислення, стійка увага); стійкості прояви духовно-
моральних цінностей у життєдіяльності; психічного стану учня. 
Творчий здібності визначається генетичним фактором (задатки і на 
їх основі розвинені здібності), психічним фактором (свідомість) і 
соціальним (суспільство). Ступінь його формування обумовлена 
творчим здібностям самої людини, рівнем його власної активності і 
соціальними умовами. 
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СПІВПРАЦІ СІМ’Ї І ШКОЛИ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО 
СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ 

 
Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних 
навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення 
фізичного та психічного здоров’я (Закон України «Про загальну 
середню освіту») є одним із пріоритетів завдань загальної середньої 
школи [4]. 

В умовах сьогодення система шкільного навчання вимагає 
відповіді на безліч запитань, що виникають у лікарів, педагогів та 
батьків дітей різного віку. Можна багато говорити про 
ефективність і корисність освітнього процесу, але важко ігнорувати 
той факт, що більшість дітей закінчують школу з різноманітними 
захворюваннями, які формуються у період їхнього навчання. 

На сьогодні сім’я відіграє визначальну роль не лише у 
формуванні особистості дитини, а й суспільства в цілому. Сім’я 
разом зі школою створює той найважливіший комплекс факторів і 
умов виховного середовища, який визначає ефективність всього 
освітнього процесу.  У Державній національній програмі «Освіта 
(Україна ХХІ століття)» підкреслюється: «В основу національного 
виховання мають бути покладені принципи єдності сім’ї і школи, 
наступності і єдності поколінь. Школа має продовжувати родинно-
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сімейне виховання, працювати в тісному контакті з батьками, 
налагоджувати взаємозв’язок між школою і родиною, бо це – 
основа, передумова підвищення активності навчання та виховання» 
[3]. 

Провідні педагоги-науковці України (О. Вишневський, Н. 
Волкова, М. Євтух, О. Савченко, О. Сухомлинська та ін.) 
наголошують на необхідності докорінної перебудови організації 
системи навчання та виховання школярів. Так, на думку професора 
О. Вишневського, слід кардинально змінити власні погляди на 
фізичний стан, красу людського тіла, не сприймати їх як щось 
другорядне. Учитель власним прикладом повинен демонструвати 
важливість культури здорового способу життя. (Це повною мірою 
стосується також і батьків). Педагог вважає, що слід відмовитися 
від традиційних форм і режиму діяльності на уроці, коли діти увесь 
час сидять майже нерухомо, а вчитель «навіює» їм знання. 
Шкідливе для здоров’я сидіння за партою без руху не сприяє 
інтенсивності праці [2].  

Науковці стверджують, що у вихованні дитини школа і сім’я 
відіграють вирішальну роль у формуванні знань з основ здорового 
способу життя та переходу їх у стійкі переконання, вироблення 
навичок і вмінь. Тому збереження здоров’я дітей розглядається як 
справа державної ваги, як спільне завдання суспільства, школи, 
родини і самої дитини, бо «здобути і зберегти здоров’я може лише 
сама людина» – твердив один із засновників руху за здоровий 
спосіб життя, академік М. Амосов [1, 22]. 

Аналізуючи результати досліджень багатьох науковців можна 
зробити висновок, що більшість дітей не дотримуються режиму 
дня, санітарно-гігієнічних норм, ведуть малорухомий спосіб життя, 
дозвілля проводять, сидячи за комп’ютером або телевізором.  

Майже усі опитані учні доволі часто потерпають від 
психоемоційного напруження, яке вони дістають від словесного (у 
школі) або фізичного (вдома) покарання, є свідками чвар між 
батьками. Значна частина хлопчиків (33%) пробували курити. 
Серед уроків, які подобаються дітям, називають фізичну культуру, 
малювання, трудове навчання, образотворче мистецтво, музику. 
Тобто ті предмети, які не потребують значного інтелектуального 
навантаження.  

Отож, можна зробити висновок, що за такої організації 
діяльності учня не можна розраховувати на нормальний стан його 
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здоров’я. Освітня галузь, своєю чергою, запроваджує відповідні 
програми з реалізації завдань здорового способу життя учнівською 
молоддю.  

Гущина С.В., Данилевич М.В. переконані в тому, що 
виховання дітей у школі та сім’ї – це нерозривний процес з єдиною 
метою, який зорієнтований не лише на спільні зусилля навчального 
закладу та сім’ї у вихованні школярів, а й на їх виховну співпрацю 
в цьому процесі. Його здійснення передбачає єдино спрямовану 
взаємодію у взаємозалежній діяльності в системі стосунків батьків і 
педагогів. Стосунки співпраці передбачають рівність сторін, 
взаємну доброзичливість і повагу. 

У сім’ї та школи спільна мета – виховати всебічно розвинену, 
гармонійну особистість, здатну реалізувати себе в професійному, 
громадському та сімейному житті. Кінцевий результат спільної 
виховної роботи сім’ї та школи – сформовані в дитини потреби в 
здоровому способі життя, розвинений інтелект, широкий усебічний 
розвиток, розуміння відповідальності за майбутнє суспільства та 
держави. 

Одним з головних шляхів підвищення взаємодії навчального 
закладу і сім’ї є використання нетрадиційних форм і засобів роботи 
з батьками щодо формування здорового способу життя учнів. Серед 
них: 

-  функціонування консультативних пунктів з проблеми 
валеологічного виховання; 

-  конференції батьків з обміну досвідом щодо організації 
раціонального дозвілля дітей, рухового режиму, 
оптимального харчування; 

- організація семінарів-практикумів з відродження 
національних традицій;  

- залучення батьків до спільного проведення спортивних 
змагань, свят, допомога батьків в облаштуванні спортивних 
та дозвільних майданчиків при школі; 

-  заходи оздоровчого та естетичного спрямування [5]. 
Серед відповідних умов, що необхідно створювати школі для 

покращення здоров’я учнів можна виділити наступні: 
-  створення позитивного психологічного мікроклімату, який 

ефективно впливає на процес навчання, виховання та здоров'я 
дітей;  

- у навчально-виховний процес втілювати новітні методики та 
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програми для подальшого збереження та зміцнення здоров'я; 
- створення інформаційного простору з питань збереження 

здоров'я у вигляді постійнодіючі стенди з БЖ та валеології, 
демонстрації відеофільмів на протиалкогольну і протинаркотичну 
залежність; 

- проведення уроків та позакласних заходів, що носять 
характер здоров'язберігаючих на основі особистісно-зорієнтованого 
підходу; розроблення форм та методів вияву і усунення 
навантаження домашніми завданнями; 

