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СУЧАСНА ЕКОЛОГІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА 

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 
 

THE USE OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY 

BIOSTIMULANTS TO INCREASE THE YIELD OF SWEET 

PEPPER AND IMPROVE ITS QUALITY 

Nakloka Olha,*1Andrusik Taras** 
 

An important factor of increasing the yield and improving the quality of 

pepper fruits is the use of growth stimulants and fertilization with micro 

fertilizers of organic origin to reduce the negative impact on the 

environment. The system of fertilizer application should meet the needs of 

plants in macro- and microelements at all stages of their organogenesis. 

Many farmers are constantly looking for new modern solutions to 

increase productivity. One of them is the use of biostimulants. This is a 

simple, and at the same time, the most effective way to change the life of 

plants, in order to counteract the negative effects of stress on them. 

1. Brandt Smart Trio – is a specially designed preparation for foliar 

feeding of plants which includes manganese, zinc and boron. This drug 

improves plant health, quality and productivity. It has a positive effect on 

protein synthesis and carbohydrate metabolism. Provides the plant with 

zinc, which helps in the production of chlorophyll. It also effectively 

provides the plant with boron, which helps nitrogen metabolism in the 

formation of nodules, flowering and fruiting, acts on protein synthesis and 

carbohydrate mechanism. Contains manganese, which promotes herbicide 

metabolism, photosynthesis and plant respiration, and contains sulfur, 

which helps in the synthesis of proteins and enzymes. 

2. Phitospectr – is a non-toxic growth regulator of plants of organic 

origin, aimed at activating the processes of plant growth and development. 

The basis of the formulation of the drug is an extract of the plant Yucca 

Shidigera, which contains steroidal saponins, which have a wide range of 

biological effects: fungicidal, antimicrobial, antiviral activity. Increase the 

absorption of nutrients, increase the resistance of plants to environmental 

stressors. It also contains seaweed humus, the humic substances of which 

act mainly on the water-physical properties of the soil, soil microflora and 
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plants. It is a modern, environmentally friendly and effective way to 

increase the quantity and quality of crops. 

3. Nanomix – is a liquid microfertilizer, which contains a water-soluble 

complex of organically bound chemically linked trace elements. 

4. BIO Vita – improves resistance to biotic and abiotic stresses. The 

content of trace elements, in particular, manganese, iron and zinc also 

enhances the synthesis of chlorophyll, the intensity of photosynthesis, 

protein synthesis and resistance to disease, thereby improving yields and 

product quality. The high content of manganese enhances the biologically 

active ingredients of Ascophyllum nodosum in reducing morbidity. 

5. E-dalgin – is a liquid preparation based on 100% seaweed extract, is a 

natural source of micro- and microelements, amino acids and carbohydrates 

that help increase yields and product quality. 

With intensive technologies of growing crops, a significant amount of 

nutrients is removed from the soil, which makes the development of 

effective measures to optimize the mineral nutrition of plants relevant. 

Trace elements, as components of the most important physiologically active 

substances, increase the enzymatic activity of plants, improve their 

absorption of nutrients, increase the intensity of photosynthesis and 

assimilation activity. When fertilized with microfertilizers, plants become 

more resistant to adverse environmental conditions, pests and diseases. 

Eventually, yields increase and fruit quality indicators improve. 

Thus, the creation of a favorable nutritional background is of 

exceptional importance for the growth and development of plants, the 

formation of their vegetative mass and significant increases in yield with 

high quality indicators. This area of research is quite relevant and requires a 

comprehensive study. 
 

 

АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ  ВПЛИВУ  РІЗНИХ 

НОРМ ГЕРБІЦИДУ ДЕРБІ НА ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН 

ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

Розборська Л.В.*2 
 

З огляду на те, що майже всі площі орних земель у нашій країні 

мають високий рівень потенційної засміченості насінням і органами 

вегетативного розмноження бур’янів, значною є загроза істотного 

зниження продуктивності посівів через забур’янення. Проблема 
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університет садівництва, lor1970a@gmail.com. 
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присутності бур’янів у посівах сільськогосподарських культур і 

способів їх контролювання є актуальною для всіх країн із розвиненим 

аграрним сектором економіки. Вона має багато напрямів розв’язання: 

застосування системи агротехнічних заходів, гербіцидів, екранування 

поверхні ґрунту, використання фітоценотичних прийомів тощо.  

Однією з умов успішного вирощування культури й отримання 

запланованих урожаїв є очищення орних земель від присутності 

багаторічних видів бур’янів, які відзначаються високою стійкістю як 

до агротехнічних, так і хімічних заходів їх контролювання [1]. 

Оскільки багаторічні види бур’янів не здатні за один рік заселити орні 

землі, то їх знищення звільняє площі полів на кілька років. Своєчасне 

контролювання рослин багаторічних бур’янів передусім дає змогу 

уникнути недобору врожаю зерна від їх присутності в посівах пшениці 

озимої, зекономити кошти на здійснення заходів захисту і, зрештою, 

мати вільні від багаторічних видів бур’янів орні землі. Контролювати 

багаторічні види бур’янів, особливо представників класу Дводольні 

(Dicotyledone), у посівах зернових культур зручніше ніж Однодольні 

(Monocotyledone), оскільки всі вони й рослини культури належать до 

різних класів і, відповідно, мають істотні морфологічні й біохімічні 

відмінності. За такої різниці між рослинами культури й бур’янів не 

складно добирати гербіциди або їх бакові композиції для 

раціонального і з прийнятними матеріальними затратами 

контролювання небажаних багаторічників. Поєднання агротехнічних і 

хімічних прийомів дає змогу ефективно контролювати на орних 

землях рослини таких стійких видів багаторічних бур’янів, як березка 

польова, березка чорнильна (Convolvulus sepium L.), хвощ польовий 

(Eguisetum arvense L.) та інші [2]. Тому, підхід до прийняття 

конкретних технологічних рішень має бути не шаблонним, а  

індивідуальним, відповідно до специфіки агроекологічного стану  

забур’янення кожного поля. Такі загальні підходи до питань 

контролювання багаторічних видів бур’янів забезпечують можливість 

здійснювати ті заходи, що унеможливлюють виникнення потенційних і 

небажаних стресів у рослин культури. Адже рослини бур’янів-

багаторічників будуть знищені завчасно і без непотрібного ризику.Так 

як бур’яни  є незамінними супутниками культурних рослин в 

агроценозах і постійно конкурують з ними, то проблема забур’яненості  

посівів сільськогосподарських культур така ж давня як і саме 

землеробство. А отже, при вирощуванні сільськогосподарських 

культур  за інтенсивними технологіями важливим є система контролю 

фітосанітарного стану посівів, і відповідно, захисту від бур'янів. Коли 

надмірна забур’яненість посівів, то не доцільно підвищувати рівень 
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мінерального живлення посівів, застосовувати засоби захисту від 

шкідників чи хвороб без використання гербіцидів [3].     У процесі 

росту й розвитку рослин культури та бур’янів їхній взаємний вплив 

посилюється, виявляється конкуренція за чинники життя: простір, 

енергію світла, доступну вологу й мінеральні речовини в ґрунті. 

Розпочинається й загострюється конкуренція рослин за доступ до 

променевої енергії світла (передусім енергії ФАР) [4, 5]. Проте не всі 

результати взаємодії рослин можна пояснити лише ефектом взаємної 

конкуренції за чинники життя. Сучасній науці відомі й інші форми 

взаємодії і взаємних впливів між рослинами. Важливою формою такої 

взаємодії є алелопатія. Фундаторами напряму таких наукових 

досліджень є А. М. Гродзинський та E. L. Rice [6, 7]. 

Отже, у боротьбі з бур'янами необхідно використовувати заходи, 

які дозволяють своєчасно їх знищити і в подальшому підвищити 

урожайність. Серед них велика увага приділяється застосуванню 

гербіцидів. Тому ми і досліджували даний аспект в роботі. У 

вегетаційний період росту пшениці озимої запас продуктивної вологи 

в орному шарі ґрунту і сума позитивних температур були найвищими 

у 2018-2019 рр., порівнюючи з попередніми роками. Завдяки дуже 

теплій погоді,  як культурні рослини, так і бур’яни  швидко 

розвивались. Тому, як кількість, так і маса бур’янів у різні періоди 

визначення були дещо вищими за попередні. Складність захисту 

посівів полягає в поєднанні низки чинників, тобто специфіка 

морфологічної будови рослин культури, їхня чутливість до дії 

гербіцидів, тривалість необхідного періоду ефективного 

контролювання бур’янів (50–60 діб після появи сходів культури). 

З огляду на результати досліджень виявлено, що ефективність 

гербіциду Дербі залежала від забур’яненості та норми його внесення. 

Для проведення апробації й оцінювання ефективності та надійності 

захисної дії застосування гербіциду була запропонована відповідна 

схема, що складалася з різних його норм – від 50 до 80 мл/га. Тому,  

було передбачено зменшити  норму витрати препарату та зосередитися 

на найперспективніших із них. 

На час проведення перших обліків (через місяць після вневення 

препарату) чисельність сходів бур’янів становила у контрольному 

варіанті    40,2 шт/м2, з масою 55 г/м2, перед збиранням – відповідно 

63,7 шт/м2, з масою 70,1 г/м2. Обприскування сходів бур’янів різними 

нормами гербіциду через місяць після внесення і перед збиранням 

урожаю показала різну ефективність його дії. Але, біологічна 

ефективність захисної дії гербіциду у посівах пшениці озимої була 

високою у всіх варіантах і періодах внесення. Найнижчу ефективність 
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дії гербіциду виявлено при нормі 50 мл/га, де кількість бурянів через 

місяць після нанесення була 25,5 шт/м2, з масою 40,5 г/м2, а перед 

збиранням урожаю – 31шт/м2, з масою 24,8 г/м2;  тоді як найвищу – 

при нормі 80 мл/га – відповідно за кількістю 10,6 шт/м2  і за масою 8,5 

г/м2. Застосування для захисту посівів пшениці озимої норми 

гербіциду Дербі 70 мл/га у всі періоди визначення виявило свої 

позитивні сторони. Ця система захисту посівів від бур’янів 

передбачала підвищення продуктивності і найбільшу прибавку 

врожаю до 7,6 ц/га. Ефективність такої системи захисту від бур’янів 

була високою і складала відповідно 84,4 % і 76,8%. Дія препарату в 

нормі 50 мл/га на сходи бур’янів виявлялася повільніше порівняно з 

процесами їх відмирання в посівах попереднього варіанту. 

Ефективність такої системи захисту від бур’янів була на рівні–  36,6% 

51,3%. Найвищий рівень відмирання сходів унаслідок застосування 

гербіциду було зафіксовано при нормі 80 мл/га – 94,0 % і і 83,4 %. Але, 

такий  високий рівень контролювання сходів бур’янів захисної дії 

пригнічував не лише ріст і розвиток бур’янів, але і культурні рослини. 

При нормах Дербі від 50 до 70 мл/га ознак пригнічення пшениці 

озимої не виявляли. Процеси їх росту й розвитку в посівах були 

ідентичними з рослинами культури у варіанті без застосування 

гербіциду. 

Отже, кількість бур’янів при дослідженні впливу гербіциду на 

посіви пшениці озимої зменшувалась пропорційно збільшенню норм 

внесення Дербі. І в період після кущіння до стиглості посівів до 

формування зерна посіви були надійно захищені від бур’янів дією 

гербіциду. 

Перед збиранням урожаю у посівах спостерігалася поява нових 

сходів бур’янів. Такі рослини бур’янів істотно відставали від рослин 

культури, проте ще мали можливість для росту й розвитку. Але 

кількість бур’янів у посівах пшениці озимої збільшувалась, але при 

цьому зменшувалась їх маса, а на контрольному варіанті 

збільшувалась як кількість так і маса бур’янів.  

Накопичення сирої маси бур’янів у посівах контрольного варіанту 

у всіх періодах росту і розвитку, які ми визначали, відбувалося досить 

інтенсивно й досягало максимальних у досліді – 55,0 і 70,1 г/м2. У 

варіанті досліду при нормі 50 мл/га  ці показники були відповідно на 

рівні 40,5 і 24,8 г/м2. Здійснення обприскування гербіцидом посівів 

пшениці озимої у варіанті при нормі від 70 до 80 мл/га забезпечувало 

істотне зниження здатності рослин бур’янів формувати свою масу і 

відповідно надійне контролювання бур’янів у посівах культури. В 

таких посівах ними накопичувалося при першому і другому 
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підрахунку лише 3,6 та 8,5 г/м2 біомаси відповідно, що від 8 до 15 раз 

менше показників варіанту без застосування гербіциду. Звідси, 

кількість і маса знищених бур'янів залежали від норм внесення 

гербіциду Дербі. Тобто, із збільшенням норми Дербі кількість і маса 

знищених бур'янів відповідно збільшувалась.  

Отже, оцінюючи агроекологічний рівень ефективності дії гербіциду 

Дербі у посівах пшениці озимої при нормах 70 і 80 мл/га, правомірно 

стверджувати, що він був досить високим. Найбільший відсоток 

знищення бур'янів за кількістю і за відмічався при нормах 70 л/га і 80 

мл/га. За загальними стандартами ефективність дії препарату на рівні 

77-94 % є достатньою для забезпечення надійного захисту посівів у всі 

періоди росту і розвитку рослин.   
 

Використані джерела: 1.Paradowski A., Adamczewski K. Evaluation of change 

of weed control technology in sugar beet in the last 15 years (Polish). Biuletyn 

Instytutu Howdowli I Aklimatyzacji Rosllin. 2002. Vol. 222. P. 271–277. 

2.Іващенко О. О., Іващенко О. О. Енергетичні аспекти 

агрофітоценозів.//Карантин і захист рослин. 2005. № 3. С. 21–23. 3.Жеребко  

В.М. Засміченість посівів знижується / В.М. Жеребко, П.О. Рябчук //   Захист 

рослин. –  2003. – №12 . – С. 11-12. 4.Armengot L., Blanco-Mareno J. M., Bàrberi 

P. Et al. Tillage as a driver of change in weed communities: a functional perspective. 

Agriculture, Ecosystems & Environment. 2016. Vol. 222. P.276–285. Doi: 

10.1016/j.agee.2016.02.021. 5.Мар’юшкіна В. Я. Екологічно безпечний метод 

боротьби з золотушником канадським. Пропозиція. 2011. № 1. С. 77–79. 

6.Latsch R., Kaeser A., Sauter J. Hot water steam in dock control. Agricultural 

Engineering. 2011. Vol. 66, Iss. 3. P. 170–172. Doi: 10.15150/lt.2011.387. 7.Busi 

R., Girotto M., Povles S. B. Response to low-dose herbicide selection in self-

pollinated Avena fatua. Pest Management Science. 2016. Vol. 72, Iss. 3. P. 603–

608. Doi: 10.1002/ps.4032 
 

 

ЕКОЛОГІЧНО ТОЛЕРАНТНА ТЕХНОЛОГІЯ 

ВИРОЩУВАННЯ СУНИЦІ САДОВОЇ (FRAGARIA ANANASSA)  

Адаменко О.М.*3 
 

Екологізація сільського господарства – це керований процес 

послідовного впровадження технічних, технологічних, економічних, 

управлінських, організаційних, інноваційних та інших заходів для 3 

формування сталої соціо-еколого-виробничої системи в процесі 

 
*
Адаменко Олександр Миколайович – студент групи 21м-тек, Уманський національний 

університет садівництва, vsolga05@gmail.com 
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здійснення сільськогосподарської діяльності та при виробництві 

сільськогосподарської продукції, які сприяють раціональному 

природокористуванню, збереженню та покращенню якості 

навколишнього природного середовища на локальному, регіональному 

чи глобальному рівнях. 