- підвищення валеологічної культури харчування: у раціоні 
учнів свіжі овочеві салати, фрукти свіжі і сушені, соки; 

- підвищенняя рухової активності: фізкультхвилинки на 
уроках, корегуюча зарядка, ігри на перервах, проводення Днів 
здоров'я, годин здоров'я, спортивних свят; 

- дотримання санітарно-гігієнічного режиму школи: тепловий, 
повітряний, вологе прибирання; 

- посилення медико-педагогічного контролю за організацією 
занять з фізичної культури з урахуванням стану здоров'я дітей, 
фізичного розвитку та фізичної підготовленості; 

- ведення боротьби зі стресами в дітей у школі і вдома, 
проведення тренінгів, рольових ігор: як долати конфлікти, вправи 
на подолання стресових ситуацій; 

- впровадження превентивної педагогіки, що сприяє здоров'я-
зберігаючій компетентності учнів: запобігання явищам соціальної 
дезадаптації, конфліктності, невиправданої агресії, ризику, 
аморальної статевої поведінки, вживання наркотичних речовин, 
скоєння самогубства; 

- забезпечуються умов проведення профілактичних оглядів 
школярів, дотримання вимог санітарно-епідеміологічного нагляду 
та прав дитини на конфедиційність медичного огляду, проведення 
та  аналізу їх результатів [6]. 

Здоровий спосіб життя перестане бути недосяжним, коли 
основам цього будуть навчати у сім'ї, школі, вузі, формуючи у 
підростаючого покоління валеологічну свідомість розуміти саме 
такий спосіб життя, коли батьки та педагоги самі будуть прикладом 
у даному питанні, а держава і відповідальні особи усіляко будуть 
підтримувати даний процес і сприяти йому. 

Отже: Здоровий спосіб життя – це не просто сума засвоєних 
знань, а стиль життя, адекватна поведінка у різноманітних 
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ситуаціях. Ефективність формування здорового способу, що 
досягається в результаті цілісного (інтегративного) підходу, що 
визначається вихованням у школярів, їхніх батьків і педагогів 
аксіологічного підходу, спрямованого на опанування пріоритетних 
цінностей, пов’язаних не тільки зі збереженням життя і зміцненням 
здоров’я, але й необхідністю повсякденного дотримання певних 
норм буття усіма cуб’єктами навчально-виховного процесу.  
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ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА 

ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ГЕОГРАФІЇ 

 
Сучасні вимоги становлення інформаційного суспільства, 

глобалізації та інформатизації в освіті зумовили нові вимоги до 
професійної діяльності та підготовки вчителя географії. Сьогодні 
вчитель географії повинен мати не лише високий рівень фахової 
компетентності й педагогічної майстерності, а й бути готовим до 
опрацювання значних масивів географічної інформації, критично її 
оцінювати. 



187 

Описуючи інформаційну компетентність у складі цифрової, 
вітчизняні й зарубіжні науковці дозволяють вважати, що зміст 
інформаційної 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-
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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 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.  

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. 

Як вже зазначалось, у складі інформаційної компетентності ми 
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виділяємо компетенції як новоутворення, які утворюють її зміст й 
характеризуються повнотою, міцністю, дієвістю, функціональністю 
знань, умінь, навичок, здібностей та якостей. Ми враховуємо 
позицію, 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). 

 
Рис.1 Компонентна структура інформаційної 

компетентності майбутнього вчителя географії 
 
Отже, погоджуючись з позицією науковців, при визначенні 

структури досліджуваного утворення ми опиралися на досягнення 
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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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Максютов А. О. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У 
СФЕРІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
На сучасному етапі розвитку системи освіти України очевидно, 

що позашкільна освіта є невід’ємним складником системи освіти, 
визначеної Конституцією України [7], законами України «Про 
освіту» [2], «Про позашкільну освіту» [4], і спрямована на розвиток 
здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної 
культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними 
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первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх 
соціалізації, подальшої самореалізації та професійної діяльності. 

В сучасних умовах система позашкільної освіти – це освітня 
підсистема, що включає державні, комунальні, приватні заклади 
позашкільної освіти; інші заклади освіти як центри позашкільної 
освіти (заклади загальної середньої освіти незалежно від 
підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи 
соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі 
комбінати, заклади професійної (професійно-технічної) та фахової 
освіти); гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-
оздоровчі, науково-пошукові об’єднання на базі закладів загальної 
середньої освіти, навчально-виробничих комбінатів, закладів 
професійної (професійно-технічної) та фахової освіти; клуби та 
об’єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, 
типів і форм власності; культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, 
спортивні та інші заклади освіти, установи; фонди, асоціації, 
діяльність яких пов’язана із функціонуванням позашкільної освіти; 
відповідні органи управління позашкільною освітою і науково-
методичні установи; інші суб’єкти освітньої діяльності, що надають 
освітні послуги у системі позашкільної освіти [10]. 

На даний час на заклади позашкільної освіти покладаються 
важливі завдання: виховання громадянина України; вільний 
розвиток особистості та формування її соціально-громадського 
досвіду; виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до 
Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, 
почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії; 
виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до 
України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних 
цінностей українського народу, а також інших націй і народів; 
виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до 
родини та людей похилого віку; створення умов для творчого, 
інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, 
учнів і слухачів; здобуття учнями, вихованцями, слухачами 
первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої 
соціалізації, подальшої самореалізації та професійної діяльності; 
формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й 
відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я 
оточуючих, навичок безпечної поведінки; задоволення освітньо-
культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не 
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забезпечуються іншими складовими структури освіти; задоволення 
потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні 
і творчій самореалізації; пошук, розвиток та підтримка здібних, 
обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів; 
вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів, 
підготовка спортивного резерву для збірних команд України з 
різних видів спорту; організація дозвілля вихованців, учнів і 
слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, 
правопорушень; виховання в учасників освітнього процесу 
свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих; 
формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів; 
здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової 
роботи [9]. 

Отже, державна політика у сфері позашкільної освіти 
здійснюється на принципах: доступності позашкільної освіти 
громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця проживання, 
мовних або інших ознак; фінансування державних та комунальних 
закладів позашкільної освіти відповідно до їх структури; 
добровільності вибору типів закладів позашкільної освіти, форм 
позашкільного навчання і видів діяльності; науковості; світського 
характеру освіти у державних і комунальних закладах позашкільної 
освіти; правового і соціального захисту вихованців, учнів і слухачів 
в їх прагненні до вільного, різнобічного розвитку особистості; 
інших принципах, визначених Законом України «Про освіту» [8]. 

Доведено, що державна політика у сфері позашкільної освіти 
спрямована на: створення умов для здобуття вихованцями, учнями і 
слухачами позашкільної освіти; збереження та розвиток мережі 
державних та комунальних закладів позашкільної освіти без права 
їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, передачі 
приміщень, обладнання, техніки в оренду; координацію зусиль 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та сім’ї на 
подальше становлення і розвиток позашкільної освіти. 

Державне управління позашкільною освітою здійснюють: 
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері освіти; центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти; 
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інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких 
перебувають заклади позашкільної освіти; обласні, міські, районні 
державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у 
сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти; 
органи місцевого самоврядування [6]. 

Позашкільна освіта здобувається громадянами у закладах 
позашкільної освіти та інших закладах освіти як центрах 
позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм 
власності, в тому числі в школах соціальної реабілітації, 
міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, закладах 
професійної (професійно-технічної) та фахової освіти. 

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні 
на законних підставах, здобувають позашкільну освіту в порядку, 
встановленому для громадян України. 

До основних структурних елементів позашкільної освіти можна 
віднести: заклади позашкільної освіти; інші заклади освіти як 
центри позашкільної освіти, до числа яких належать: заклади 
загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і 
форм власності, у тому числі школи соціальної реабілітації, 
міжшкільні навчально-виробничі комбінати, заклади професійної 
(професійно-технічної) та фахової освіти; гуртки, секції, клуби, 
культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові 
об’єднання на базі закладів загальної середньої освіти, 
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, закладів 
професійної (професійно-технічної) та фахової освіти; клуби та 
об’єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, 
типів і форм власності; культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, 
спортивні та інші заклади освіти, установи; фонди, асоціації, 
діяльність яких пов’язана із функціонуванням позашкільної освіти 
[5]. 

Заклади позашкільної освіти можуть функціонувати у формі 
центрів, комплексів, палаців, будинків, клубів, станцій, кімнат, 
студій, шкіл мистецтв, малих академій мистецтв (народних 
ремесел), малих академій наук, мистецьких шкіл, спортивних шкіл, 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, 
фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання, 
фізкультурно-оздоровчих клубів інвалідів, спеціалізованих дитячо-
юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, дитячих 
стадіонів, дитячих бібліотек, дитячих флотилій, галерей, бюро, 
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оздоровчих закладів, що здійснюють позашкільну освіту [8]. 
Отже, сьогодні першочергового значення набуває розробка 

державної стратегії розвитку позашкільної освіти як повноправного 
інституту в системі безперервної освіти. Вибір виду стратегії 
розвитку визначається багатьма чинниками: державними і 
соціальними запитами, інтересами суспільства, його груп і окремих 
представників, а також внутрішніми можливостями закладу. 

Таким чином, аналіз літературних джерел та нормативно-
правових актів з проблеми дослідження свідчать про важливість і 
необхідність державного регулювання позашкільної освіти, яке 
потребує глибокого системного реформування з метою збереження 
її потенціалу та пріоритетних напрямів діяльності. 
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Пономаренко С. І. 
 

ФУНКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 
Унікальність професії фахівця цивільного захисту полягає, 

перш за все, в тому, що смисловою основою його діяльності, 
головним мотивом і метою його професії є захист і порятунок 
людей, попередження та ліквідація наслідків катастроф, пожежний 
нагляд, здатність виживати і надавати технічну, психологічну, 
медичну допомогу людям в умовах екстремальної ситуації, 
психологічна стійкість до стресів, готовність до самопожертви для 
порятунку інших. 

У звʼязку з цим Т. Маслова звертає увагу на різноманіття 
професійної діяльності фахівця цивільного захисту, як: пожежника, 
газорятівника, фельдшера, кінолога, рятувальника повітряного 
транспорту, рятувальника загону альпіністської бази, інженера 
(техніка) аварійно-рятувальних робіт, водія автомобіля, водія 
самохідних механізмів, підривника, аквалангіста, водолаза, 
стропальника, радіотелеграфіста, радіооператора, оператора 
насосних станцій, електромонтера та ін. [1, с.105]. 

Вищезазначені особливості професійної діяльності майбутніх 
фахівців цивільного захисту передбачають виконання ними 
відповідних функцій. 

Основні функції діяльності фахівців цивільного захисту можуть 
бути зрозумілі, виходячи з урахування специфіки їх майбутньої 
професійної діяльності, різноманіття відносин і спілкування, системи 
ціннісних орієнтацій, можливостей творчої самореалізації 
особистості. Кожна функція відображає один або кілька видів 
професійної діяльності, які розкривають різноманіття професійних 
завдань. 

До таких функції Т. Ніколаєва відносить навчальну, розвивальну, 
виховну, управлінську, діагностичну, співпраці, консультаційну, 
контролюючу, інформаційну, організаційну, пропедевтичну, 
прогностичну, гносеологічну [4, с.101]; І. Немкова ‒ когнітивну, 
розвиток особистості, соціалізацію і професіоналізацію особистості, 
культурно-гуманістичну, виховну та технологічну, гуманістичну, 
освітню, комунікативну, нормативну, координуючу [3, с.51]. 

Виходячи із особливостей професійної діяльності виокремлено 
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функції майбутнього фахівця цивільного захисту із сформованою 
екологічною культурою, яка виступає необхідною умовою в 
досягненні консенсусу при оцінці цінностей природних ресурсів і 
створення мотивації для екобезпечної професійної діяльності. 

До таких функцій віднесено: гуманістичну, освітню, 
комунікативну, нормативну, прогностичну, координуючу, 
трансляційну, інноваційну, захисту, адаптаційну. 

Гуманістична функція спирається на необхідність в сучасних 
умовах гуманізувати діяльність фахівців цивільного захисту. Це 
означає, що для досягнення економічних і соціальних цілей 
суспільства, охорони здоровʼя людини, створення необхідних умов 
для високопродуктивної праці, добробуту нинішніх і майбутніх 
поколінь сучасні концепції природокористування повинні базуватися 
на принципі гармонійної взаємодії людини з природою. 

Гуманістична функція стверджує цінність людини як 
особистості, як частини природи створює умови для розвитку її 
здатності і обдарувань, розвиває відносини співпраці, справедливості, 
рівності. 