В Україні суниця донедавна займала перші позиції серед ягідних 

культур і лише останнім часом дещо поступилася перед чорною 

смородиною у зв’язку із зростанням популярності останньої як 

адсорбента радіоактивних речовин. Широке впровадження 

виробництва екологічно безчесної товарної продукції суниці садової у 

сільськогосподарське виробництво стримується відсутністю науково-

обґрунтованих екологічних технологій вирощування. Цю проблему 

неможливо вирішити без детального дослідження нових екологічних 

форм добрив – продуктів вермикультури, за яких відсутні критерії 

відносно способів їх застосування. Такий продукт – біогумус – нове, 

нетоксичне, екологічно чисте добриво, яке є продуктом переробки 

органічної маси червоними гнойовими черв’яками. Одержаний таким 

способом біогумус в 15–20 разів ефективніший за будь-яке органічне 

добриво, оскільки здатний відновлювати ґрунт, має всі необхідні для 

рослини поживні речовини в збалансованій формі, а також високу 

вологоємність. 

Позитивний вплив біогумусу на врожайність 

сільськогосподарських культур визначається тим, що він містить 

необхідні для рослин живильні елементи в добре збалансованій і 

легкозасвоюваній рухливій формі. Внесення біогумусу в ґрунт не 

тільки підвищує урожайність сільськогосподарських культур, але й 

значно покращує його мікробну структуру, збільшує загальне число 

бактерій. Це, в свою чергу, інтенсифікує “напруженість” мікробних 

процесів і поліпшує засвоюваність рослинами необхідних поживних 

речовин. 

Вермикомпост містить не лише копроліти черв’яків, але й 

матеріали підстилки, яка використовувалась для вермикультивування, 

а також органічні рештки на різних стадіях розкладу. Він також 

містить черв’яків на різних стадіях розвитку та цілий комплекс 

мікроорганізмів, які приймають активну участь у процесі 

компостування органіки. Копроліти черв’яка містять у 5–11 разів 

більше азоту, фосфору та калію, ніж оточуючий грунт. Виділення з 

кишкового тракту черв’яків, поряд з ґрунтом, який пройшов через них, 

роблять поживні речовини більш концентрованими та доступними для 

споживання рослинами, а також містять поживні мікроелементи, які 

досить складно створити звичайним способом. Іншими словами, 
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черв’яки розкладають складні органічні сполуки на більш прості, 

доступні рослинам. Вміст поживних речовин у вермикомпості значно 

більший ніж у традиційних компостах. 

Важливою характеристикою вермикомпосту як екологічно чистого 

добрива є його макро- та мікроелементний склад (від 14 до 18 та 25 %) 

азоту, фосфору, кальцію, магнію, міді та цинку. У вермикомпості, який 

отримують після переробки перегною ВРХ, відмічено найбільший 

вміст Mn (94–148 мг/кг) та Fe (74–195 мг/кг), менше Zn, S, B, а 

кількість Co та Cu не перевищила 1 мг/кг. 

Отже, застосування вермикомпосту за вирощування суниці садової 

може бути включеним як ефективний елемент у сучасну технологію 

вирощування цієї культури. 

 

ГЛОБАЛЬНЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ЗАБРУДНЕННЯ 

ДОВКІЛЛЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЖИТЕЛІВ УРБАНІЗОВАНОЇ 

ТЕРИТОРІЇ 

Балабак А.В.,*4Балабак О.А.,**Балабак О.О.*** 
 

У 1995 році Всесвітня Організація Охорони Здоров’я (ВООЗ) 

офіційно запровадила термін «глобальне електромагнітне забруднення 

довкілля». ВООЗ включила проблему електромагнітного забруднення 

навколишнього середовища в перелік пріоритетних проблем людства. 

Слід звернути увагу, що рівень цього забруднення кожні десять років 

зростає в 10-15 разів. 

Вчений М. Фарадей відкрив явище електромагнітної індукції, що в 

подальшому призвело до створення електротехніки та відкриття 

електромагнітних хвиль, існування яких передбачив Д. Максвелл, а 

використання їх А. С. Поповим для радіозв’язку призвело до 

створення радіотехніки і радіоелектроніки. Такі важливі відкриття 

фізики як допомагають людині, так і шкодять її здоров’ю [3]. 

Електромагнітні поля негативно впливають на організм людини, 

яка працює з джерелом випромінювання, а також на населення, яке 

проживає поблизу джерел випромінювання та широко використовує в 

побуті електротехніку. Електромагнітні поля (ЕМП) – це змінні 

 
*Балабак Алла Василівна - кандидат с.-г. н., доцент кафедри екології та безпеки 

життєдіяльності Уманського національного університету садівництва; 
**Балабак Олександр Анатолійович - доктор с.-г. н, с н. с, НДП «Софіївка» НАНУ; 

***Балабак Олександр Олександрович - студент групи 21-сп Уманського національного 

університету садівництва.  А.V.Balabak@ukr.net. 
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електричні та магнітні поля, що поширюються у просторі у формі 

хвиль зі швидкістю світла. 

Ступінь впливу ЕМП на організм людини залежить від діапазону 

частот, інтенсивності та характеру випромінювання, режиму 

опромінювання, розміру поверхні тіла, що зазнає опромінювання, 

індивідуальних особливостей організму. Тривалий та інтенсивний 

вплив ЕМП призводить, в першу чергу, до функціональних змін в 

серцево-судинній і центральній нервовій системах. Внаслідок 

переходу електромагнітної енергії в теплову при дії ЕМП 

спостерігається підвищення температури тіла та селективне нагрівання 

органів і тканин організму. Таке нагрівання особливо небезпечне для 

органів із слабкою терморегуляцією - головний мозок, очі, нирки, 

шлунок [2]. 

Сьогодні вважається для людини така безпечна границя 

електромагнітних полів: магнітна складова – 0,2 мкТл (мікро Тесла), 

потужність - не більше 10-8 Вт/м2, а напруга поля не більше 10 В/м.  

Людина сучасного технополісу отримує такі дози опромінення: 

холодильники, які мають систему nо frost – на віддалі 1 м від дверців  

холодильника - 0,2 мкТл; електропроводка квартири в середньому не 

перевищує 0,2 мкТл; електричний чайник – 0,6 мкТл; пральна 

машина - 1 мкТл; електроплитка – 1-3 МкТл на віддалі - 20-30 см від 

передньої панелі плити; високочастотна піч – 8 мкТл на віддалі 30 см; 

електробритва – декілька сотень мкТл (при голінні), сьогодні сюди ще 

додаються персональні комп’ютери, телевізори та телефони 

мобільного зв’язку, це також десятки мкТл. 

Електротранспорт: приміські електропоїзди – 20 мкТл; трамваї, 

тролейбуси – 30 мкТл; на станції метро (при відправлені потягу) – 50-

100 мкТл; у вагоні метро – 150-200 мкТл. 

Cумарна величина середнього електромагнітного поля, яке 

щоденно оточує людину, що живе в місті, є відчутна [1]. 

Результати аналізу вивчення впливу ЕМВ на організм людини, 

показали, що постійний вплив техногенного ЕМП призводить до 

невідповідності функцій організму його структурі. Механізм впливу 

ЕМВ на біологічні системи до цих пір остаточно не вивчений. 

Передбачається, що ЕМП змінює швидкість дифузії речовин через 

плазмалемму та інші біомембрани, конформацію біополімерів, 

електронну структуру радикалів. 
 

Використані джерела: 1.Електромагнітний смог – техногенний вірус смерті 

Природи ХХІ віку https://www.bsm.com.ua/index.php/advanced-

stuff/tekhnohenna-bezpeka/269-elektromahnitnyi-smoh-tekhnohennyi-virus-smerti-

pryrody-khkhi-viku 2.Сакун О. А. Екстраполяція результатів впливу магнітного 

https://www.bsm.com.ua/index.php/advanced-stuff/tekhnohenna-bezpeka/269-elektromahnitnyi-smoh-tekhnohennyi-virus-smerti-pryrody-khkhi-viku
https://www.bsm.com.ua/index.php/advanced-stuff/tekhnohenna-bezpeka/269-elektromahnitnyi-smoh-tekhnohennyi-virus-smerti-pryrody-khkhi-viku
https://www.bsm.com.ua/index.php/advanced-stuff/tekhnohenna-bezpeka/269-elektromahnitnyi-smoh-tekhnohennyi-virus-smerti-pryrody-khkhi-viku
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поля з нижчих модельних гетеротрофів на вищі. Вісник КрНУ імені Михайла 

Остроградського. Випуск 1(2), 2015. С. 122-127.3. Федів В. Вплив 

електромагнітних полів (мобільні телефони, Wi-Fi мережі) на здоров’я 

людини https://www.bsmu.edu.ua/blog/1930-vplyv-electromagnitnyh-poliv/ 

 

 

УРОЖАЙНІСТЬ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО РІЗНИХ СОРТІВ 

ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ 

Накльока О.П.,*5Мельник С.І.,**Гнатюк Д.П.*** 
 

Сьогодні в Україні назріла необхідність узагальнити передовий 

досвід вирощування сільськогосподарських культур у закритому 

ґрунті. Досягнення науки і техніки, нові методи дослідження 

дозволили проводити точні аналізи ґрунту, визначати хімічний склад 

рослин і поживного розчину для них, створювати, контролювати всі 

необхідні умови для росту і розвитку рослин. 

Перець солодкий у свіжому та переробленому вигляді, завдяки 

своїм смаковим та поживним якостям, користуються беззаперечно 

стійким попитом у населення України. 

Перець є розсадною культурою. Даний спосіб вирощування має 

свої переваги, оскільки дозволяє отримувати більш ранню 

продукцію, підвищувати урожайність, вводити в культуру регіону 

сорти з більш тривалим вегетаційним періодом.  

Досліджували способи вирощування розсади перцю солодкого 

сортів Надія і Лада за традиційною технологією без пікірування та з 

пікіруванням та в касетах. Дослідження проводили у 2018-2020 роках 

на дослідному полі кафедри овочівництва Уманського НУС. 

Під час вирощування розсади проводились фенологічні 

спостереження за ростом і розвитком рослин. Поява масових сходів, 

формування 2-го та 3-го справжніх листків в рослин, що вирощувались 

без пікірування відмічалось на 2-3 доби раніше, ніж у варіантах 

вирощування розсади з пікіруванням.  

В середньому за роки досліджень одержані дані біометричних 

показників розсади значно відрізнялись за варіантами досліду. Так, 

найбільшу висоту мала розсада, що вирощувалась без пікірування 

 
*Накльока Ольга Петрівна - канд. с.-г. наук, доцент, Уманський національний 

університет садівництва, olganakloka@ukr.net; 

**Мельник С.І. - студент групи 21 м-зг, Уманський національний університет 
садівництва; 

***Гнатюк Д.П. – студент групи 21 м-зг, Уманський національний університет 

садівництва. 

https://www.bsmu.edu.ua/blog/1930-vplyv-electromagnitnyh-poliv/
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сорту Лада (25,1 см), тоді як висота касетної розсади становила цього 

ж варіанту даного сорту 19,8 см. Розсада, вирощена в касетах дещо 

поступалась за висотою рослин вищерозглянутих варіантів і становила  

у варіанті сорту Надія 18,8 см. 

Об'єм кореневої системи в розсади є важливим показником, який 

висвітлює стан рослини в цілому і найбільший об'єм коренів 

зафіксовано в розсади, вирощеної в касетах – 3,5 см3 (що можна 

пояснити кращими умовами  живлення в касеті), та в розсади, 

вирощеної з пікіруванням від 2,4 до 3,1 см3 залежно від сорту, що 

переважає показники варіантів без пікірування відповідної схеми 

вирощування на 0,2-0,3 см3.  

Найменші показники площі листкової поверхні в середньому за 

роки досліджень спостерігали у варіантах вирощування розсади сорту 

Надія за традиційних способів вирощування і становили 86,0 та 96,0 

см2. Розсада, вирощена без пікірування, мала більшу площу листкової 

поверхні порівняно з пікірованою розсадою відповідного сорту. Крім 

площі листкової поверхні та кількості листків можна виділити як 

показник площі листкової поверхні на 1 гектар, яка яскраво відображає 

вплив способу вирощування розсади та дасть можливість відобразити 

в подальших дослідженнях реальну динаміку наростання листкової 

поверхні в різних періодах розвитку рослин. 

Найвищим рівнем урожайності у роки досліджень 

характеризувались варіанти касетного способу вирощування, де 

урожай становив в середньому 24,2  т/га в сорту Лада і 23,6 т/га – в 

сорту Надія, що на перевищує контроль відповідно на 3,5 та 2,9  т/га. 

Вирощування рослин сорту Надія в традиційних способів 

вирощування з пікіруванням призвело до зниження урожайності 

відповідно на 4,3% від контрольного варіанту. Контроль 

характеризувався урожайністю на рівні 20,7 т/га.  

Отже, за вирощування перцю солодкого в умовах Правобережного 

Лісостепу України розсаду доцільно вирощувати в касетах для 

забезпечення врожайності на рівні 23,6-24,2 т/га та рекомендуємо 

вирощувати сорт Лада.  
 

Використані джерела: 1.Приліпка О.В. Тепличне овочівництво. К.: Урожай, 

2002. 255 с. 2.Приліпка О.В., Кравченко В.А. Янчук Н.І. Гібриди і сорти 

овочевих культур закритого грунту. Київ: ЕКМО. 2006. 23 с. 3.Іваненко П.П., 

Приліпка О.В. Закритий грунт. К.:Урожай, 2001. 345 с. 
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ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТВЕРДИХ 

ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

Довженко О.О.,*6Нікітіна О.В.** 
 

Економічне зростання впливає на всі ланки життєдіяльності 

людини, в тому числі і на виробництво і споживання, що, у свою 

чергу, спричиняє збільшення відходів. Найбільше ця проблема постає 

перед країнами, що розвиваються, де до кінця не сформовано 

екологічне законодавство, тому прискорення економічного розвитку 

вирішується за рахунок погіршення стану зовнішнього середовища.  

В умовах зростання вартості сировинних ресурсів украй 

нераціонально як з економічної, так і з екологічної точки зору ховати 

під землею готову сировину, придатну до повторного використання. 

Головною проблемою використання цієї сировини стає її вилучення зі 

сміттєвої маси, оскільки в суміші вона майже непридатна для 

переробки.  

Україні слід враховувати зарубіжний досвід. Однак існуючі 

економічні реалії (свідомість суспільства, рівень оплати праці, 

можливості кредитування) створюють потребу у розвитку власної 

системи поводження з відходами, до якої слід залучити суспільство, 

бізнес, державні та комунальні служби, до відома яких належать 

питання відходів, і чітко розмежувати відповідальність. 

Швидкість накопичення твердих побутових відходів, що 

продукуються в Україні збільшується з кожним роком. Наукова 

спільнота постійно шукає нові шляхи управління поводження з ТПВ та 

змушена вирішувати постійно виникаючі еколого-економічні 

проблеми в цій сфері.  

Поширений метод простого захоронення відходів не вирішує 

екологічних проблем та не є економічно доцільним, а створює нові 

загрози. Крім того, процес виробництва вимагає постійного оновлення 

ресурсів, кількість яких в Україні обмежена. Саме це спонукає до 

мінімізації утворення відходів, а також до використання їх у вигляді 

вторинної сировини.  
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ВПЛИВ ЗАБРУДНАННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ НА СТАН РОСЛИН 

Дробович О.Є.,*7Кучеренко С.В.,*Нікітіна О.В.*** 
 

У складній і взаємообумовлених системі «рослини–антропогенне 

середовище» спостерігається не тільки вплив рослин на навколишнє 

середовище, але і зворотний вплив середовища на рослини.  

Забруднення атмосфери негативно впливає на зелені насадження, 

приводячи до порушень фізіологічних і біохімічних процесів, 

викликаючи пошкодження листя, загальне погіршення існування і 

навіть загибель рослин. 

В даний час дослідження міського середовища і пов’язані  з ними 

теоретичні та прикладні екологічні проблеми надзвичайно актуальні, 

так як міста стають основним середовищем існування людини.  В 

останні десятиліття спостерігається інтенсивне насичення атмосфери 

міст газоподібними і пилоподібними відходами транспортних засобів і 

промислових підприємств.  Вони викликають погіршення умов 

існування людини та інших організмів, створюючи загрозу здоров’ю  

населення, порушення клімату в локальних і глобальних масштабах.  У 

зв’язку з цим гостро відчувається потреба в науково-обгрунтованих і 

раціональних заходах щодо запобігання забруднення атмосфери і 

збереження нормальних умов життя, праці та відпочинку людей і 

біосфери в цілому. 