Освітня функція полягає в цілеспрямованій діяльності курсанта з 
оволодіння системою теоретичних знань та формування умінь і 
навичок екобезпечної професійної діяльності, соціальним досвідом в 
інтересах особистості, суспільства і держави. Теоретичні та практичні 
аспекти реалізації освітньої функції передбачають вивчення теорії в 
контексті майбутньої професійної діяльності, що забезпечує 
оволодіння ними змістовними і організаційно-методичними 
основами екобезпечної професійної діяльності [3, с.53]. 

Комунікативна функція відповідає першочерговим потребам 
людини в спілкуванні з колегами, друзями, близькими, постійній 
взаємодії, обміном інформацією.  

У професійній діяльності фахівця мотиви комунікації 
визначаються рівнем інтелектуальної готовності і схильності 
субʼєктів праці до спільної діяльності, але завжди і у всіх випадках 
мотиви носять особистісний характер, який визначається його 
загальною і професійною, зокрема екологічною культурою. 

Комунікативна функція екологічної культури виступає 
необхідною умовою реалізації принципів екобезпеки особливо при 
вирішенні глобальних проблем, коли від уміння розуміти один 
одного, знаходити взаємовигідний компроміс залежить прийняття 
рішення, що забезпечує стабільність, впевненість у власній безпеці у 
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навколишньому середовищі. 
Нормативна функція регламентує рівновагу в системі «людина-

середовище проживання» за допомогою нормування впливу 
дестабілізуючих процесів техносфери, розвʼязання суперечностей, що 
виникають у процесі взаємодії особистості, суспільства, субʼєктів 
професійної діяльності, забезпечення їх співпраці, досягнення 
спільних цілей. В системі екологічної культури норми відображають 
досвід розвитку суспільства і виробництва, допомагають затвердити в 
житті і професійній діяльності цінності і пріоритети гармонійного 
розвитку людини і навколишнього природного середовища. 

Норми можуть бути обумовлені природно-кліматичними умовами 
(екологія), національними традиціями, релігією тощо. 

Простежуючи при реалізації конкретної професійної діяльності 
залежність зменшення ризику професії (зниження кількості 
професійних патологій, летальних випадків) від введення і 
дотримання норм гранично допустимого впливу небезпечних 
чинників техносфери, нормативна функція переводить нормування в 
свідомості курсанта з системи заборон в один із способів захисту 
організму від негативних чинників довкілля. Знання норм 
професійної діяльності полегшує пошук необхідного рішення, надає 
впевненість у правильності своїх дій. 

Використання прогностичної характеристики типу «людина-
техніка-навколишнє середовище» повʼязано з широким діапазоном 
діяльності. Фахівець, що володіє інвайроменталітетом, повинен 
володіти сучасними науковими і професійними знаннями для 
подальшого їх використання в екологічно безпечній професійній 
діяльності [4, с.92]. 

Координуюча функція повʼязана з її спрямовуючим впливом на 
процес вивчення курсантами теоретичних і практичних основ 
забезпечення екобезпечної професійної діяльності різних професій, 
обʼєднаних єдиною проблематикою ‒ забезпеченням захисту людини 
в побуті, на виробництві, в природному середовищі.  

Через трансляційну функцію відбувається передача певних 
цінностей, в тому числі і екологічних. Вони можуть бути обумовлені 
різними парадигмами, що базуються на певних теоретико-
методологічних підходах. Це може бути концепція інструментальної 
раціональності, середовищна концепція, або інвайроментальна. 

Інноваційна функція повʼязана з розробкою нових напрямів у 
науці, інноваційних відкриттів, розвитком теорії пізнання. У звʼязку з 
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цим екологічна культура виступає як інструмент регулювання та 
моделювання можливих надзвичайних ситуацій, повʼязаних із 
впливом на навколишнє середовище. 

В екологічній культурі функція захисту (або безпеки) дозволяє 
створювати найбільш ефективні механізми та засоби захисту через 
екологодоцільну діяльність фахівця цивільного захисту. Вони 
включаються як в продукти матеріальної культури (одяг, медичні 
препарати, взуття, засоби хімічного захисту, зброя тощо), так і в 
духовну культуру (музика, живопис, дозвілля, технічний дизайн 
тощо).  

Функція адаптаційна розглядає адаптацію курсанта до життя в 
несприятливих екологічних умовах і показує способи існування в них, 
розумно застосовуючи численні речовини і матеріали. Ставлення до 
природного і соціального середовища, в результаті адаптаційного 
процесу, здаються субʼєкту прийнятними, і він вибудовує можливі 
напрями в їх зміні [2, с.60]. 

В результаті аналітичного осмислення функціональних 
компонентів, ми робимо висновок, що професійній діяльності 
фахівців цивільного захисту притаманна поліфункціональність, що 
виражається у взаємозалежності і взаємозумовленості її 
гуманістичної, освітньої, комунікативної, нормативної, 
прогностичної, координуючої, трансляційної, інноваційної, функції 
захисту, адаптаційної функцій. 
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Рак В. І. 
 

СУТЬ ПОНЯТТЯ «АДАПТАЦІЯ» 
 

Поняття становлять інструмент, за допомогою якого 
формуються будь-які наукові теорії та науки в цілому, фіксуються 
найбільш істотні та специфічні ознаки об'єкта пізнання, в 
результаті процесів абстрагування, узагальнення. Адаптація 
відноситься до понять високого рівня узагальнення. Це поняття 
проникло в область суспільних, технічних наук з біології, але не 
має чіткого визначення. 

У філософській літературі, у спеціально-наукових, 
довідкових виданнях зустрічаються кілька точок зору визначення 
поняття «адаптація». 

Сучасне розуміння сутності адаптації у науковій літературі 
можна викласти так: це процес бажаного або вимушеного 
входження до будь-якої сфери діяльності особистості, успішність 
якого залежить від ступеня узгодженості умов з можливостями 
організму та психіки людини;  змістовим наповненням адаптації є 
поетапне набуття узгодженості між середовищем (біофізичним і 
суспільним) та особистістю із застосуванням взаємного певного 
впливу. 

На думку Ю. Олександровського, «адаптація – стан, що 
забезпечує діяльність людини лише на рівні оперативного спокою, 
дозволяючи йому як найбільш оптимально протистояти різним 
природним і соціальним чинникам, а й активно і цілеспрямовано 
впливати ними...» [1]. 

«Адаптація – внутрішньо мотивований процес, що 
характеризує... прийняття або неприйняття особистістю зовнішніх і 
внутрішніх умов існування, що розвивають, активність особистості 
щодо зміни цих умов у бажаному напрямі» [2, С. 4]. Внутрішні та 
зовнішні умови існування приймаються та підтримуються 
особистістю, якщо вони сприяють задоволенню потреби та 
відкидаються, якщо не відповідають. 