У зонах підвищеної загазованості, запиленості і перегріву 

атмосферного повітря виявлено значне ушкодження рослин. Рослини в 

умовах урбанізованого (техногенної) середовища, зберігаючи зовні 

незмінний вид, зазнають значних змін біохімічного складу і 

фізіологічних процесів.   

У ценопопуляційних дослідженнях екологічного спрямування 

найчастіше використовують морфометричні ознаки, що враховують 

кількісні показники, а також ознаки, що забезпечують екологічну 

пластичність особин популяції. Згідно Злобіну (1989) при оцінці 

життєвого стану особин або при дослідженні онтогенетичних 

популяцій кількісні ознаки вважаються більш значущими. 
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Виконуючи санітарно-гігієнічні, архітектурні, господарсько-

економічні та інші функції, зелені насадження несуть величезне 

навантаження.  Можливості їх багатогранні, але це зовсім не означає, 

що вони безмежні.  Рослини негативно реагують на наявність в повітрі 

навіть в малих дозах токсичних речовин.  Вони набагато сильніше 

реагують на ті концентрації шкідливих речовин, які у людей і тварин 

не залишають видимих ознак отруєнь.  Таким чином, вони виконують 

індикаторну функцію. 

 

ОСНОВИ КОНТРОЛЮ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  

Токарчук В.В.*8 
 

Згідно з законами України «Про якість та безпеку харчових 

продуктів та продовольчої сировини», ДР-2006, вплив радіаційного 

фактора на населення підлягає обов’язковій регламентації. Мірою 

впливу радіації на організм є ефективна доза опромінення. Головним 

напрямком зменшення внутрішньої дози опромінення населення є 

встановлення регламентів вмісту радіонуклідів у продуктах 

харчування та питній воді. Оскільки основним шляхом формування 

дози опромінення населення є надходження радіонуклідів з 

продукцією тваринництва, введення регламентів вмісту радіонуклідів 

у сировині тваринного походження дозволяє ефективно впливати на 

надходження радіонуклідів у організм людини та раціонально 

використовувати сировину тваринного походження. 

До запровадження ДР-2006 питома активність 137Cs і 90Sr у 

сировині не нормувалася взагалі. Існуючі ДР-2006 лише частково 

регламентують вміст вказаних радіонуклідів у сировині тваринницької 

та рослинницької продукції, що часто створює проблеми з реалізацією 

тваринницької сировини для подальшої переробки у готові продукти 

харчування. Встановлені коефіцієнти переходу радіонуклідів від 

сировини до готових продуктів харчування дозволяють 

регламентувати сировину за вмістом радіонуклідів, що гарантує 

отримання готової продукції та відповідає гігієнічним регламентам. 

Запропоновані «Рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у 

тваринній і рослинній сировині для забезпечення отримання продукції 

гарантованої якості», які розроблені з урахуванням вимог 
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Європейського союзу щодо вмісту радіонуклідів у продуктах 

харчування та можуть використовуватися як доповнення до ДР-2006 

[1, 2]. 

В Україні існує кілька державних систем, на які покладено 

відповідальність за радіологічний контроль продуктів харчування. Це 

Міністерство охорони здоров’я, де цими питаннями займається 

науково-дослідний інститут і санітарно-епідеміологічна служба. 

Відділення цієї служби знаходяться у всіх великих населених пунктах і 

мають кошти для радіологічного контролю. На продовольчих ринках 

радіологічний контроль покладено на ветеринарну та фітосанітарну 

службу України. Продукцію лісу (гриби, ягоди) також можуть 

контролювати радіологічні лабораторії Державного комітету лісового 

господарства України [3]. 

Безпека продуктів харчування, у тому числі і вміст радіонуклідів, 

повинна забезпечуватися на всьому шляху логістики продукції від 

поля (ферми, річки, моря, саду) до столу людини. Тому, згідно 

законодавства, в Україні радіаційний контроль продуктів харчування 

за допомогою гамма і бета спектрометрів здійснюють усі: виробники 

продуктів (фермери, рибалки, садівники, бджолярі), переробні 

підприємства (виробники ковбасних виробів, молока і молочних 

продуктів, дитячого харчування, соків, напоїв, цукерок і печива, 

рибних продуктів і консервів і т.д.). Ці підприємства контролюють і 

сировину і готову продукцію. Також продукція повинна проходити 

радіологічний контроль і в організаціях, що безпосередньо реалізують 

продукти харчування населенню.  
 

Використані джерела: 1.Допустимі рівні забруднення продуктів ДР-2006. 

Наказ МОЗ України 03.05.2006 № 256. 2.Рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr 

в тваринній і рослинній сировині для забезпечення отримання продукції 

гарантованої якості / За ред. Л. В. Калиненко. Київ, 2009. 15 с. 3.Правила 

торгівлі на ринках, затверджені наказом Міністерства з економіки та з питань 

Європейської інтеграції України від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105 та 

зареєстровані у Міністерстві юстиції України 22.03.2002 р. за № 288/6576. 

Офіц. вид. К.: Парлам. вид-во, 2002. 167 с. 
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ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ТВАРИННИЦЬКОГО 

КОМПЛЕКСУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Гурський І.М.,*9Чорнобай В.І.** 
 

Функціонування сільськогосподарських підприємств, зокрема галузі 

тваринництва, діяльність яких зумовлює накопичення значної 

кількості органічних відходів, спричинює серйозні екологічні 

проблеми. Особливої уваги в цьому аспекті потребують великі 

комплекси по виробництву яловичини, тобто такі, що 

характеризуються високим рівнем концентрації виробництва. 

Стратегією сталого розвитку людства передбачається досягнення 

гармонійного розвитку агросфери як соціально-економічної системи, 

що забезпечується збалансованістю схеми «природа – населення – 

господарство». Таким чином, актуальним є вивчення екологічних 

проблем при виробництві яловичини з метою мінімізації можливого 

негативного впливу різних видів відходів на оточення. 

В умовах сучасного промислового виробництва яловичини 

відбувається вкрай негативний вплив на природу. Проектні 

прорахунки, недосконалість технологій виробництва, недотримання 

належних умов зберігання та утилізації відходів тощо призводить до 

забруднення довкілля (повітря, підземних та поверхневих вод, 

ґрунтів). Як наслідок – порушення екологічної рівноваги, погіршення 

умов проживання та підвищення рівня захворюваності населення.  

Проблеми боротьби із забрудненням атмосферного повітря до 

цього часу мали значення лише в містах та промислових районах. 

Промислове тваринництво, що розвивається, викликало аналогічну 

проблему і в сільській місцевості. Дослідження показали, що з 

комплексу по вирощуванню та відгодівлі 10 тис. голів великої рогатої 

худоби за добу разом із вентиляційним викидом у атмосферу 

потрапляє понад 60 кг аміаку. Специфічний запах від такого 

комплексу розповсюджується на відстань до трьох кілометрів. 

До найскладніших проблем промислового тваринництва слід 

віднести і проблеми утилізації рідкого гною. Досвід показав, що 

тваринницькі комплекси і ферми промислового типу є джерелами 

накопичення великої кількості відходів, які у випадку їх 

нераціонального використання становлять велику небезпеку для 

навколишнього середовища. Про важливість цієї проблеми свідчить 
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хоча б той факт, що в багатьох країнах кількість відходів тваринництва 

вже значно перевищує кількість комунальних стоків. 

На відміну від господарсько-побутових стоків, у стоках 

тваринницьких комплексів міститься в десятки і сотні разів більше 

органічних речовин, азоту, аміаку, фосфору та калію і т. п. Тому 

широко розповсюджені очисні споруди для комунальних стоків 

тваринницьких комплексів. В наш час ведуться інтенсивні пошуки 

методів і способів видалення, переробки та використання гною з 

великих тваринницьких ферм, що передбачають його повну 

утилізацію. Вирішення проблеми полягає в тому, щоб тваринницькі 

комплекси не мали відходів, які забруднюють навколишнє 

середовище, а використовувались би як сировина для одержання 

додаткової сільськогосподарської продукції. 

У цілому ж проблема утилізації й знезаражування гною і стічних 

вод у промисловому тваринництві має екологічне, медико-ветеринарне 

і господарче значення. 

Отже, у зоні тваринницьких комплексів основними проблемами, які 

мають екологічне значення, є евтрофікація водойм, можливе 

нагромадження патогенних мікроорганізмів, забруднення 

атмосферного повітря сірководнем, аміаком, молекулярним азотом та 

іншими сполуками. 

 

 

ВАЖЛИВІСТЬ ЗАХОДІВ ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ І 

ПІДТРИМАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ГІДРОЛОГІЧНОГО 

РЕЖИМУ 

Лесюк Д.Ю.,*10Нікітіна О.В.** 
 

Водоресурсний потенціал будь-якої території є природною 

основою її економічного розвитку, соціального та екологічного 

благополуччя. Разом з тим, за висновками багатьох дослідників, 

освоєння і ступінь господарського навантаження на водойми у 

теперішній час досягли рівнів, які перевищують їх здатність до 

самовідновлення.  

Комплексні природоохоронні заходи для будь-якого басейну річки 

завжди повинні мати екологічну, соціальну та економічну складову 
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Екологічна складова враховує показники, які впливають на 

поліпшення екологічного стану річки, відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного режиму річки, збереження та збільшення 

її водності, самовідновлення, самоочищення та саморегулювання 

річки. 

До соціальної складової входять заходи, які забезпечують 

підтримання та відновлення санітарного стану річки, задоволення 

емоційних потреб населення, яке проживає у басейні річки, винесення 

в натуру та упорядкування прибережних захисних смуг та 

водоохоронних зон річки, її рекреаційну цінність тощо. 

 Економічна складова може включати розрахунки, які показують 

окупність капітальних вкладень на запроектовані природоохоронні 

заходи у басейні річки, її еколого-економічну ефективність 

використання водних та інших природних ресурсів річки. 

Головною метою національної екологічної політики України є 

стабілізація і поліпшення стану навколишнього середовища. Важливу 

роль в цьому напрямку відіграє оздоровлення і покращення 

екологічного стану малих річок. 

 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, ПОВ'ЯЗАНІ З МІНЕРАЛЬНИМИ 

ДОБРИВАМИ 

Мокряк В.О.,*11Нікітіна О.В.** 
 

Розвиток сільського господарства на сьогоднішній день 

неможливий без використання мінеральних добрив, які дозволять 

підвищити родючість ґрунтів, збільшити врожайність, підвищити 

якість сільськогосподарської продукції. 

Забруднення навколишнього середовища при використанні 

мінеральних добрив відбувається в основному через недосконалість 

властивостей і хімічного складу добрив та порушення технології 

виробництва, зберігання та застосування мінеральних добрив. 

Поряд з основними елементами живлення в мінеральних добривах 

часто присутні різні домішки в вигляді солей важких металів, 

органічних сполук, радіоактивних ізотопів, оскільки сировина для 

одержання добрив (фосфорити, апатити, сирі калійні солі), як правило, 

вже містить значну кількість домішок – від 10–5 до 5 % і більше. З 
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токсичних елементів можуть бути присутні миш'як, кадмій, свинець, 

фтор, стронцій, які повинні розглядатися як потенційні джерела 

забруднення навколишнього середовища і враховуватися при внесенні 

в ґрунт мінеральних добрив. 

В сільському господарстві поряд з підвищенням урожайності та 

поліпшенням якості продукції на перший план повинні висуватися 

питання збереження та захисту навколишнього природного 

середовища від техногенного забруднення. Необхідним є 

впровадження природоохоронних ресурсозберігаючих технологій, які 

б забезпечували збереження в чистоті грунту, води та повітря. 

Отже, для поліпшення стану навколишнього природного 

середовища у зв’язку з використанням мінеральних добрив необхідно 

дотримуватися технологій внесення добрив під озиму пшеницю, а 

також удосконалювати технологію внесення мінеральних добрив, 

видержувати науково обґрунтовані співвідношення внесення 

мінеральних добрив під сільськогосподарські культури. 

 

 

РОЛЬ ФІТОНЦИДНИХ РОСЛИН У ПОКРАЩЕННІ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ МІСЬКОГО 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Балабак О.А.,*12Балабак А.В.,**Балабак О.О.*** 
 

Міська екосистема, як середовище життя міських жителів, зазнає 

постійного антропогенного впливу, який загалом має негативний 

характер. Забруднюються усі компоненти навколишнього середовища: 

повітряний басейн, ґрунтовий покрив, міські води, рослини. У складі 

міського повітря міститься широкий спектр полютантів та 

хвороботворних бактерій які, будучи збудниками хвороб, істотно 

впливають на здоров'я мешканців міста. 

Людство знайоме з цілющими властивостями органічних речовин 

ще з давніх часів, зокрема древні єгиптяни використовували 

фітонцидні властивості туї для бальзамування померлих. Гіппократ у 

Стародавній Греції лікував легеневі захворювання деревною смолою, 

римляни – гілками та ягодами ялівцю обкурювали та знезаражували 
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приміщення під час епідемій, а слов'яни активно використовували 

екстракти на основі плодів і хвої ялівцю в народній медицині та 

релігійно-обрядовому житті [2]. 

Важлива роль в оздоровленні атмосферного басейну відводиться 

фітонцидній дії рослин. Летючі фітонциди (гр. phyton – рослина, лат. 

caedo – вбиваю) – це складний комплекс біологічно активних 

органічних речовин, що виділяються рослинами в процесі їхньої 

життєдіяльності. Термін «фітонциди» вперше запропонував 

ленінградський учений, професор Б.П. Токін у 1928 р. Він встановив, 

що фітонциди вбивають або ж пригнічують зростання і розвиток 

бактерій, мікроскопічних грибів та найпростіших паразитів. Вчений 

підрахував, що 1 га ялівцевих насаджень може за добу виділяти до 30 

кг летких фітонцидів, що у 6 разів більше, ніж їх виділяє сосна та у 15 

разів більше, ніж листяні породи. Це теоретично дає можливість 

знищити всі патогенні мікроорганізми у місті середньої величини, 

тому їх розглядають як важливий чинник формування сприятливого 

для людини навколишнього середовища [5]. 

Дослідження показують, що кількість хвороботворних бактерій, 

широкий спектр яких міститься у міському повітрі, є різною. 

Максимальною вона є на вулицях з інтенсивним рухом транспорту, 

автомобільними корками, поблизу промислових об'єктів, тоді як в 

лісопарковій та парковій зонах їхня кількість у 200 разів є меншою [5]. 

Численними дослідженнями доведено, що леткі виділення хвойних 

порід вбивають таких злісних збудників хвороб людини як 

туберкульозна паличка, білий та золотистий стафілококи, холерний 

вібріон, гемолітичний стрептокок. За даними Н.М. Артем'євої (1955), 

яка проводила спостереження на Південному березі Криму, 

найактивніше на збудника туберкульозної палички впливають 

представники родини кипарисових та майже всі види кленів і 

магнолій. Тому багато санаторіїв і баз відпочинку розташовані в зоні 

впливу цих насаджень [5]. 

Пари етеричних речовин дуже легкі та мають властивість швидко 

поширюватись в атмосферному повітрі. У структурі насаджень їх 

найвищу концентрацію встановлено у нижньому горизонті, на 

невеликих галявинах і в периферійному поясі – на межі закритого та 

відкритого просторів. Збільшення інсоляції, температури та руху 

повітря з одночасним зменшенням вологості сприяє синтезу і 

випаровуванню ефірних олій. Варто зазначити, що помітне зниження 

антимікробної дії спостерігається у процесі старіння вегетативних 

органів. 
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Фітонцидні властивості рослин змінюються залежно від погодних 

умов, фенофази, стану рослини, забруднення середовища та ін. [3]. За 

даними Н.М. Верейкіної, В.В. Сліпих [1, 4], за період вегетації у 

листопадних деревних рослин спостерігаються два піка фітонцидної 

активності – літній та осінній, тоді як у хвойних – зимовий та літній. 