Н. Ничкало розглядає професійну адаптацію особистості як 
різновид соціальної в єдності ціннісно-нормативних, 
психофізіологічних, діяльнісних і соціально-психологічних 
аспектів, які взаємопов’язані [3] 

Такі різноманітні підходи до визначення поняття  за своєю 
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суттю не виходять за рамки біологічної адаптації, де соціальні 
закони виступають як умови збереження виду. У соціальному плані 
адаптація розуміється багатьма авторами як процес «входження», 
«вживання» людського індивіда у певну цілісну систему соціальних 
відносин і зв'язків, являючи собою тривалий процес зміни стану 
стабільності суб'єкта за одних умов аналогічний стан за інших. 
Вказівки на свідомий, творчий, активний характер соціальної 
адаптації на противагу біологічній не відображають сутність та 
принципову відмінність адаптації людини як особистості, не 
розкривають механізми появи активності, зводять адаптацію 
фактично до елементарного акту звикання, результатом якого є 
досягнення стану динамічної рівноваги, що за своєю суттю 
зводиться до формування динамічного стереотипу до будь-яких 
зовнішніх та внутрішніх умов, що дозволяє людині економити 
фізичні та психічні ресурси у стандартних ситуаціях.  

Реалізація адаптаційних можливостей особистості учня являє 
собою складний багатоетапний процес, що вимагає створення 
спеціальних організаційно-методичних умов, що забезпечують 
формування, актуалізацію, задоволення, розвиток пізнавальних 
потреб, соціальних потреб, потреб досягнення та самореалізації 
учнів. 

Таким чином, розглянутий зміст поняття «адаптація» 
показав, що адаптаційні можливості особистості є суттєвою 
складовою потенціалу особистості та визначають тенденцію 
(вектор) розвитку.  Етапи реалізації адаптаційних можливостей 
особистості повинні враховуватися при організації особистісно-
орієнтованого процесу навчання як важлива умова його 
ефективності. 
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Рожі І. Г. 
 

МОЖЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ 

 
Наука географія одна з найцікавіших у світі, вона розвивається 

разом з розвитком суспільства і набуває все нових цікавих 
напрямків вивчення у рамках освітнього процесу. Життя сучасного 
суспільства важко уявити без використання ІКТ технологій, які 
зараз повсюдно впроваджуються у шкільну освіту. Сьогодні на 
уроках географії використання ІКТ піднімає мотивацію та 
ефективність навчання. Географія наука комплексна, тісно 
пов’язана з гуманітарними, природними, математичними та 
технічними областями, що дозволяє інтегрувати різні теми у 
процесі навчання предмету.  

Основні напрямки використання ІКТ у процесі навчання 
географії: 

1. Персональний комп’ютер, який дозволяє як учневі так і 
вчителю знайти будь-яку інформацію за короткий проміжок часу. 

2. Засоби управління навчанням учня через подання певних 
логічно-обґрунтованих частин інформації, питань, завдань, дій в 
індивідуальному темпі виходячи з особистісних особливостей учня. 

3. Динамічний засіб умовної наочності, що дозволяє відтворити 
діючі моделі, складні та абстрактні процеси й явища. 

4. Засіб організації ігрової діяльності, що веде до підвищення 
пізнавального інтересу до навчального предмета. 

5. Засіб контролю над повнотою, глибиною та системністю 
знань учнів, при цьому своєчасно та об’єктивно оцінюючи їх. 

6. Засіб, що сприяє взаємній діяльності праці вчителя та учня.  
Проблемою сучасності є пошук можливостей для досягнення 

найвищої ефективності на уроках географії. Сучасний урок 
розглядається з позиції розвивального навчання. Під час уроків 
необхідно робити акцент на процес посилення самостійності учнів 
щодо оволодіння новими знаннями. 

Важливими є умови, завдяки яким учитель здобуває бажаний 
результат: чітка постановка і реалізація провідної дидактичної мети 
уроку; посилення пізнавального інтересу учнів до процесу 
навчання за рахунок добору матеріалу для уроку, вибору 
специфічних засобів навчання; інтенсифікація методів навчання, 
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використання нетрадиційних прийомів; посилення індивідуалізації 
в роботі з учнями з урахуванням їхньої підготовки, особистісних 
якостей; використання нових технологій у процесі навчання [3].  

До часто використовуваних елементів ІКТ освітньому процесі 
відносять: 

- електронні підручники та посібники, що демонструються 
за допомогою комп’ютера та мультимедійного проектора; 

- інтерактивна дошка; 
- електронні енциклопедії та довідники; 
- освітні ресурси Інтернету; 
- тренажери та програми тестування; 
- відео та аудіотехніка; 
- інтерактивні конференції та конкурси; 
- інтерактивні карти та атласи, геоінформаційні програми; 
- науково-дослідні роботи та проекти; 
- матеріали для дистанційного навчання; 
- дистанційне навчання. 
Використання ІКТ дозволяє активізувати самостійну роботу на 

уроках географії за допомогою (рис. 1): 
 

 
Рис 1. Складові для активізації самостійної роботи з 

використанням ІКТ. 
 
Географія за свою багатовікову історію накопичила велику 

кількість інформації, має розгалуження на нові галузі наук, що 
можна усвідомити лише завдяки цілісній системі інформаційних 
знань, які надають можливість узагальнити досвід людства, 

Використання інтерактивних 
карток у навчанні географії

Створення логічних схем та 
опорних конспектів

Створення індивідуальних та 
групових презентацій за темами 

курсу.

Робота зі статистичною 
інформацією та її трансформація в 

діаграми та графіки.

Тестовий 
моніторинг

Дидактичні 
комп'ютерні ігри

Віртуальні екскурсії
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набутий тисячоліттями. Упровадження в освітній процес на уроках 
географії сучасних інтерактивних технологій відкриває нові шляхи 
і надає широкі можливості для подальшої диференціації навчання, 
всебічної активізації творчих, пошукових, комунікативних форм, 
підвищення ефективності, мобільності й відповідності запитам 
практики [2]. 

Умови, що стали перед країною із застосуванням 
дистанційного навчання вимагають пошуку нових підходів та 
методів при підготовці до уроків з географії, щоб допомогти учням 
краще опанувати навчальний матеріал. Це використання 
різноманітних інтерактивних сервісів з географії: 

1. Arts&Culture – онлайн-платформа, використовуючи яку 
учні мають можливість отримати доступ до зображень художніх 
робіт високої чіткості, які зберігаються в музеях світу. 

2. Earthcam – на цьому порталі зібрана колекція веб-камер, 
встановлених у всіх містах світу, віртуальна подорож стала 
можливою з веб-камерами, розташованими на основних світових 
туристських визначних пам’ятках. 