Навесні у них починається збільшення виділення летких органічних 

речовин порівняно з зимовим періодом. 

У дослідженнях використано шкалу, яка ілюструє ступінь 

фітонцидності дерев та чагарників [5]. За нею деревні породи 

поділяються на п'ять груп, кожній з яких присвоєно оціночний бал. 

Групи розміщені в порядку спадання ступеня фітонцидності. Нижче 

подано коротку характеристику груп: 

- найбільш фітонцидна (5 балів) – дуб звичайний (Quercus robur L.), 

клен гостролистий (Acer platanoides L.); 

- сильнофітонцидна (4 бали) – береза повисла (Betula pendula 

Roth.), береза біла (Betula alba L.), сосна звичайна (Pinus sylvestris L.), 

ялівець козацький (Juniperus sabina L.), ялівець китайський (Juniperus 

chinensis L.), ялівець звичайний (Juniperus communis L.), туя західна 

(Thuja occidentalis L.); 

- середньофітонцидна (3 бали) – модрина сибірська (Larix sibirica 

Ledeb.), вільха чорна (Alnus glutinosa (L.) Gaerth.), кедр сибірський 

(Pinus sibirica DuTour); 

- слабо фітонцидна (2 бали) – в'яз шорсткий (Ulmus glabra Huds.), 

бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa Scop.); 

- найменш фітонцидна (1 бал) – бузина чорна (Sambucus nigra L.), 

крушина ламка (Frangula alnus Mill.) 
 

Використані джерела: 1.Верейкина Н.Н. Фитонцидная активность 

интродуцентов в условиях ботанического сада БелГУ. Актуальні проблеми 

ботаніки та екології : матер. міжнар. конф. молодих вчених ботаніків України 

(Одеса, 21 – 22 березня 2003 р.). Одеса, 2003. С. 120-122. 2.Володарець С.О. 

Сануюча функція деревно-кущових рослин в урбанізованому середовищі. 

Промышленная ботаника. 2011, вип. 11. С. 84-89. 3.Гродзинский А.М. 

Фитонциды в эргономике. Киев: Наук. думка, 1986. 188 с. 4.Слепых В.В. 

Природные и антропогенные факторы и фитонцидная активность древесных 

пород. Лесн. хоз-во. 2004. № 6. С. 17-19. 5.Шуплат. Т.І. Фітонцидне та 

естетичне значення представників роду Ялівець (Juniperus L.) у покращенні 

стану міського навколишнього середовища. Науковий вісник НЛТУ України. 

2011. Вип. 21.9. С. 37-41. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СУБЛІМОВАНИХ ПРОДУКТІВ 

Гандзюк С. В.,*13Адаменко М.І.** 
 

Сублімаційне сушіння є найбільш перспективним, так як воно 

забезпечує високу якість сушених продуктів. Сублімовані продукти 

значно перевершують сушені по харчовій цінності, так як сублімації 

піддається тільки вода, а при термічному випаровуванні губляться 

багато корисних речовин. Звичайне теплове сушіння триває при більш 

високих температурах, в контакті з киснем повітря, який активізує 

процеси окислювання хімічних компонентів, діяльність ферментів, що 

супроводжуються зміною органолептичних характеристик, 

руйнуванням вітаміну С и майже повною втратою аромату продукту. 

До переваг сублімантів можна віднести: 

– Збереження більше 95% поживних речовин, мікроелементів, 

вітамінів, оптимальна кількість калорій; 

– Відсутність ароматизаторів, консервантів і барвників; 

– Легкість в приготуванні; 

– Значне зменшення ваги продукту, який до того ж займає мало 

місця; 

– Тривалі терміни зберігання; 

– Рекомендовано для дитячого та дієтичного харчування [1]. 

При сублімаційному сушінні заморожених продуктів у високому 

вакуумі ці процеси зведені до мінімуму. Продукти, висушені методом 

сублімації, зберігають 95 – 98% корисних речовин а також природні 

смакові якості, колір, запах і первісний обсяг. Засвоюваність 

зневоднених методом сублімації продуктів рівноцінна засвоюваності 

свіжих  [2, 3].  

Сублімати не містять ні консервантів, ні барвників ні 

ароматизаторів, і в цьому їх основна перевага в порівнянні з іншими 

продуктами тривалого зберігання і швидкого приготування [4].  

Велика перевага продуктів сублімаційного сушіння – швидке і 

повне відновлення їх у киплячій і навіть у холодній воді. У зв'язку з 

цим вони використовуються в громадському харчуванні і, насамперед, 

у курортній місцевості (містах-курортах) [3].  

Одне з найважливіших властивостей: зменшення ваги продукту за 

рахунок видалення з нього води. Це робить субліманти настільки 

привабливими для армії, туристів. Хоча для людини, що несе важкі 

сумки, це також актуально. Якщо ви йдете в похід, натуральні 
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продукти з витягнутою вологою ідеальне рішення. Для виробництва 

одного кілограма такої продукції обробляється 20кг свіжої, тобто 

взявши з собою 2-3 кг. різноманітних сухих вкусняшек, ви берете 

еквівалент 40-60 кг свіжого продукту [1]. 

Важливо знати, у скільки разів зменшилася вага продукту і в 

скільки разів він зросте при відновленні. Ці характеристики 

називаються коефіцієнтами сублімації і дегідрації. Для збільшення 

коефіцієнта сублімації більша частина продуктів повинна бути 

перетерта майже в порошок. Можна сублімувати продукцію і 

порізавши шматочками, але важити вона буде дещо більше [1]. Маса 

продуктів після сублімаційного сушіння зменшується майже в 4 рази, 

що полегшує їхнє транспортування [5]. 

Недоліками сублімаційного сушіння є:  

− Велика тривалість процесу; 

− Складність апаратури; 

− Труднощі здійснення сушіння в безперервному потоці. 

Сумарна витрата енергії та експлуатаційні витрати більші, ніж при 

будь-якому іншому способі сушіння. Тому застосування такого 

високовартісного сушіння доцільне лише в тих випадках, коли 

необхідне якісне збереження всіх властивостей продукту при 

довготривалому зберіганні. Тому сублімацію застосовують для 

сушіння цінних продуктів, які не витримують звичайної теплової 

обробки і які необхідно зберігати тривалий час без зміни їх 

біологічних властивостей (пеніцилін, деякі інші медичні препарати, 

плазма крові, високоякісні харчові продукти) [4]. 
 

Використані джерела: 1.Здоров'я, Ліки, Харчування [Електронний ресурс] //| 

Жіночий блог Здоров'я. – 2014. – Режим доступу : http://hls.in.ua/sublimativ-

frukti-yagodi-ovochi-kooperativ-narodne-zdorov-ya/. 2.Алексеев Е. Л. 

Моделирование и оптимизация технологических процессов в пищевой 

промышленности / Е. Л. Алексеев, В. Ф. Пахомов. - М. : Москва: 

Агропромиздат, 1987. — 272 с. 3.Лук’яненко Г. І. Технологія обробки і 

збереження харчових продуктів / Г. І. Лук’яненко. − К. : «Кондор», 2008. − 624 

с. 4.Корисні Поради [Електронний ресурс] // Online журнал. – 2015. – Режим 

доступу : http://poradumo.pp.ua/krasa-i-zdorovya/61576-sublmovan-produkti-

cnniy-podarunok-nauki-lyudstvu.html. 5.Опейда Й. Глосарій термінів з хімії / Й. 

Опейда, О. Швайка – Донецьк : Вебер, 2008. – 758 с. 

  

http://hls.in.ua/sublimativ-frukti-yagodi-ovochi-kooperativ-narodne-zdorov-ya/
http://hls.in.ua/sublimativ-frukti-yagodi-ovochi-kooperativ-narodne-zdorov-ya/
http://poradumo.pp.ua/krasa-i-zdorovya/61576-sublmovan-produkti-cnniy-podarunok-nauki-lyudstvu.html
http://poradumo.pp.ua/krasa-i-zdorovya/61576-sublmovan-produkti-cnniy-podarunok-nauki-lyudstvu.html


26 
 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ 

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Щетина М.А.,*14Дейнега О.Г.** 
 

Одним з основних життєво важливих елементів навколишнього 

природного середовища є атмосферне повітря. У природному стані 

складається з суміші газів: це переважно азот (понад 78 %) та кисень 

(близько 20 %), а також аргон, вуглекислий газ, водень, гелій, неон, 

озон, пил, водяна пара та деякі інші речовини. Атмосферне повітря є 

необхідною фізичною і біологічною умовою існування людини та 

джерелом життя на Землі. Від його якості залежить здоров’я людини. 

Атмосферне повітря також має важливе економічне значення. Воно 

використовується як сировина для хімічної промисловості, 

енергетичний ресурс, середовище зв’язку і руху літальних апаратів, 

для скидання відходів виробництва тощо. Науково-технічний прогрес 

розширив масштаби використання ресурсів та властивостей 

атмосферного повітря. Водночас значно зріс і негативний 

антропогенний вплив на атмосферне повітря. Масштаби його 

забруднення відходами виробництва набули загрозливого характеру 

для здоров’я людини, озонового шару, погоди та клімату нашої 

планети. 

Атмосферне повітря лише умовно можна вважати невичерпним 

природним ресурсом. Людині й більшості живих організмів необхідно 

повітря певної якості, а під впливом людської діяльності хімічний 

склад і фізичні властивості повітря погіршуються. На Землі вже майже 

не залишилося місць, де воно зберегло свої первозданні чистоту та 

якість, а в окремих промислових центрах стан атмосфери є 

загрозливим. У великих містах люди дихають повітрям, котре не 

відповідає сучасним нормам і є шкідливим для їх здоров’я, на кожного 

жителя цих міст щорічно припадає близько 1т небезпечних речовин. 

Забруднення атмосферного повітря – це будь-яка зміна складу і 

властивостей повітря, що негативно впливає на здоров’я людей і 

тварин, стан рослинного покриву та екосистеми. 

Забруднення атмосфери може бути природним і штучним. До 

природних забруднювачів повітря належать вулканічна діяльність, 

вивітрювання гірських порід, вітрова ерозія, пилок квіткових рослин, 

дим від лісових і степових пожеж. Домішками, які надходять із 
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природних джерел, є пил вулканічного, космічного, рослинного 

походження; продукти ерозії грунту; тумани; гази вулканічного 

походження; дим і гази від лісових і степових пожеж. 

Штучне забруднення пов’язане із викидами різних забруднюючих 

речовин у процесі діяльності людини. За агрегатним складом викиди 

шкідливих речовин в атмосферу поділяються на газоподібні (діоксид 

сульфуру, діоксид карбону, озон, оксид нітрогену), рідкі (кислоти, 

луги, розчини солей та ін.) і тверді (канцерогенні речовини, свинець і 

його сполуки, ртуть, кадмій, органічний і неорганічний пил, сажа, 

смолянисті речовини тощо). На сьогодні основними антропогенними 

забруднювачами атмосферного повітря є різні галузі промисловості а 

саме: теплоенергетика, підприємства металургійного комплексу, 

нафтовидобувна промисловість, нафтохімічна промисловість, 

автотранспорт, виробництво будівельних матеріалів. 

Теплоенергетика включає теплові й атомні електростанції, 

промислові та міські котельні. Близько 70-80 % світової електроенергії 

виробляється на теплових електростанціях. У процесі спалювання 

вугілля, нафти, природного газу, торфу в атмосферу виділяється дим, 

що містить продукти повного (діоксид карбону і пари води) і 

неповного (оксиди карбону, сульфуру, нітрогену, вуглеводні та ін.) 

згорання. 

 

ВАЖКІ МЕТАЛИ У ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ І 

ПРОДОВОЛЬЧІЙ СИРОВИНІ ЯК НАСЛІДОК ЇХ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ З ҐРУНТОВИХ СИСТЕМ ДО ПРОДУЦЕНТІВ 

Суханова І.П.,*15Нечипоренко Н.В.** 
 

Забруднення навколишнього середовища, особливо ґрунтового 

покриву, металами, що обумовлене антропогенним чинником, 

супроводжується в багатьох випадках забрудненням 

сільськогосподарської продукції і, відповідно, продуктів харчування. 

Із 105 хімічних елементів 83 належать до металів, серед яких 

розрізняють чорні і кольорові . 

В організмі людини металічні елементи становлять до 3% маси 

тіла. Серед них переважають кальцій (80%), калій (12%), натрій (5%), 

магній (2%), залізо (0,2%), цинк (0,14%). На долю інших припадає 
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приблизно 0,66%. Серед них є мікроелементи зі вмістом в організмі від 

10-5 до 10-3% та ультрамікроелементи (концентрація їх в організмі 

нижче 10-5%) . 

Згідно з рішеннями комісії ВООЗ ртуть, кадмій, свинець, миш’як, 

мідь, стронцій, цинк, залізо включені до переліку металів, вміст яких 

контролюється при міжнародній торгівлі. У країнах СНД контролю 

підлягають ще сурма, нікель, хром, алюміній, фтор, йод. 

За токсичністю серед важких металів виокремлюють: 

- найтоксичніші (Cd, Hg, Ni, Pb, Co, As ) 

- помірно токсичні (Cu, Zn, Mn) 

- малотоксичні (інші важкі метали)  

Свинець і кадмій виявляють канцерогенні властивості. 

Концентрація важких металів в овочах, плодах залежить від 

біологічних особливостей їх будови, агроекологічного стану ґрунтів, 

технології їх вирощування. Вміст важких металів залежить від 

розмірів плодів. 

Надлишок і дефіцит важких металів змінює перебіг обмінних 

процесів в організмі людини і може спричинити багато захворювань. 

При цьому природний баланс, який сформувався в певних біоценозах 

між ґрунтом і рослинами, успадковується і живими організмами. 

Відхилення від нього через ланцюги живлення передається людині і 

може спровокувати захворювання. 

У ґрунтах, як правило, знаходиться одночасно кілька важких 

металів. При цьому найнебезпечнішим для рослин і людини буде 

елемент, концентрація якого найвища. Забруднення важкими металами 

контролюють за їх валовим вмістом у ґрунтах і рослинах , при цьому 

важливо визначати у грунті рухомі форми елементів-забруднювачів. В 

оцінюванні агрономічного стану грунтів і рослин щодо наявності в них 

важких металів використовують такі показники: 

- кларки (валовий фоновий вміст) 

- ГДК (гранично допустима концентрація) валового вмісту важких 

металів      у ґрунті 

- ГДК рухомих форм важких металів у ґрунті 

- ГДК вмісту важких металів у рослинній продукції 

Вплив солей-сполук важких металічних елементів на стан здоров’я 

населення прямо-пропорційний величині техногенного навантаження 

на природне середовище, яке включає соціально-економічну; освоєння 

території (показники концентрації населення, промисловості, 

сільського господарства, будівництва, транспорту, освоєння 

земельного фонду). Забрудненість природного середовища, величина 
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радіаційної і хімічної забрудненості атмосферного повітря, природних 

вод і ґрунтового покриву). 

Медичними дослідженнями встановлено вплив кальцію, фтору, 

стронцію, кремнію на будову скелету; залізо, кобальт, ванадій, мідь 

беруть участь у кровотворенні; йод впливає на функціонування 

щитовидної залози. Порушення оптимального вмісту в організмі 

людини цинку, магнію, хлору понижують рівень холестерину в крові; з 

кадмієм пов’язані порушення кров’яного тиску; дефіцит міді шкідливо 

діє на пластичність кровоносних судин. Підвищений вміст у 

компонентах довкілля свинцю, нікелю, магнію зумовлює виникнення 

злоякісних пухлин. Дуже чутливо реагує організм людини на дефіцит 

або надлишок йоду, що призводить до зобних ендемій, або до 

виникнення злоякісних пухлин. 

Людський організм нормально функціонує за умови 

збалансованості всіх хімічних компонентів. Негативні зміни в ньому 

відчуваються тоді, коли концентрація елементу має відхилення від 

ГДК, що зумовлює глибокі зміни обмінних процесів, порушення 

функцій багатьох органів, надлишком чого є специфічні захворювання. 