3. Seterra Online – одна з найбільш захоплюючих та 
популярних географічних вікторин у світі. 

4. Coogle Street View – функція панорамного перегляду 
вулиць по всьому світу, що надається через розширення Карти 
Google та Google Земля [1]. 

Таким чином, використання ІКТ на уроках географії відкриває 
можливість не тільки до підвищення пізнавальних знань учнів, це 
можливість зацікавити їх у подальшому вивченні цього 
навчального предмета, оскільки сучасні ІКТ дозволяють по-новому 
дивитись на навчальний предмет. 
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СУТЬ ПОНЯТТЯ «ФУНКЦІОНАЛЬНА ГРАМОТНІСТЬ» 
 

Динамічне реагування української освітньої системи на 
швидкозмінні соціально-економічні та виробничо-технологічні 
умови зумовлює зростання значущості освіти впродовж життя, 
оскільки сучасний світ вимагає від людини, і молодої, і дорослої, 
постійного самовдосконалення.   

Одним із найбільш значних досягнень цивілізації у розвитку 
людини та суспільства є грамотність. 

Грамотність – це, у широкому значенні слова, як володіння 
навичками усного та писемного мовлення відповідно до норм 
літературної мови [5]. 

У ході історії поняття «грамотність» розглядалося у 
діалектичній єдності з поняттям «неграмотність». В даний час 
поворот у визначенні поняття «грамотність» пов'язаний з розглядом 
її як базового елемента здатності людини до компетентної участі в 
різних сферах життєдіяльності суспільства, включаючи найповнішу 
реалізацію її (людини) конституційних та інших прав та гарантій 
[4]. При цьому слід зауважити, що лише в останній чверті XX 
століття до уваги вчених потрапляє не лише доросла людина, а й 
школяр [6]. 

У зв'язку з стрімким розвитком інформаційних технологій та їх 
впровадженням у практику навчання в теорії шкільної освіти, по-
перше, чітко розрізняють базову (елементарну) і функціональну 
грамотність. По-друге, широко дискутується зміст поняття 
«грамотність» як у універсальному, і у різних контекстах 
(професійному, культурному, правовому тощо.). По-третє, серйозно 
переглядається структура феномена грамотності, включаючи різні 
її модифікації, нові види та типи. Звідси видно, що за своїм 
змістовим змістом проблема грамотності представляє своєрідну 
призму, крізь яку найвиразніше простежується вся багата 
сукупність завдань, що стоять сьогодні перед освітньою системою 
загалом та її окремими ланками. Відбувається зміщення акценту з 
розуміння грамотності як комплексу знань та вмінь, що набувають 
людиною в процесі життєдіяльності та навчання, на всебічну 
компетентність (з латинського competens – належний, здатний [3]), 
що розуміється як «обізнаність, підготовленість у певній галузі 
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діяльності» [3, с.126]. 
У зарубіжній педагогіці проблема функціональної грамотності 

активно розроблялася і досліджувалася такими науковцями, як Ф. 
Лаубах, Р. Колвін, П. Фрейре, Г. Джонс, М. Клей, К. Скотт, У. Гір 
та ін. 

 Термін «функціональна грамотність» було введено у 1957 році 
ЮНЕСКО, поряд з поняттями «грамотність» та «мінімальна 
грамотність». 

Грамотність – це навички читання, письма, рахунки та роботи з 
документами. 

Мінімальна грамотність – це здатність читати та писати прості 
повідомлення. Формування функціональної грамотності – 
складний, багатосторонній, тривалий процес. Досягти потрібних 
результатів можна лише вміло, грамотно поєднуючи у своїй роботі 
різні сучасні освітні педагогічні технології. 

Функціональну грамотність визначають як здатність людини 
вступати в стосунки із зовнішнім середовищем і максимально 
швидко адаптуватися і функціонувати в ньому. У педагогічних 
джерелах функціональну грамотність розглядають також як: – 
здатність використовувати універсальні методи діяльності з метою 
вирішення проблем соціальної адаптації на основі застосування 
правил, норм щодо конкретної ситуації; – рівень освіченості, що 
характеризує здатність майбутнього фахівця вирішувати стандартні 
життєві та професійні завдання у різних сферах діяльності на 
підставі переважно прикладних знань; – здатність людини вступати 
у відносини із зовнішнім середовищем і швидко адаптуватися і 
функціонувати і ньому [1, с: 76]. 

Г. Бугаєвська виділяє такі форми функціональної грамотності: 
загальна грамотність, комп’ютерна грамотність, володіння 
іноземними мовами, інформаційна грамотність, комунікативна 
грамотність, побутова грамотність, грамотність поведінки в 
надзвичайних ситуаціях, суспільно- політична грамотність та ін. [1, 
c. 76]. Водночас у дослідженні Є. Воронович функціональна 
грамотність визначається як «грамотність для всіх», що передбачає 
сукупність правової і загально-професійної грамотності, 
екологічної грамотності (знання середовищних характеристик); 
громадянської грамотності (здатність оцінювати політичну й 
економічну ситуацію і приймати відповідні рішення до дії тощо) 
[2]. 
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Отже, зміст поняття функціональної грамотності, так само, як і 
функціональної неграмотності, остаточно не визначений і значно 
відрізняється в різних наукових дослідженнях і в залежності від 
рівня розвитку країни. Проблему функціональної грамотності варто 
розглядати не лише як наукову і змістову проблему, а як проблему 
пошуку механізмів і способів прискореної ліквідації неграмотності. 
У цьому контексті функціональна грамотність стає соціально-
економічним поняттям, пов’язаним з успішністю адаптації та 
функціонування індивіда в сучасному суспільстві. Формування 
функціональної грамотності у різних сферах життєдіяльності стає 
реальним пріоритетом освітньої політики у багатьох розвинених 
країнах, що підтверджується активною законодавчою політикою і 
практичними заходами, а також увагою міжнародних організацій 
до цієї проблеми. Видається доцільним запровадити 
характеристику функціональної грамотності випускників як один з 
індикаторів оцінки модернізації вітчизняної школи. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДКРИТОЇ ПРОГРАМНО-

ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ «MOODLE» В УМАНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ 

ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ПАВЛА 
ТИЧИНИ 

 
Людство переживає значні зміни, пов’язані з переглядом ряду 

наукових, політичних і соціальних положень. Вони відбуваються в 
усіх сферах людського життя, торкаються всіх суспільних 
інституцій, у тому числі й освіти. У зв’язку із цим відбуваються 
зміни в системі освіти, ініційовані як самою системою, так і під 
тиском змін в інших сферах. Поява дистанційного навчання – 
цілком закономірний етап розвитку й адаптації освіти до сучасних 
умов. Методика викладання з використанням технологій 
дистанційного навчання істотно відрізняється від традиційних 
технологій навчання й в основному опирається проведення занять в 
онлайн-режимі та на самостійне вивчення курсу студентом. 
Використання сучасних інформаційних технологій у навчальному 
процесі дозволяє підвищити якість навчального процесу й 
підсилити освітні ефекти від застосування інноваційних 
педагогічних програм і методик, оскільки дає викладачам додаткові 
можливості для побудови індивідуальних освітніх траєкторій 
студентів, а також дозволяє автоматизувати цей процес. 

На підставі аналізу науково-методичної літератури [2, 3] 
дистанційне навчання визначено як різновид відкритого навчання з 
використанням компʼютерних та телекомунікаційних засобів, що 
забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на 
різних етапах навчання і самостійну роботу останніх з матеріалами 
інформаційної мережі, більшість з яких підготовлена викладачами.  

В УДПУ імені Павла Тичини вдало реалізується використання 
відкритої інструментальної програмно-педагогічної системи 
«Moodle» – програмний комплекс для організації дистанційної 
освіти у глобальній мережі Internet. 

Система розповсюджується безкоштовно. «Moodle» 
складається із восьми модулів [1]: 

1. Модуль чату має вбудовану мову розміщення гіпертексту 



208 

(HTML) і дозволяє: здійснювати синхронну, плавну текстову 
взаємодію між учасниками навчального процесу з включенням 
малюнків; підтримувати смайлики, малюнки тощо; переглядати 
ведення чату. 

2. Модуль завдань надає можливість: завантажувати 
студентами заплановані викладачем завдання із сервера; перевіряти 
та оцінювати завдання; виконувати завдання із перевищенням 
ліміту часу про перевищення ліміту часу; виконувати повторно 
завдання після оцінювання. 

3. Модуль форуму дозволяє: обирати різні типи форумів; 
переглядати дискусії залежно від часу, послідовності; коригувати 
дискусії шляхом зіставленням думок користувачів різних форумів. 

4. Модуль журналів надає можливість: забезпечити 
конфіденційність роботи кожного користувача; мати окремі 
сторінки для кожної навчальної групи; створювати, на основі 
відкритого запитання, поставленого викладачем, сторінки 
студентами; прикріплювати відгук викладача до сторінки та 
відправляти відповідне повідомлення. 

5. Модуль тестів дозволяє: заповнювати викладачем шаблон 
платформи різними групами завдань; поділяти тести на категорії за 
рівнем доступу; здійснювати автоматичне оцінювання тестів; 
захищати відповіді від списування; завантажувати тести із 
зовнішнього текстового файлу; обмежувати кількість спроб 
складання тестів. 

6. Модуль ресурсів забезпечує: доступ до Web-ресурсів; 
сумісність роботи із програмами загального користування (Word, 
Excel, PowerPoint, Flash, Windows Media тощо). 

7. Модуль дослідження має: вбудовані дослідження (COLLES, 
ATTLS) щодо аналізу онлайн-класів; забезпечити доступ до 
суміжних досліджень. 

8. Модуль семінарів дозволяє викладачеві: керувати процесом 
виконання та перевіряти завдання; визначати автоматично ранг 
кожного  студента; вибирати шаблони алгоритму розв’язування 
завдань. 

Налаштування курсів надає можливість викладачеві: обирати 
курси залежно від розкладу і теми; організовувати навчальний 
процес з обраної дисципліни на широкій варіативній базі; 
переглядати концентровано і зберігати в окремому файлі 
результати оцінювання участі студентів у форумах, виконання 
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тестів, завдань; здійснювати повний доступ до звітів про діяльність 
користувачів; варіювати системи оцінювання знань студентів; 
архівувати курси. 

Таким чином, система «Moodle» надає можливість планувати 
самостійну пізнавальну діяльність студентів, дистанційну освіту, 
формувати календар подій процесу навчання, створювати 
формалізовані алгоритми діяльності викладача у навчальному 
процесі, тим самим, досягти високого ступеня інтерактивності та 
досягнення необхідного рівня якості знань, вмінь. 

Для створення повноцінного проекту онлайн-навчання 
забезпечено наявність таких блоків: інструктивного; 
інформаційного, де класичні складові набувають нових форм: 
теоретична частина – складається з відео лекцій, текстових 
матеріалів з графічними, анімаційними рішеннями; практична – з 
практикумів, прикладів, навчальних відеофільмів тощо; 
контролюючого, який складається з контрольних робіт, тестів; 
комунікативного (системи інтерактивного викладання). 

Управляюча система дистанційного навчання Moodle, на базі 
якої розробляються дистанційні курси в УДПУ, забезпечує 
взаємозв’язок всіх цих блоків і надає можливості комунікації 
(активної взаємодії) тих, що навчаються, з викладачем та між 
собою у процесі навчання (різного роду пізнавальної та творчої 
діяльності). 

В процесі розробки дистанційного курсу було наповнено 
інструктивний, інформаційний та контролюючий блоки, 
наступними компонентами: передмова; робоча навчальна програма; 
навчальні модулі дистанційного курсу; комп’ютерне тестування; 
глосарій. 

Призначення та опис компонентів дистанційного курсу. 
Передмова є загальною інформацією рекламного характеру про 

дистанційний курс, його авторів. Передмова є єдиною частиною 
дистанційного курсу, доступ до якої не є обмеженим. Усі інші 
складові дистанційного курсу доступні тільки для слухачів 
дистанційних курсів.  

Методичні рекомендації щодо роботи з курсом є першим 
джерелом інформації для слухача на початку навчання. Цей 
методичний матеріал є навігатором із засвоєння всього навчального 
матеріалу, помічником при самостійній роботі особи, що 
навчається за дистанційним курсом. 
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Методичні рекомендації містять: привітання авторів курсу, 
адреси для спілкування; мотивацію навчальної діяльності – чітку 
визначену мету, поставлену перед тим, хто навчається; інструкцію 
«Як працювати з курсом», порядок та графік консультацій; 
інформацію, яку повинен знати той, хто навчається; критерії 
формування рейтингу; актуалізацію опорних знань - глосарій, 
потрібний для засвоєння курсу. 

Робоча навчальна програма є документом, що регламентує 
зміст дистанційного курсу та порядок роботи з ним. 