Отже, важкі метали і солі вражають ґрунт, повітря, воду, а через 

них потрапляють у рослини, якими живляться тварини і люди. 

Індустріалізація, науково-технічний прогрес поглиблюють їх 

негативний вплив. 

 

 

ПРОБЛЕМА НАКОПИЧЕННЯ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ 

Щетина М.А.,*16Кожушко А.В.** 
 

Економічне зростання впливаючи на виробництво і споживання 

спричиняє збільшення залишків. Утворення відходів зростає, тоді як 

значна частка цих відходів акумулюється на полігонах і звалищах, які 

розміщені, спроектовані та експлуатуються неналежним чином, 

наслідком чого є негативний вплив на навколишнє середовище та 

здоров’я людини. 

В умовах зростання вартості сировинних ресурсів украй 

нераціонально як з економічного, так і з екологічного погляду ховати 

під землею готову сировину, придатну до повторного використання. 
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Головною проблемою використання цієї сировини стає її вилучення зі 

сміттєвої маси, оскільки в суміші вона майже непридатна для 

переробки. Тому разом з удосконаленням систем технічного сортування 

побутових відходів пріоритет повинен надаватися роздільному 

збиранню відходів.  

Сьогодні лише в 503 населених пунктах України впроваджено 

роздільний збір побутових відходів – 1,7% загальної кількості 

населених пунктів України. На полігонах України працює 21 

сміттєсортувальна лінія у м. Києві – сміттєспалювальний завод, у 

Харківській області – 3 сміттєспалювальні установки. У 2018 р. 

перероблено та утилізовано близько 3,65% побутових відходів, з них 

1,15% спалено і тільки 2,5% потрапило на заготівельні пункти 

вторинної сировини та сміттєпереробні підприємства. Сьогодні на 

полігони потрапляє несортоване сміття. У такій ситуації слід розуміти, 

що більша частина ТПВ має тривалий період розкладання. 

Територія існуючих полігонів, сміттєзвалищ і несанкціонованих 

звалищ вже перевищує площу державного природо-заповідного фонду. 

Тверді побутові відходи вивозяться лише в 70% міст і в 10% сільських 

населених пунктів. Це призводить до накопичення відходів у 

несанкціонованих місцях, а саме: за межами населеного пункту, в 

лісах, на берегах річок, уздовж доріг. 

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ БІОІНДИКАЦІЇ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

М. УМАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ БЕРЕЗИ ПОВИСЛОЇ (B. 

PENDULA) 

Марочкіна Т.В.*17 
 

Внаслідок техногенного розвитку суспільства на сьогоднішній день 

у багатьох містах зростає чисельність різноманітних підприємств, 

автотранспорту, які прямо, чи опосередковано впливають на стан 

навколишнього середовища. Дослідження рівня асиметрії 

морфологічних структур в умовах забрудненості середовища дає змогу 

оцінити вплив полютантів на стабільність розвитку рослинного 

організму. Така увага до листка обумовлюється тим, що він найбільш 

пластичний орган рослини. Методи морфологічного аналізу є 

найбільш простими і доступними змінами у рослин під впливом 
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забрудненого середовища, наприклад, актуальним є дослідження 

оцінки флуктуючої асиметрії (ФА) морфологічних структур, що 

встановлюється як випадкове відхилення від ідеальної симетрії 

двосторонніх ознак. Асиметрія є мінімальною лише при певних 

(оптимальних) умовах та неспецифічно збільшується при будь-якому 

стресовому впливі.  

Одним з найбільш розповсюджених видів, що використовуються у 

вуличному озелененні є береза повисла (Betula pendulа Roth.), що 

неодноразово використовувалася як біоіндикатор якості середовища 

при різних умовах зростання. В насадженнях берези повислої, що 

зростали в умовах антропогенного навантаження в межах м. Умань, 

морфометричні показники листків, порівняно з контролем, 

змінювалися, при цьому в більшості випадків спостерігалося 

зменшення числових значень вимірюваних ознак: зменшувалася 

площа листка, його довжина і ширина та довжина черешка. На основі 

обчислення флуктуючої асиметрії листкових пластинок встановлена 

залежність порушення рівня симетрії від забруднення середовища. 

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ 

БІОЛОГІЧНИХ ВІДХОДІВ  

Матвієнко А.В.*18 
 

Проблема утилізації біологічних відходів набула найбільшої 

актуальності у ХХІ сторіччі, коли виробництво тваринницької 

продукції в промислових масштабах досягло свого піку, а кількість 

відходів набула загрозливих масштабів. В наш час ведуться інтенсивні 

пошуки методів і способів видалення, переробки та використання 

гною з великих тваринницьких ферм, що передбачають його повну 

утилізацію. Вирішення проблеми полягає в тому, щоб тваринницькі 

комплекси не мали відходів, які забруднюють навколишнє 

середовище, а використовувались би як сировина для одержання 

додаткової сільськогосподарської продукції. На теренах України 

вирішення проблеми утилізації трупної сировини поставлено на 

промислову основу та здійснюється на спеціалізованих підприємствах 

– ветеринарно-санітарних утилізаційних заводах. За даними 

української господарської асоціації «Укрветсанзавод», сьогодні у 

нашій державі функціонує 24 ветеринарно-санітарні заводи. У 
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Дніпропетровській, Закарпатській, Миколаївській, Одеській, 

Чернівецькій областях ветсанзаводи взагалі не працюють. Через 90 % 

амортизаційну зношеність обладнання більшість такі заводи працюють 

не на повну потужність. Пріоритетними завданнями, які покликані 

вирішувати такі спеціалізовані утилізаційні підприємства, як 

ветеринарно-санітарні утилізаційні заводи, з огляду на визначену 

екологічну політику в Україні – є саме завдання, спрямовані на 

зменшення негативного впливу на довкілля з боку біогенних відходів 

тваринного походження, шляхом знищення патогенних 

мікроорганізмів, факультативно-потенційних збудників хвороб та 

значного скорочення кількості небажаних мікроорганізмів, які 

потрапляють у довкілля в процесі утилізації трупної сировини.  

 

 

ШКОДОЧИННІСТЬ ОМЕЛИ БІЛОЇ (VISCUM ALBUM L.) ДЛЯ 

НАСАДЖЕНЬ УРБОЕКОСИСТЕМ 

Василенко О.В.,*19Остроушко К.Г.** 

 

Зелені насадження в умовах міста є одним із найбільш ефективних і 

економічно вигідних засобів підвищення комфорту і якості життя 

городян. Роль зелених насаджень в оптимізації урбанізованих 

територій полягає у їх здатності знижувати несприятливі фактори 

природного і техногенного походження. 

Водночас, у містах формуються численні несприятливі фактори, які 

здатні негативно впливати на життєвість дерев. Одним із них є 

враження зелених насаджень омелою білою (Viscum album L.). Ця 

рослина-напівпаразит виділяється серед інших значно більшою 

шкідливістю. Загострення екологічної небезпеки від надмірного 

поширення омели в Україні, в першу чергу, пов’язано з тим, що 

протягом тривалого часу питанню ураження дерев цією рослиною не 

надавали належного значення.  

Омела біла росте і розвивається на гілках 37 видів листяних 

деревних рослин, а іноді і на стовбурах таких порід, як горіх грецький 

(Uglans regia L.), горіх чорний (U. nigra L.), горобина звичайна (Sorbus 

aucuparia L.), клен сріблястий (Acer saccharinum L.), у яких дуже 
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тонкий корок. На гілках у місцях проникнення проростків, які 

утворюються від зародків насіння омели білої в заболонній частині 

деревини, щорічно формується наріст унаслідок розростання 

паренхімної тканини. Листовий апарат омели білої фотосинтезує 

майже цілий рік, навіть при зниженні температури повітря до –10 °С. 

Фітопатологічні обстеження показали, що омела біла росте і 

розвивається  на деревах алей, парків, садів та узлісь приміських 

зелених насаджень. Найчастіше вона поселяється на деревах, гілки 

яких вкриті тонкою кіркою або ніжним корковим шаром. На гілках цих 

дерев розвиваються пишні кущі, у кронах окремих дерев або їхніх груп 

утворюються справжні зелені насадження із омели білої.  

Встановлено, що розповсюдженість омели білої та ступінь 

ураження нею залежить від виду деревної рослини та її віку, складу 

насадження та наявності птахів, які поїдають плоди взимку і розносять 

її насіння. Омела біла найбільш розповсюджена на тополі, клені 

сріблястому, липі дрібнолистій, акації білій. У період, коли ягоди 

наполовину дозріли, а цьогорічні листочки виросли до відповідного 

розміру, минулорічні листки закінчують свою життєдіяльність і 

поступово опадають зеленими. Термін опадання – середина червня – 

кінець вересня, незалежно від віку кущика омели білої і його 

розташування в кроні, а також виду і віку рослини-живителя. 

Шкодочинність омели полягає в тому, що гілки, які розташовані 

вище її кущів, поступово відмирають, у багатьох листяних видів 

знижується приріст, а у плодових – урожайність, омела значно 

погіршує естетичний вигляд дерев садів, скверів та парків. За високої 

ураженості рослини-живителя омела призводить до його загибелі. 
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НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ 
 

ЛЮДСЬКА ПОПУЛЯЦІЯ У ГЕОЕКОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ 

Сонько С.П.*20 
 

Екологія, географія та ініші науки про Землю недаремно віднесені 

до спільної предметної області природничих наук. Відтак, глобальна 

екологічна проблема, яке замість остаточного вирішення весь час 

загострюється, не може бути вирішена в принципі без інтеграції 

згаданиих наук. 

Ступінь географічності цієї проблеми сьогодні конкретизується у 

дискусії про відмінність/подібність просторової суті екосистеми та 

ландшафту. Встановлення просторової суті відбувається передусім 

через визначення кордонів цих двох безперечно просторових утворень.  

Важливе значення має розуміння суспільства саме як «людської 

популяції». Найцікавішим є те, що дослідженню екологічної суті 

людської популяції присвячено дуже мало робіт (Одум, Кокс, 

Краммел, Дайєр). Просторовим або геоекологічним же аспектам 

«прояву» екологічної суті людини присвячені одиничні роботи, 

причому переважно роботи класичні (Н.И.Вавилов, В.І.Вернадський, 

Н.В.Тимофеев-Ресовский, Б.Б.Родоман, О.Г.Топчієв). 

Завданням нашої роботи буде дослідження просторової і 

функціональної структури екосистем і ландшафтів для встановлення 

місця і ролі в них людської популяції. 

Одним з головних аргументів на користь просторової ідентичності 

ландшафтів та екосистем є «феномен життя», досліджений ще 

В.І.Вернадським. «Саме життя, матеріалізоване в біоті, формує фації і 

ландшафти, біоценози і екосистеми - структурні одиниці біосфери чи 

географічної оболонки. Дійсно, якщо порівняти, наприклад, об’єм 

стоку в океан зваженої і розчиненої речовини, що досягає 21 Гт на рік, 

з масою, створюваною на суходолі в процесі фотосинтезу органіки, що 

дорівнює 500-1000 Гт, видно, що остання в 20-50 разів переважає 

перший»[3]. Але при цьому треба пам’ятати, що 80-90% вивітрілого 

матеріалу, що складають наноси, є також результатом діяльності 

мікроорганізмів і грибів[2].  
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Загальні уявлення і наукові підходи автора до розгляду проблеми 

геоекологічної суті людини виходять з фундаментальних уявлень про 

біосферу «як цілісний, своєрідно організований і побудований 

матеріальний об’єкт, що виник близько 4 млрд. років тому і в якій 

існує якісно особлива форма організації матерії – біосферна»[2].  

Відтак, наші зусилля мають бути спрямовані на пошук таких 

екосистем, які поєднують в собі антропну і соціальну природу людини. 

Найскоріше, усвідомлення просторової суті таких екосистем лежить в 

річищі предмету землезнавства і найбільше наближається до змісту 

соціо-природних систем [6].  

Є чимало визначень екосистеми, які належать А.Тенслі,  

П.Дювинье, Р.Дажо, М.Ф.Реймерсу та О.В.Яблокову. Ю.Одум [96] 

біосферу (у визначенні В.І.Вернадського) та екосферу вважав 

синонімами, підкреслюючи, що «найбільша і найближча до ідеалу в 

розумінні «самозабезпечення» біологічна система, яку ми знаємо, - це 

біосфера або екосфера; вона включає всі живі організми Землі, які 

знаходяться у взаємодії з їх фізичним середовищем як єдине ціле, що 

підтримує цю систему в стані стійкої рівноваги, одержуючи потік 

енергії від Сонця, її джерела, і перевипромінюючи цю енергію в 

космічний простір»[4]  

Визначаючись з формами організації живої речовини у біосфері 

(частиною якої є і людська популяція) треба розглянути рівні цієї 

організації. Первинним рівнем організації є організм енний[1].  

Другим основним рівнем організації живого вважається 

популяційний. Уявлення біологів просторової суті популяції дуже 

наближає нас до географічних основ екології. І.І.Шмальгаузен (1968) 

писав: «Різноманітні органічні форми, які виділилися як самостійні 

види, неминуче контактують між собою в одному і тому ж просторі, і 

це зумовлює розподіл сфер впливу - захоплення найрізноманітніших 

екологічних ніш і спільне існування різних видів у певних біотопах. 

Таким чином виникають складніші синтетичні біотичні системи - 

біоценози. Основним фактором, який підтримує цілісність біоценозу, 

тобто інтеграційним фактором, є тут, головним чином, харчові 

відносини»[5] Згідно з цим нема жодних причин «виключати» людину 

з біоценотичних екологічних ніш, в які людство включають саме 

харчові відносини. 

Відтак, усе розмаїття живих систем на нашій планеті зводиться до 

трьох основних рівнів організації - організменного, популяційного та 

екосистемного. Їм підпорядковані всі відомі в науці ступені організації 

та рівні дослідження живих структур[1] (рис. 1.). 
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Організменний рівень організації характеризується великою 

кількістю функцій, але із загальноекологічних позицій найважливішою 

з них є розмноження і насичення простору живою речовиною, 

відтворення життєвого субстрату, постійний процес синтезу й 

деструкції, розгортання біотичного кругообігу та ускладнення 

біосфери.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна функція популяційного рівня організації - це формування 

в певному ареалі (зайнятому однією популяцією) такого населення 

виду, яке за структурою та життєвими особливостями найбільше 

відповідає середовищу його існування.  

На екосистемному рівні організації реалізується третя 

найважливіша функція живих систем - безперервний обмін речовиною, 

енергією та інформацією між усіма живими її компонентами та 

середовищем їх існування. Кругообіг речовин і трансформація енергії 

в екосистемах будь-якої просторової чи функціональної складності 

здійснюється завдяки тісній взаємодії організмів різних трофічних 

груп між собою та з навколишнім середовищем[1].  

У системах описаних трьох рівнів організації - організменного, 

популяційного та екосистемного - відбуваються всі біохімічні, 

фізіологічні, біогеоценотичні, біофізичні, біогеохімічні та інші 
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Рис.1.  Схема структурно-функціональних зв’язків між основними 

рівнями організації живого (за М.А.Голубцем) 
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процеси, які характеризують саму суть життя, існування та еволюції 

біосфери. За межами біотичних систем цих рівнів життя не існує.  

Враховуючи просторово-часове буття і загальну вагову масу в 

біосфері (понад 98%) рослинних видів, доходимо висновку, що 

рослинним видам і угрупованням (продуцентам) притаманний  

стаціонарно-дисперсний тип «споживання» географічного простору 

[6]. Логічно вибігає висновок про те, що тваринні види і угруповання 

(консументи) здійснюють динамічно-дисперсне опосереднення 

географічного простору, враховуючи, що деякі види мають свої 

екотопи на різних материках і розширюють їх за рахунок своєї більш 

активної просторової динаміки. 

На відміну від суто природних у людської популяції динамічно-

континуальний тип «споживання» географічного простору, який 

полягає в постійному розширенні екотопу і докорінній його суцільній 

енерго-речовинно-інформаційній трансформації. При цьому, якщо в 

природних геобіоценозах такий інформаційний обмін спрямовується 

на удосконалення конкурентної боротьби за середовище (між тим не 

виходячи за межі екотопу), то людська популяція давно вже виграла 

цю конкурентну боротьбу з іншими видами і веде її всередині своєї 

популяції тим самим виходячи на екосистемний рівень організації 

живої речовини.  

Таким чином, пошуки «екосистеми людини» на організменному 

рівні не мають сенсу, бо таке «поле» простягається нескінченно 

далеко. Впродовж еволюції організменний рівень життя нашого виду 

переступив межі тримірного планетарного простору і став «відкритим 

каналом» для зв’язку з Космосом, про що свідчать не лише факти 

екстрасенсорних, сакральних, «магічних» та інших неординарних 

проявів окремих особин на зразок Нострадамуса, Ванги, 

Кашпировського та інших, а й цілком конкретні напрацювання 

Едуарада Ціолковського, Юрія Кондратюка, Ілона Маска, спрямовані 

на підкорення космічних просторів.  

Відтак, екосистемний підхід до розгляду складних взаємодій в 

системі «Природа-Суспільство» досить логічний, але до кінця не 

розроблений саме на рівні мікрорегіонів, які, на нашу думку, 

відповідають рівню екотопу. Саме із застосуванням цього підходу 

можна наблизитись до виконання гасла форуму в Ріо-де-Жанейро «Дій 

локально — думай глобально». 
 

Використані джерела: 1.Голубець М.А. Екосистемологія.- Львів:Поллі,2000.- 

146 с. 2.Лапо А.В. Следы былых биосфер. - М.: Изд-во «Знание», 1987. - 208 с. 

3.Лосев К.С., Ананичева М.Д., Чеснокова И.В. Ландшафтоведение и экология 

– соотношения и структурные единицы. /Укр. геогр. журн. - 2001, № 4.-С.53.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВАЗІЙНОЇ ФЛОРИ ЯК ПРОБЛЕМА 

АНТРОПОГЕННОГО ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА 

Суханова І.П.,*21Парахненко В.Г.** 
 

Найперспективніші напрямки сучасних наукових досліджень 

приурочені переважно до пограниччя кількох наук. Не є винятком 

пошуки у сфері геоботаніки, дедалі більше проваджені в аспекті 

антропогенних трансформацій фітоценозів. Зокрема, вже близько ста 

років ведуться дослідження  адвентивної флори – явища занесення в 

певну місцевість невластивих їй видів рослин, викликаного 

антропогенним чинником. Серед адвентивних видів часто трапляються 

такі, що пригнічують автохтонну флору, порушуючи в цей спосіб 

природний фітоценоз, а відтак – і ландшафт. Такі види називають 

інвазійними, і вивчення просторових аспектів їх поширення має 

істотне значення для вдосконалення наукових засад оптимізації 

ландшафтів. 

В Україні різні аспекти поширення адвентивної, зокрема інвазійної, 

флори досліджували М. І. Котов [3], В. В. Протопопова [7; 8; 12], М. В. 

Шевера [12], С. Л. Мосякін [11; 12], В. Я. Мар’юшкіна [6], В. Ф. Дрель 

[1], О. О. Кучер [5], О. М. Шевчук [9], В. П. Шлапак [10] та ін.  

Вивчення інвазійної флори перебуває на межі ботаніки, екології, 

географії. Ми акцентуємо на географічному підході до її досліджень, 

який – у ширшому розумінні – перебуває в контексті студій із наук про 

Землю. Серед просторових аспектів зазначеної проблеми слід 

відзначити питання залежності ступеню натуралізації інвазійних видів 

від дії сукупності географічних чинників (рельєфу, клімату, ґрунтів), 

відстані від природного ареалу їх поширення, що визначає 

міжзональний або внутрішньозональний характер міґрацій тощо. 
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Зокрема, проявом дії геоморфологічного чинника є натуралізація в 

Українських Карпатах борщівника Сосновського 

(Heracleum sosnowskyi Manden.), батьківщиною якого є Кавказ [4]. 

Отже, гірська за походженням рослина знайшла собі нове 

місцезростання знов-таки в гірській місцевості. Вплив кліматичного 

фактора ми вбачаємо, наприклад, у міґрації комеліни звичайної 

(Commelina communis L.) з області мусонного гумідного клімату на 

Далекому Сході Євразії до сектору такого ж вологого клімату на 

Українському Поліссі. Поширення в Україні клену американського 

(Acer negundo L.), на нашу думку, може бути прикладом натуралізації, 

заснованої на подібності ґрунтового покриву. 

Також варто зауважити, що одним із географічних аспектів 

вивчення інвазійної флори є виявлення рівнів адвентизації, про що 

авторами було зауважено [2]. Міґрація наведених вище прикладів 

являє собою приклад адвентизації на реґіональному рівні, в тому числі 

щодо комеліни звичайної ми відзначаємо макрореґіональний 

підрівень, а борщівника Сосновського – мезореґіональний. 

Враховуючи яскраво виражений просторовий аспект вивчення 

інвазійної флори та сутність останньої, пов’язану з діяльністю людини, 

вважаємо дослідження в цій галузі одним із підрозділів 

антропогенного ландшафтознавства, тобто наукової дисципліни, що 

постала близько пів сторіччя тому на пограниччі географії та екології, і 

яка поступово, в міру загострення відносин у системі «природа – 

суспільство», стала одним із провідних напрямків наук про Землю. 
 

Використані джерела: 1.Дрель В.Ф. Адвентивна флора залізниць Луганської 

області: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 

03.00.05 «Ботаніка». К., 1999. 20 с. 2.Кисельов Ю.О., Суханова І.П., 

Парахненко В.Г., Швець Я.А., Черниш В.І. Адвентивна флора України: 

географічні особливості поширення. Науковий вісник Національного 
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2011. С. 68-74. 5.Кучер О.О. До історії дослідження адвентивних рослин 
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ботаника, вып. 11. 2011. С. 141-146. 6.Мар’юшкіна В.Я. Демекологія 

інвазійних рослин в агроекосистемах та шляхи оптимізації антропізованих 
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40 
 

Наук. думка, 1991. 204 с. 9.Шевчук О.М. Роль пасовищних екосистем у 

збереженні біорізноманітності на Південному Сході України Промышленная 

ботаника, вып. 12. 2012. С. 61-66. 10.Шлапак В.П., Сонько С.П., Швець Я.А., 

Черниш В.І. Геоботанічні аспекти екотонізації природних ландшафтів. 

Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, т. 29, 

№7. 2019. С. 76–79. 11.Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of 

Ukraine: A nomenclatural checklist. Kyiv, 1999. 346 p. 12.Protopopova V.V., 

Shevera M.V., Mosyakin S.L. Deliberate and unintentional introduction of invasive 

weeds: a case study of the alien flora of Ukraine. Euphytica, 148. 2006. P. 17-33.  

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ СТАНУ РІЧКИ ПІВДЕННИЙ 

БУГ НА ОСНОВІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ 

Залізняк Я.І.*22 
 

Оцінювання впливу на навколишнє природне середовище є 

пріоритетним напрямом екологічно-моніторингових досліджень, що 

підтверджується цілим рядом державних документів. Використання в 

географічних  науках басейнового підходу дозволяє реалізувати цей 

напрямок найбільш ефективно. Південний Буг – найбільша річка 

України, яка повністю усією своєю довжиною протікає на її території, 

а, отже, потерпає від різноманітних видів антропогенного впливу [1]. 

Тому правильне управління водною галуззю сприяє зменшенню 

впливу на неї антропогенної діяльності та розробленню заходів по її 

раціональному використанню, що є важливим для збереження стану 

річок, зокрема Південного Бугу. Адже стан геосистем України різного 

рангу істотно ускладнений надмірним антропогенним навантаженням 

на них, що, з одного боку, призводить до їх деградації, а з іншого – 

вкрай обмежує здатність до виконання геосистемами корисних для 

людини соціально-економічних функцій, насамперед через обмеження 

можливості екологічно безпечного ресурсокористування в геосистемах 

[2].  

Водне господарство є особливою, специфічною галуззю економіки 

України, тому що його розвиток безпосередньо пов'язаний з процесом 

забезпечення водою населення та всіх галузей економіки. Особливістю 

галузі водного господарства є масштабність і зв’язок майже з усіма 

галузями економіки, що значно впливає на розвиток і розміщення 

продуктивних сил. Це в свою чергу негативно впливає на стан 
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річкових басейнів та якість їх вод, що підтверджує необхідність 

дослідження стану річки Південний Буг, так як вона протікає через 

всю країну і забезпечує різні побутові потреби населення [3]. 

При вирішенні питань охорони та передачі водних ресурсів на 

великі відстані, перерозподілу водних ресурсів в умовах їх дефіциту 

виникли певні труднощі. Це значною мірою визначило формування 

водного господарства як галузі, що охоплює сукупність об’єктів, 

споруд і підприємств, призначенням яких є добування, обробка, 

регулювання, використання, відтворення водних ресурсів, відведення 

використаних вод, а також впровадження заходів щодо запобігання 

шкідливій дії поверхневих і підземних вод.  

Функціонування водного господарства невіддільне від водних 

ресурсів і водних об’єктів, з якими воно тісно пов’язане. Тут 

доводиться говорити не лише про водне господарство, а про щось 

ширше – водогосподарський комплекс. Під цим поняттям розуміється 

складова національної економіки, що охоплює водні об’єкти з 

наявними в них водними ресурсами, гідротехнічні споруди, а також 

діяльність водокористувачів, органів управління та відповідного 

контролю [4].  

На сьогодні водогосподарський комплекс України має суттєві 

організаційні недоліки. Управління, фінансування і його технічне 

направлення здійснюють різні міністерства, агентства і служби, та 

комунальні підприємства місцевих органів влади, що вносить певну 

неузгодженість в питаннях раціонального використання і охорони 

водних ресурсів та не забезпечує належного порядку у 

водокористуванні.  

Таким чином, стан справ в галузі водного господарства вимагає 

кардинальних змін у відношенні держави до розвитку 

водогосподарського комплексу та реформування системи управління 

водними ресурсами, тому що саме від державного регулювання 

залежить розвиток даного сектору економіки і в цілому соціально-

економічний розвиток країни. 
 

Використані джерела: 1.Гагина Н.В., Федорцова Т.А. Методы 

геоэкологических исследований: Курс лекций. − Мн.: БГУ, 2002. − 98 с. 

2.Духовный В. А. Интегрированное управление водными ресурсами: от теории 

к реальной практике. Опыт Центральной Азии / В. А. Духовный, В. И. 

Соколов, Х. Мантритилаке. – Ташкент : НИЦ МКВК, 2008. – 364 с.  3.Сташук 

В. А. Еколого-економічні основи басейнового управління водними ресурсами / 

А. В. Сташук. – Дніпропетровськ : Зоря, 2006. – 480 с. 4.Biswas A. Integrated 

Water Resources Management: Reassessment / Biswas // Water International. – 

2004. – Vol. 29, № 2. – P. 248–256. 
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ЗАБРУДНЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНО-СТРІЧКОВИХ 

КОРИДОРІВ АВТОМОБІЛЬНИМИ ВИКИДАМИ, ВПЛИВ НА 

ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

Огілько С.П.*23 
 

В даний час транспорт і рух продовжують розвиватися та 

посилюватися. Як результат, забруднювачі руху, спричинених 

антропогенною діяльністю, такою як будівництво міських доріг, 

вихлопні гази автомобілів, витік мастил, автомобільні деталі, корозія 

будівельних матеріалів, викиди твердих частинок, стають одним із 

найважливіших джерел важких металів, поліциклічні ароматичних 

вуглеводні (ПАВ) та інших небезпечних речовин. Вони також 

виникають від стирання бруківки, шин та гальмівних накладок, а 

також від корозії металевих деталей транспортних засобів. Частина 

забруднюючих речовин, що виділяються транспортними засобами, 

скидається разом з дощовою водою в каналізаційні системи. Решта 

відкладаються у верхніх шарах ґрунту. Основний вміст та 

концентрація компонентів у придорожньому ґрунті відображають 

рівень промислового та транспортного розвитку та соціально-

економічні фактори, характерні для певних регіонів[1]. 

Ці метали є біоакумулятивними, і мають глибокий вплив на 

природне середовище та здоров'я людини та тварин завдяки їх 

стійкості, високій рухливості та мутагенним та канцерогенним 

властивостям, тому на даний час токсичний вплив важких металів є 

актуальним питанням і вивчався багатьма дослідниками в усьому світі. 

Входження важких металів у харчовий ланцюг людини та тварин може 

відбуватися внаслідок поглинання їстівними рослинами, вирощеними 

в забрудненому ґрунті. Токсичний та небезпечний вплив деяких 

важких металів на здоров'я людини дуже значний і може спричинити 

багато смертельних захворювань. Важкі метали, такі як Fe, Pb, Mn, Zn, 

Cu, Cd, Co, Ni, Cr, викидаються з джерел руху. Титан та вольфрам, 

отримані від стирання зимових шин, також були визначені у 

вуличному пилу в північних країнах. Не так давно свинець був одним з 

основних продуктів згоряння палива. Тим не менш, Pb було вилучено з 

бензину в США і Канаді в середині 1980-х. В ЄС його вміст у бензині 

було зменшено на початку 1980-х, а остаточно було скасовано у 2005 

році. Відповідно, значення Pb як основного важкого металу, що 

викидається з трафіку в атмосферу, зменшилось. В даний час 

 
*Огілько С.П. – аспірант, Уманський національний університет садівництва. 
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концентрація Pb, що спостерігається на придорожніх ґрунтах, є 

головним чином результатом попереднього осадження[2]. 

Для дослідження забруднення ґрунту важкими металами, 

відбираються проби за межами центрів міста, далеко від промислових 

об’єктів. Для відбору проб обираються окремі місця, в яких автомобілі 

сповільнювались та / або прискорювались через організацію руху 

(обмеження швидкості, вузли та світлофори), а також окремі дороги з 

великим обсягом руху. 

У містах Європи (Польща, Німеччина) відбирали точки відбору за 

допомогою попередніх вимірювань поверхні магнітної 

сприйнятливості (κ), виконаних за допомогою вимірювача магнітної 

чутливості Bartington MS2, оснащеного датчиком польового зонда 

MS2D. Вимірювання проводяться по 15-метровій лінії відрізка, 

паралельної дорозі. Вони були зроблені в десяти перпендикулярних 

перехрестях на відстані 10 м від краю дороги. 

Зразки беруть із самого верхнього 5-сантиметрового шару ґрунту 

на відстані 1 м від краю дороги на кожній ділянці. Ці зразки сушать на 

повітрі в лабораторії. Згодом їх просіювали через 2-мм сітку і 

розділяють на менші порції для подальшого аналізу[3]. 

Оскільки актуальним паливом для транспортних засобів є бензин та 

дизельне паливо, під час згорання в атмосферу потрапляють леткі 

органічні речовини (ЛОС). Вони включають в себе такі речовини як 

азот (N2) оксид вуглецю (CO), вуглекислий газ (CO2), діоксид азоту 

(NO2), карбон (С), оксиди нітрогену (NOx) та O3. Ці речовини 

піднімаються у верхні шари атмосфери утворюючи смог. 

Відбір проб ЛОС бажано проводити в літку у годину пік, оскільки 

спостерігаються більш високі концентрації навколишнього 

середовища в порівнянні з іншими сезонами. Таким чином, більш 

інформативним є дослідження впливу викидів ЛОС від транспортних 

засобів до атмосферного O3[4]. 

Аналізуючи статті про проблеми забруднення примагістрального 

ландшафту важкими металами, розглядають в таких країнах як Китай, 

Індія, Нігерія, Пакистан, Канада, а також країни Європи (Німеччина та 

Польща). 

Забруднення важкими металами є однією з найсерйозніших 

екологічних проблем у світі, що становить велику загрозу для людей. 