Змістовні модулі містять наступні форми навчання: навчальні 
заняття, виконання проектних завдань, практичну підготовку, 
контрольні заходи.  

Змістовні модулі містять: 
Інформаційний блок -теоретична частина: розділи як 

структурований навчальний текст, адаптований до самостійного 
вивчення з ілюстраціями, виділеними ключовими словами (для 
майбутнього глосарію) та визначеннями, посиланнями на інші 
сторінки курсу та джерела у мережі Інтернет; додаткові лекційні 
матеріали; довідкові матеріали з предметної області курсу: 
глосарій, пов’язаний гіперпосиланнями з основним текстом; список 
скорочень та абревіатур; літературні джерела: список 
рекомендованої основної та додаткової літератури; адреси Web-
сайтів у мережі Інтернет з інформацією, необхідною для навчання, 
з анотацією кожного ресурсу; електронні книги за тематикою 
курсу; посилання на сайти електронних бібліотек; електронні книги 
з інформацією, необхідною, наприклад, по роботі з електронною 
поштою, по пошуку інформації в Інтернет-мережі; 

-практична частина: практичні та лабораторні роботи; творчі 
завдання, спрямовані на самостійне застосування засвоєних знань, 
вмінь, навичок, виконання індивідуальних та групових проектів; 
практикум для вироблення вмінь та навичок використання 
теоретичних знань з прикладами виконання завдань, які найбільш 
часто зустрічаються; 

контролюючий блок: завдання для контрольних робіт; 
модульний тест; підсумковий тест – екзаменаційні матеріали, 
вимоги до рівня володіння матеріалом. 

Навчальні (змістовні) модулі дистанційного курсу 
Основними видами навчальних занять при дистанційному 

навчанні в УДПУ є вивчення навчального матеріалу дистанційного 
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курсу в онлайн-режимі, консультація, семінар, дискусія, практичне 
заняття, лабораторне заняття.  

Розділ для самостійного вивчення має таку структуру: тема 
розділу; зміст розділу; ключові слова розділу; цілі та завдання 
вивчення розділу; методичні рекомендації по вивченню розділу; 
навчальний матеріал (розбитий на невеликі частини, повинен мати 
інструкції щодо діяльності студента);питання для самоконтролю. 

Завдання для практичних та лабораторних занять містять текст 
завдань, вимоги до виконання та оформлення, терміни виконання 
та пересилки тьютору для перевірки.  

Комп’ютерне тестування є основною формою контролю та 
самоконтролю при дистанційному навчанні. 

Тестове завдання (запитання) – чітке та ясне завдання 
(запитання) з конкретної предметної області, яке вимагає 
однозначно визначеної відповіді чи виконання визначеного 
алгоритму дій. Комп’ютерні тести в дистанційному курсі є таких 
типів: вхідні (до проходження курсу);поточні; модульні; 
підсумкові. 

Рекомендована кількість тестових запитань: для поточного 
тесту – 20-30 запитань; для модульного – 40-50; для підсумкового – 
від 50 до 100. 

Типи запитань комп’ютерного тесту, для яких можливий 
автоматичний підсумок результатів тестування для платформи 
дистанційного навчання Moodle: вірно/невірно; питання в закритій 
формі: множинний вибір – єдина відповідь; питання в закритій 
формі: множинний вибір – множинна відповідь; коротка відповідь; 
відповідність. Кожне запитання тесту містить вагу (клас 
складності) від 1 до 10. 

Отже, проаналізовані концептуальні положення про сутність та 
особливості сучасного навчального процесу переконливо доводять 
необхідність оптимального педагогічного управління процесом 
дистанційного навчання. 

Таким чином, проведений теоретичний аналіз свідчить про те, 
що не зважаючи на певні нерозв'язані проблеми, сучасні 
комп'ютерні засоби викладання надають суттєві можливості для 
вдосконалення навчального процесу.  
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ДО ВІДОМА АВТОРІВ 
«НАУКОВИХ ЗАПИСОК ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 

УДПУ» 
 

У листопаді 2022 року планується видання «Наукових записок 
екологічної лабораторії УДПУ». Редакційна колегія запрошує Вас 
взяти участь у формуванні «Випуску 25». 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
1. Матеріали подаються українською мовою, обсягом від 4 

до 10 сторінок друкованого тексту формату А-4. 
2. Гарнітура «Times New Roman», розмір шрифту 14 пт, друк 

через 1,5 міжрядковий інтервал (текстовий редактор Ms WORD 
9х, 2003 у форматі «DOC»). 

3. Поля: зліва – 30 мм, зверху, знизу – 20 мм; справа – 15 мм; 
абзац – 10 мм. 

4. Прізвище та ініціали автора друкуються зверху з 
вирівнюванням по правому краю напівжирним курсивом; за ним 
через 1 «Enter» – назва статті напівжирними прописними літерами 
з вирівнюванням по центру; далі через 1 «Enter» – основний текст 
з вирівнюванням по ширині; в кінці через 1 «Enter» – подається 
Література: з розміром шрифту 14 пт гарнітурою «Times New 
Roman». 

5. 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. 

6. 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. 

7. Література: подається в алфавітному порядку і 
оформляється згідно вимог ВАК (Бюлетень № 5 за 2015 р.). 

8. Текстовий файл повинен бути названий прізвищем автора 
літерами латинського алфавіту. 

9. ТЕКСТ СТАТТІ ПОВИНЕН БУТИ РЕТЕЛЬНО 
ВИВІРЕНИЙ НА НАЯВНІСТЬ ОРФОГРАФІЧНИХ ТА 
ГРАМАТИЧНИХ ПОМИЛОК. АВТОРИ НЕСУТЬ ОСОБИСТУ 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ПОДАНИХ 
ФАКТІВ. 
Матеріали збірника зараховуються під час захисту дисертації у 

рубриці: «Статті у інших виданнях» 
Матеріали, подані без дотримання зазначених правил, не 

приймаються. 
Термін подачі матеріалів для «Випуску 25» – до 22 жовтня 

2022 р. 
Матеріали надсилати на електронну адресу:  

lab.eco@udpu.edu.uа, оплату − поштовим переказом на адресу: 
20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини, навчально-
наукова лабораторія «Екологія і освіта» (ауд. 211).  

 
Зразок оформлення тексту: 

Совгіра С. В. 
СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЙ ВЗАЄМОДІЇ 

ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ 
Далі друкується текст через 1,5 міжрядковий інтервал. Посилання 

на літературу подаються арабськими літерами за формою. 
Література: 

1. Крисаченко В. С. Людина і біосфера: основи екологічної 
антропології. К.: Заповіт, 1998. 688 с. 
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