Крім природних джерел, важливими джерелами важких металів є 

навмисні та ненавмисні антропогенні викиди. Вплив надлишку важких 

металів може збільшити ризик для здоров'я людини, впливаючи на 

травну систему, неврологічну систему, серцево-судинну систему та 

імунну систему, або збільшуючи ризик раку. 
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Мінімізація та усунення важких металів є набагато бажанішими 

порівняно з іншими стратегіями контролю забруднення. Ці цілі 

можуть бути досягнуті шляхом зменшення використання речовин та 

предметів, що містять важкі метали. 
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ЗАПОВІДНА СПРАВА, 

ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН, 

САДОВО-ПАРКОВЕ МИСТЕЦТВО 
 

ПОКРАЩЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ 

В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Чернишенко Г.О.,*24Нестеренко О.В.,**Зайцева В.Г.*** 
 

У взаємовідносинах людини та суспільства протягом останніх 

десятиріч спостерігаються дві протилежні тенденції. Паралельно із 

поступовими змінами ставлення до довкілля, покращенням екологічної 

свідомості, розумінням необхідності збереження ландшафтів та видів 

флори і фауни через відведення територій до природно-заповідного 

фонду має місце постійне посилення антропогенного навантаження у 

вигляді розвитку промисловості, забруднення повітря, води та ґрунту. 

На Лівобережній Україні історично утворилися різноманітні типи  

лісостепових і степових ландшафтів. Характерні природні ландшафти 

на більшій частині даної території можна віднести до екотонних, тобто 

перехідних між класичними лісами помірного поясу (хвойні, 

широколистяні) та типовими відкритими ландшафтами (степи, 

напівпустелі). Такі перехідні ландшафти мають особливу цінність, 

оскільки саме через них відбувається взаємодія представників 

рослинного і тваринного світу різних природних зон, розширення 

природних ареалів, взаємозбагачення та взаємопроникнення видів. 

Особливістю нашої території є порівняно тривалий час збереження 

природних «диких» ландшафтів у той час, коли землі в інших регіонах 

планети вже багато століть, а то й тисячоліть зазнавали значних 

антропогенних змін. Через історичні причини основна частина наших 

земель була «диким полем» аж до ХVІІ ст. А активно засвоювати їх 

почали з ІІ-ї половини ХVІІІ ст. Проте за перші 200 років активного 

засвоювання кількість лісів скоротилася в 3 рази, розораність території 

досягла 70 %, були майже знищені популяції багатьох видів рослин і 

тварин, зокрема, великі травоїдні тварини. 
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Зараз у межах України переважають перетворені господарською 

діяльністю ландшафти, які можна згрупувати, виділивши окремо 

ландшафти меліоровані, агрокультурні, лісові, селітебні, промислові, 

урбанізовані, рекреаційні та ін. Проте формування перетворених 

ландшафтів лісостепової зони (збезлісення і розорення земель) не 

суперечать загальному процесові природного формування 

лісостепових зональних видів ландшафтів. Іноді зміна природних 

комплексів відбувається конкретними етапами, часто навіть не 

одночасно з природою, тобто вплив людини суперечить природним 

процесам. Прикладом може бути розвиток ландшафтів зрошуваних 

земель у різко посушливих умовах. 

На території Харківської області облікова площа меліорованих 

земель станом на 2011 р. складала 92,4 тис.га., з них зрошувані землі – 

82,4 тис.га., або 3,4% від загальної площі сільгоспугідь, у тому числі 

площа міжгосподарських зрошувальних систем – 66,5 тис.га, 

господарських систем – 15,9 тис.га. У 1992 р. використовувалося 78% 

площ зрошуваних земель від наявного зрошення, то у 2001 р. 

зрошення використовувалося на площі 6,8 тис.га (6%).  

Станом на 1 січня 2013 року з 82,4 тис.га зрошуваних земель  через 

незадовільний технічний стан внутрішньогосподарських мереж та інші 

причини не використовувалося за призначенням 74,8 тис.га. 

Для порівняння: на території Донецької області на той же час 

налічувалося 122,3 тис. га зрошуваних земель, на території Луганської 

області – 60,6 тис. га зрошуваних земель. 

Починаючи з ІІ-ї половини ХХ ст. розпочато масові висаджування 

дерев по ярах та лісосмугах, відтворення лісових масивів, заходи зі 

збільшення чисельності характерної для регіону фауни. Зокрема, на 

Харківщині за повоєнні роки було висаджено майже 100 тис. га лісу, а 

сумарна лісистість території зросла у 1,5 рази і складає зараз 12,1 %. 

Протягом останніх 30 років створено нові об’єкти природно-

заповідного фонду: Національний природний парк «Гомільшанські 

ліси», Природний парк «Слобожанський», Природний парк 

«Дворічанський», регіональні ландшафтні парки «Великобурлуцький 

степ», «Ізюмська лука», «Печенізьке поле» та багато інших 

природоохоронних об’єктів. На цих територіях зберігаються зразки 

типових для регіону ландшафтів, відтворюються рідкісні та зникаючі 

види флори та фауни. Загальна площа складає 73,8 тис. га. 

І ще важливий аспект. Під відтворенням природних ландшафтів як 

правило розуміється відновлення лісів. Що цілком природно, 

враховуючи значення лісових екосистем у біосфері, їх естетичну роль. 

А відтворенню та збереженню степових ландшафтів приділяється 
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значно менша увага. Хоча, саме українські степи зазнали 

наймасштабніших і найбрутальніших перетворень. У степових 

регіонах розораність земель перевищує 80%, ерозійні процеси досягли 

критичних масштабів, щороку посилюється отруєння земель та 

підземних вод пестицидами, процеси дегуміфікації та засолення. Це 

впливає на усі без виключення землі, в т.ч. і на території природно-

заповідного фонду. Найродючіші у світі чорноземи ми вже фактично 

втратили. Ділянок «дикого» степу, що колись вкривав наші простори, 

майже не залишилося. Проведені заходи щодо охорони та відтворення 

у природних умовах популяцій окремих зниклих з наших земель або 

зникаючих рідкісних видів (дрофа, байбак і т.і.), для чого виділялися 

окремі заповідні території, виявилися ефективними. Але подібні 

заходи мають бути більш масштабними, комплексними та науково 

обґрунтованими. 

У Харківському національному університеті будівництва та 

архітектури (ХНУБА) проводиться підготовка та випуск фахівців зі 

спеціальності «Екологія» на базі кафедри Безпеки життєдіяльності та 

інженерної екології. Вже протягом 9 років на другому курсі 

проводиться виїзна ландшафтно-екологічна практика. Базою практики 

студентів ХНУБА є розташовані на території Харківської області 

Національний природний парк «Гомільшанські ліси» та Національний 

природний парк «Слобожанський». Протягом декількох днів студенти 

проживають на території одного з парків в польовому навчальному 

таборі Харківської обласної організації Всеукраїнської екологічної 

ліги згідно з відповідним договором. Кожного дня студенти проходять 

екскурсійні маршрути та проводять польові дослідження. Один день 

передбачається для проведення екологічного суботника.  

На даний час у парку вже розроблено й обладнано вісім 

екскурсійних маршрутів, призначених для ознайомлення студентів з 

представленими у ньому природними екосистемами, що є зразками 

основних природних ландшафтів нашої кліматичної зони. Маршрути 

прокладено таким чином, що вони охоплюють фактично всі типи 

екосистем парку: широколистяні та соснові ліси, ділянки дикого степу, 

схили та тераси річкових берегів, заплавні озера, затоки та болота. 

Протягом маршрутів розташовано стенди, на яких надається 

інформація про рідкісні види флори та фауни, що представлені в парку 

(першоцвіти, птахи, комахи, великі ссавці), значна кількість яких 

занесена до Червоної книги України. Під час екскурсій студенти 

вивчають рослинні угруповання, типи ґрунтів на схилах із розмитим 

ґрунтовим профілем, свідчення про життєдіяльність тварин (сліди, 

пориї кабанів, відходи).  
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Таким чином, виїзна ландшафтно-екологічна практика у польових 

умовах є невід’ємною складовою навчального процесу підготовки 

екологів. Для майбутніх фахівців це – унікальна можливість вивчати 

екологічний стан природних та антропогенних ландшафтів, 

закономірності та особливості формування довкілля з різною 

ландшафтно-екологічною структурою. 
 

Використані джерела: 1.Швиденко А.З., Букша І.Ф., Краковська С.В. 

Уразливість лісів України до змін клімату: монографія. Київ, Ніка-Центр: 

2018, 184с. 2.Сучасний екологічний стан української частини річки Сіверський 

Донець (експедиційні дослідження) / Гриценко А.В., Васенко О.Г., Колісник 

А.В. та ін. – Х.: ВПП «Контраст», 2011. – 340с. 3.Бурковський О.П. 

Консервація земель як основний аспект відтворення ландшафтного та 

біологічного різноманіття. – Екологічний вісник. – травень-червень 2014. – №3 

(84). – С.5-7. 4.Парникоза І.Ю. Сінокосіння в степових заповідниках України: 

неефективний, небезпечний та несучасний метод регуляції. – Екологічний 

вісник. – травень-червень 2014. – №3(84). – С.10-11. 5.Маринич О.М., 

Шищенко П.Т. Фізична географія України: Підручник. — К.: Знання, 2005. — 

511с. 6.Міллер Г.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і 

практика: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2002. – 172с. 

 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОД ЧЕРКАЩИНИ ЗА 

ГІДРОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

Гнатюк Н.О.,*25Адаменко А.А.** 
 

По території Черкаської області протікає 1037 річок, найбільша з 

них р. Дніпро (в межах області – 150 км), 7 середніх річок: Рось, 

Тясмин, Гнилий Тікич, Гірський Тікич, Супій, Ятрань, Велика Вись, 

малі річки, струмки, ставки. Гранітний каньон р. Гірський Тікич, 

околиці смт. Буки Черкаської області.  

Основними джерелами водопостачання області є Кременчуцьке 

водосховище, річки Гнилий Тікич, Рось, Тясмин та підземні 

водозабори. Водозабезпеченість водою на одного жителя області в 

середній по водності рік становить близько 1,537 тис. м3, в маловодний 

рік – 0,99 тис. м3, в дуже маловодний рік припадає біля 0,47 тис. м3.  

 
*Гнаюк Наталія Олександрівна - кандидат біологічних наук, доцент, Уманський 
національний університет садівництва; 

**Адаменко Альона Анатоліївна – студентка групи 21-ек, Уманський національний 

університет садівництва, nat-gnatiuk@ukr.net.  

mailto:nat-gnatiuk@ukr.net
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Постійні спостереження за станом водних об’єктів області, в межах 

повноважень, здійснюють Черкаське регіональне управління водних 

ресурсів (Кременчуцьке водосховище, р. Дніпро, р. Рось, р. Тясмин), 

Черкаський обласний центр з гідрометеорології (Кременчуцьке 

водосховище), Державна установа «Черкаський обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» (55 річок 

області, 92 контрольних створи, зокрема: Кременчуцьке водосховище, 

р. Золотоношка, р. Рось, р. Тясмин, р. Вільшанка, р. Іринка, р. Гірський 

Тікич, р. Шполка тощо) у визначених контрольних створах. Крім того, 

у 2016 році Державною екологічною інспекцією у Черкаській області 

проведено аналітичний контроль поверхневих водних об’єктів на 103 

створах 14 річок (Вільшанка, Золотоношка, Ірклій, Косарка, 

Краснопілка, Ревуха, Росава, Рось, Сріблянка, Суха Згар, Тясмин, 

Шполка, Удич, Уманка) та 20 ставків в Городищенському, 

Жашківському, Звнигородському, Корсунь-Шевченківському, 

Уманському, Черкаському районах області, Кременчуцькому та 

Канівському водосховищах.  

За інформацією Державної установи «Черкаський обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» 

впродовж 2016 року із водойм І категорії досліджено 59 проб води за 

санітарно-хімічними показниками. Відхилень від встановлених 

нормативів не зафіксовано. За даними лабораторних досліджень якість 

води у водоймах ІІ категоріїне відповідала встановленим нормативам 

посанітарно-хімічнимпоказникам у 60 (8,1%) пробах.  

За інформацією Черкаського обласного центру з гідрометеорології 

спостереження за станом хімічного забруднення поверхневих вод 

проводились на 6 водних об'єктах, в 11 пунктах. Відбір проб води на 

річках проводився в основні фази водного режиму. Програма 

спостережень передбачала візуальні спостереження та визначення 

концентрацій розчиненого у воді кисню, головних іонів (хлоридів, 

гідрокарбонатів, кальцію, магнію, натрію, калію, суми іонів), 

біохімічного споживанню кисню, біогенних речовин, забруднюючих 

речовин (нафтопродуктів, фенолів, синтетичних поверхнево активних 

речовин, важких металів). Концентрації важких металів не 

визначались в р. Вільшанці та р. Тясмин. Загальна кількість відібраних 

проб води у 2016 році становить: по річці Рось – 8; по річці Вільшанка 

– 4; по річці Тясмин – 4; по річці Велика Вись – 6; по Канівському 

водосховищі, 1 км вище міста Канева – 8; по Кременчуцькому 

водосховищу, 0,5 км нижче міста 56 Канева – 8, по Кременчуцькому 

водосховищу в акваторії м. Черкаси – 108; в районі пристані Адамівка. 

Оцінка якості поверхневої води за гідрохімічними показниками 
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проводилась відповідно до норм рибогосподарського призначення. 

Водні об'єкти Черкащини залишаються забрудненими переважно 

сполуками важких металів (марганцю, міді, цинку, хрому 

шестивалентного, залізом загальним), фенолами, дещо менше 

сполуками азоту. В 2016 році спостерігались випадки високого 

забруднення поверхневої водиміддю – р. Рось в створі 3 км нижче 

міста на рівні 37 ГДК та р. Тясмин на рівні 38 ГДК; цинком – від 11,8 

до 15,1 ГДК – річки Рось та Канівського водосховища в акваторії м. 

Канева; марганцем – від 10,2 до 12,1 ГДК – річки Тясмин, 

Кременчуцького водосховища в акваторії м. Канева та м. Черкаси в 

створі 6 км нижче міста. Випадків екстремально високого забруднення 

не спостерігалось. Під екстремально високим забрудненням 

поверхневих вод прийнято рівень, який перевищує ГДК у 100 разів, 

зниження розчиненого у воді кисню до значень  2 мг/дм3. 

 Серед природних чинників найбільший вплив на якість води має 

величина водного стоку, збільшення якого приводить до змін в 

мінералізації води. Мінералізація поверхневих вод Черкащини має 

широкий діапазон значень. Найменш мінералізованими є води 

водосховищ Дніпра (315,0 - 369,0 мг/дм3). Найбільша мінералізація 

води відмічалась в річці Тясмин (864 мг/дм3) та річки Вільшанка (762 

мг/дм3).  

За даними Черкаського регіонального управління водних ресурсів 

згідно середньорічних результатів аналізів по контрольованим створам 

склад і якість річкової води відповідала нормативним вимогам 

СанПіНу № 4630-88 «Охорона джерельних водойм від забруднення», 

перевищення ГДК по хімічному споживанню кисню протягом року 

спостерігалося лише 57 у Кременчуцькому водосховищі. Значення 

інтегральних показників якості води дозволяють віднести воду 

Кременчуцького водосховища до ІІ класу – добрі, 3 категорія – добрі. 
 

Використані джерела: 1.Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною: ДСанПіН 2.2.4-171-10. – [Чинний від 2010-06-01]. – К.: 

Міністерство охорони здоров’я України, 2010. – 89 с. – (Державні санітарні 

норми та правила); 2.Горев Л.Н. Регіональна гідрохімія / Горев Л.Н., 

Пелешенко В.И., Хильчевський В.К.. – Київ: Вища освіта, 2005. – 307 с.  
 

 

 

 

  



51 
 

ЗБАЛАНСОВАНЕ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  
 

ФОРМУВАННЯ ЗОНИ ЗАТІНЕННЯ В ПРИУЗЛІСНІЙ 

ЧАСТИНІ ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ СМУГ 

Сидоренко С.В.,*26 Сидоренко С.Г.,**Гладун Г.Б.*** 
 

Лісові смуги створюють сприятливі умови для підвищення 

загальної продуктивності аграрних угідь. Однак, у приузлісних 

ділянках лісових смуг спостерігається шкідливий їх вплив на ріст і 

розвиток сільськогосподарських культур через затінення кронами 

дерев на цих прилеглих ділянках. Екологічні умови зони пригнічення 

відрізняються гіршою освітленістю, застоєм повітряних мас та іншими 

негативними факторами, що створюють в теплий вегетаційний період 

«ефект теплиці». Перераховані чинники негативно позначається на 

розвитку сільськогосподарських культур. 

Моделювання світлового режиму, на прилеглих до полезахисних 

лісових смуг (ПЛС) ділянках, впродовж вегетаційного сезону є 

важливим для раціонального вибору режимів господарювання на 

різних ділянках поля. Це в подальшому дозволить оптимізувати 

застосування різних за фізіологічними властивостями монокультур на 

полях сівозмін. 

Під час досліджень застосовано теоретичні обчислення параметрів 

сонячного випромінювання. Для розрахунків використано типове 

просторове розміщення основних (з Пд-Зх до Пн-Сх) та допоміжних 

полезахисних лісових смуг (перпендикулярно основним лісовим 

смугам) в умовах Лівобережного Лісостепу. Також враховані їх 

лісівничі та таксаційні характеристики. Зміни впливу у світловому 

режимі викликаного бар’єрною дією ПЛС було проаналізовано через 

зміни фітомаси кукурудзи (Zea mais L.) залежно від відстані до 

полезахисного насадження.  

 
*

Сидоренко Світлана Вікторівна - молодший науковий співробітник, Український 

ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та 

агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, svit23sydorenko@gmail.com; 

**Сидоренко Сергій Григорович - кандидат сільськогосподарських наук, старший 
науковий співробітник, Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут 

лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, 

serhii88sido@gmail.com; 
***Гладун Григорій Борисович - доктор сільськогосподарських наук, професор, 

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра 

Василенка, gladun_g@ukr.net. 

mailto:svit23sydorenko@gmail.com
mailto:serhii88sido@gmail.com
mailto:gladun_g@ukr.net
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Для ПЛС Лівобережного Лісостепу встановлено показники 

сезонної та добової динаміки формування тіні від дерев та ступінь 

недоотримання поверхнею поля сонячної енергії залежно від відстані 

до полезахисних смуг та їх просторового розміщення. За умови 

розміщення лісових смуг із Сх на Зх (як правило це допоміжні ПЛС) 

південна частина присмугових полів отримує значно більше енергії та 

практично не перебуває в затіненні (96,9 % порівняно з відкритим 

полем). 

 

 
Рис. 1. Моделювання розподілу сонячної енергії відносно відстані від лісових смуг 

та їх просторового розміщення (а – затінення із західної частини смуги; б – затінення із 

східної частини смуги; в – затінення з південної частини смуги та г – затінення з 

північної частини смуги). 

 

Встановлено, що суттєвий вплив затінення від ПЛС у середньому 

становив 1,2-1,5 Н (де Н – середня висота насадження). Протяжність 

зони затінення залежала від захисної висоти деревостану та 

просторового розміщення ПЛС: найбільший вплив затінення 

спостерігається на північному боці лісової смуги, найменший на 

південному. 

Отже, в залежності від просторового розміщення лісових смуг зона 

затінення поширюються на відстань до 1,2–1,5 Н. З’ясовано, що 

виділення зони пригнічення в абсолютних значеннях є некоректним. 

Оскільки такі зони формуються залежно від висоти насадження 

(кратні захисній висоті насадження) та величини крони (за початок 

відліку варто брати край проекції крони у бік поля). 
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ І 

ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Ломова Н.М.*27 
 

Черкаська область розташована в центральній лісостеповій частині 

України, в середній течії річок Дніпра та Південного Бугу.  

Ліси та лісо вкриті площі займають 338,58 тис. га (16,2% території 

області). 

Загрозами для лісової рослинності області є: випалювання сухої 

рослинності у весняний період, що призводить до виникнення лісових 

пожеж; погіршення технології заготівлі та трелювання деревини; 

всихання соснових лісів; самовільні рубки. 

Значних втрат генофонду рідкісних видів лікарських та 

декоративних рослин завдає неконтрольована експлуатація їх ресурсів. 

Браконьєрство  

є однією з причин зниження популяції мисливських звірів і птахів. 

Перешкодою для природного розселення видів флори й фауни є 

розгалужена мережа доріг різного призначення, надмірна розораність в 

окремих районах.  

Згадані причини зниження біорізноманіття необхідно брати за 

основу  

під час обґрунтування диференційованих заходів щодо його охорони. 

Одним з методів мінімізації сучасних загроз біорізноманіття  

є оцінка впливу на довкілля планованої діяльності.  

Реалізувати зазначений метод дозволить удосконалення правового 

забезпечення, у частині врахування питань збереження біорізноманіття 

під час прийняття управлінських рішень. 

Ліси Черкащини за своїм екологічним і соціально-економічним 

значенням та місцезнаходженням виконують переважно захисні, 

кліматорегулюючі, водоохоронні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі 

функції  

і мають обмежене експлуатаційне значення. Вони відіграють значну 

роль  

у розвитку регіональної економіки, покращенні навколишнього 

природного середовища.  

Черкаська область, маючи площу 20,9 тис. га, належить до 

малолісних регіонів України: загальна площа лісового фонду області – 

338,6 тис. га,  
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в тому числі вкритих лісом – 318,33 тис. га, тобто лісистість становить  

15,4 %, при оптимальній лісистості – 16 %.  

Розподіл земель лісогосподарського призначення представлений в 

таблиці 1. 

 

Табл. 1. Землі лісогосподарського призначення 
№ 

з/п 

Тип землекористування Одиниця 

виміру 

Кількість 

1. Загальна площа земель лісогосподарського 

призначення  
тис.га 

338,6 

 у тому числі:   

1.1 державних лісогосподарських підприємств тис.га 271,46 

1.2 комунальних лісогосподарських підприємств 

тис.га 67,14 1.3 власників лісів 

 не наданих у користування (землі запасу) 

2. Площа земель лісогосподарського 

призначення, що вкрита лісовою рослинністю 
тис.га 318,33 

3. Лісистість (відношення покритої лісом 

площі до загальної площі регіону) 
% 

16 

 

Сучасний стан та поширення лісів на території Черкаської області –  

це, в першу чергу, результат людської діяльності. Лісові насадження 

Черкаської області переважно створені штучно (понад 70 %). Середній 

вік лісів – 62 роки. 

Ліси на території області розташовані нерівномірно. Найбільше 

розповсюдження вони отримали в Черкаському (37,8 %), Канівському  

(31,9 %), Смілянському (25,8 %), Чигиринському (23,2 %), Корсунь-

Шевченківському (21,6 %) і Городищенському (19,1 %) 

адміністративних районах. Найменший відсоток лісистості в 

Жашківському (2,5 %), Драбівському (2,7 %), Чорнобаївському (4,8 

%), Христинівському (6,5 %) районах. 

В області розташований один з найвідоміших у нашій країні 

пристепових борів – Черкаський. Це найбільший в Україні острівний 

масив соснового лісу, який природно виник і зберігся до наших днів на 

південному кордоні ареалу сосни звичайної. Площа бору – 28488 га, це 

майже 80% загальної площі ДП «Черкаське лісове господарство», до 

складу якого він входить. 

Враховуючи важливість завдань з охорони навколишнього 

природного середовища і поліпшення економічного стану регіону, 

лісам Черкаської області належить одне з провідних місць. Успішна 

реалізація поставлених завдань вимагає від підприємств лісового 
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господарства раціонального поєднання господарських і 

природоохоронних заходів. 
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ТУРИЗМ 
 

СИСТЕМА ВИБОРУ ЕКОТУРИСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

УКРАЇНИ ДЛЯ ПОХОДІВ ВИХІДНОГО ДНЯ 

Адаменко М.І.*28  
 

Динамічні процеси у суспільстві – постійні стреси, нервове 

напруження мають значний вплив на вибір пріоритетів сучасної 

людини щодо організації відпочинку та релаксації. З іншого боку, у 

сучасному світі все гостріше постають проблеми екології. Наразі 

мається на увазі не екологія як наука, а як сукупність реальних 

ситуацій в навколишньому середовищі, які стають загрозою для 

людини як біологічного виду [1]. Виходячи з вищезазначеного, 

урбаністичний туризм все більше втрачає свої позиції, поступаючись 

місцем екотуризму. Найбільш популярними стають екотуристичні 

походи вихідного дня. 

Метою доповіді є надання інформації, яка дозволить враховувати 

особливості екотуристичних об’єктів  при виборі їх для відвідання та 

включення до маршруту. 

Потрібно відзначити, що більшість людей, які беруть участь у 

походах вихідного дня не є справжніми туристами, тобто не мають 

ніякої підготовки в сфері організації походів. Це призводить до того, 

що, як правило, не проводиться з’ясування цілей та задач походу, які 

можуть бути різними в залежності від віку, технічної підготовки 

туристів, тривалості походу, кількості об’єктів дослідження, а також 

фінансових та інших можливостей групи. Не беруться до уваги такі 

фактори, як фізична підготовка членів групи, засоби пересування та 

первинні картографічні, географічні, метеорологічні особливості 

району дослідження. Не ведеться розрахунок можливого часу 

переміщення до об’єктів та часу, який група може витратити на 

вивчення об’єктів. При плануванні маршруту не розробляється 

структура переміщень згідно з типовими варіантами [2]: 

- Радіальна структура маршруту, коли виходи до кожного об’єкту 

здійснюються з одного центру з поверненням після дослідження у той 

же центр. Зазвичай радіальна побудова структури маршруту вигідна за 

наявності чіткого постійного транспортного сполучення між базовим 

центром та об’єктами 
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- Кільцева структура маршруту, коли відбувається вихід з 

початкової бази до першого об’єкту з подальшим переміщенням від 

об’єкта до об’єкта та повернення на базу з останнього об’єкту. Така 

структура маршруту вигідна за умови , коли між об’єктами 

відвідування досить невелика дистанція, що дозволяє піше 

переміщення 

- Лінійна структура маршруту – це прибуття на початкову базу з 

місця постійної дислокації групи з подальшим пішим переміщенням 

між об’єктами та виходом з маршруту на кінцеву базу. Не 

враховуються також такі властивості об’єктів як наявність 

інфраструктури (можливість відвідання точок громадського 

харчування, медпунктів та ін.). 

У якості висновку в доповіді наводиться, що логічно було б 

проводити просвітницьку роботу серед населення щодо ознайомлення 

з основами організації туризму. 
 

Використані джерела: 1.Экологические очерки о природе и человеке (под. 

ред. Б. Гржимека). М., 1988. 640 с. 2.Бирюков А. В., Брауде И.Я. и др. Спутник 

туриста. К.: Здоровье, 1991. 360 с. 

 

 

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ 

Косенко Ю.Ю.*29 
 

Екологічна мережа утворюється з метою поліпшення умов для 

формування та відновлення довкілля, підвищення природно-

ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного 

та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів 

тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції 

тварин через поєднання територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для 

охорони навколишнього природного середовища і відповідно до 

законів та міжнародних зобов'язань України підлягають особливій 

охороні. 

Регіональна екологічна мережа Черкаської обл. відповідає 

основним ландшафтознавчим принципам і є складовою національної 

екологічної мережі. Нині природно-заповідний фонд Черкаської обл. 

налічує 540 об’єктів природно-заповідного фонду, загальною площею 
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75,239 тис. га (фактична площа становить 64,041 тис. га), з них: 22 — 

загальнодержавного та 518 — місцевого значень. Показник 

заповідності (питома вага площі територій та об’єктів природно-

заповідного фонду до площі області) доведено до 3,1% на тлі 

середнього в Україні — 6,3%, в Європі — 15%.  

Формування, збереження та використання екомережі здійснюється 

відповідно до таких основних принципів:  

а) забезпечення цілісності екосистемних функцій складових 

елементів екомережі;  

б) збереження та екологічно збалансоване використання природних 

ресурсів на території екомережі; 

в) зупинення втрат природних та напівприродних територій 

(зайнятих рослинними угрупованнями природного походження та 

комплексами, зміненими в процесі людської діяльності), розширення 

площі території екомережі;  

г) забезпечення державної підтримки, стимулювання суб’єктів 

господарювання під час створення на їх землях територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду, інших територій, що підлягають 

особливій охороні, розвитку екомережі;  

ґ) забезпечення участі громадян та їх об’єднань у розробленні 

пропозицій і прийнятті рішень щодо формування, збереження та 

використання екомережі; 

д) забезпечення поєднання національної екомережі з екомережами 

суміжних країн, що входять до Всеєвропейської екомережі, всебічний 

розвиток міжнародної співпраці у цій сфері;  

е) удосконалення структурного складу земель шляхом забезпечення 

науково обґрунтованого співвідношення між їх різними категоріями;  

є) системне врахування екологічних, соціальних та економічних 

інтересів суспільства.  

Слід зауважити, що природні комплекси, які перебувають під 

охороною в межах територій природно-заповідного фонду, є найбільш 

захищеними, зокрема і в Черкаській області. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ 

Данилюк Я.М.*30 
 

Екологічний туризм став одним з найбільш перспективних видів 

туризму в Україні також через значну різноманітність циклів 
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туристичних занять: пізнавальних (ознайомлення з культурно-

історичними, етнографічними, природними об’єктами території), 

розважальних (рибальство, збирання грибів, горіхів, ягід, лікарських 

рослин, прогулянки на човнах), оздоровчих (плавання в водоймах, 

фізична праця), зміна вражень та постійний контакт з природою у 

поєднанні з низькими фінансовими витратами.  

Головні принципи екологічного туризму – свідома подорож 

природним середовищем, збереження цілісності екосистем, 

додержання інтересів місцевого населення. Основним ресурсом 

екологічного туризму виступає незмінене природне середовище. Цей 

вид туризму може здійснюватися як на природоохоронних об’єктах 

різного ступеня заповідності: біосферних і природних заповідниках, 

заказниках, природних парках, регіональних ландшафтних парках, 

штучно створених об’єктах – ботанічних садах і зоологічних парках, 

дендрологічних парках та парках-пам’ятках садово-паркового 

мистецтва, пам’ятках природи (печери, водоспади, мальовничі 

ландшафти) загальнодержавного та місцевого значення, а також на 

територіях і об’єктах, що виконують як природоохоронну так і 

господарську функції (міські і приміські парки, лісові господарства 

тощо). Також екологічного туриста можуть привабити ландшафти 

старовинних садиб, монастирів тощо, адже цей вид туризму включає в 

себе ознайомлення не лише з красою природних об’єктів, але й з 

різноманітністю культур, релігій. Окрім того метою екологічного туру 

можуть виступати регіони з порушеною екологічною ситуацією (з 

метою отримання певних екологічних знань). 

Щодо заповідників, то відвідання цих територій в цілому 

заборонене, але в окремихвипадках на невеликих ділянках 

дозволяється проведення деяких форм туристичної діяльності, 

виключно організованої, з пізнавальною метою, шляхом обладнання та 

організації роботи екологічних стежок, музеїв природи, проведення 

екологічних фестивалів. Актуальність проблеми туристичного 

використання територій і об’єктів природно-заповідного фонду 

України пов’язана з тим, що з одного боку ці еталони незміненої 

людиною природи повинні ретельно охоронятися, з іншого боку, за 

умов сучасної соціально-економічної кризи, саме ці об’єкти є 

потенційним джерелом отримання значних фінансових коштів. А от в 

національних і регіональних ландшафтних парках туризм є 

профільним видом діяльності. 

Сучасна концепція екотуризму підкреслює обов’язковість 

збереження природного і культурного спадку, біотичної 

різноманітності і покращення екологічного, соціального і 
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економічного стану регіонів, які відвідують екотуристи. Екологічний 

туризм повинен стати взірцем для переорганізації, екологізації всієї 

індустрії туризму. Сталий еколого-зрівноважений туризм повинен 

стати не лише філософією, але й провідною управлінською стратегією 

розвитку туризму регіону. 
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