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Біотичні відносини гастропод та партеніт трематод у водоймах Волинської 

області 
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КЗ «Луцької гімназії №21 
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Науковий керевник: доктор 

біологічних наук,  

професор кафедри зоології  

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки 

Сухомлін Катерина Борисівна                        
 

Контактний номер: +38 099 164 02 55 
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Прісноводні черевоногі молюски посідають важливе місце у 

біоценотичних відносинах континентальних водойм, оскільки відіграють 

важливу роль у кругообігу речовин та енергії в екосистемах, очищенні води, 

належать до кормової бази риб та водоплавних птахів. Поряд з тим, вони є 

облігатними проміжними хазяями трематод, що викликають паразитарні 

захворювання свійських та диких тварин, а іноді й людини.  

Мета роботи – вивчення біотичних відносин у системі «прісноводні 

гастроподи – партеніти трематод» Волинської області. 

Завдання роботи: 

1) описати видовий склад черевоногих молюсків Волинської області; 

2) встановити чисельність та поширення гастропод району 

дослідження; 

3) дослідити інтенсивність та екстенсивність інвазії прісноводних 

гастропод личинковими фазами трематод. 
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Об’єктом дослідження є біотичні відносини між прісноводними 

черевоногими молюсками та личинковими фазами розвитку дигенетичних 

сисунів. 

Предметом роботи є видовий склад, чисельність, поширення та біологія 

черевоногих молюсків, як проміжних хазяїв партеніт трематод, інтенсивність та 

екстенсивність їх інвазії личинками дигенетичних сисунів. 

У результаті проведеного дослідження доведено, що у різних типах водойм 

Волинської області трапляється 12 видів молюсків з 6 родин. Найбільше видове 

різноманіття відзначено у меліоративних каналах парку та у ставку на р. 

Сапалаївка, найменше у озері Доброму. Найбільша біотопічна приуроченість 

характерна для Limnea stagnalis. Найнижчий рівень біотопічної приуроченості 

мають 5 видів молюсків, які поширені лише у одному типі водойм: Planorbis 

planorbis, Radix auricularia, Theodoxus fluviatilis, Viviparus viviparus, Viviparus 

contecus. У водоймах Волинської області домінують Physa acuta та Planorbarius 

corneus. Рідкісним видом є Galba truncatula.  

У черевоногих молюсків водойм Волинської області зареєстровано 18 

видів церкарій, що належать до 13 родин. Як проміжні хазяї трематод відзначені 

9 видів молюсків. Сумарний показник інвазованості прісноводних черевоногих 

молюсків церкаріями становить 53,34 %. Найбільша інвазованість молюсків 

личинковими фазами трематод зареєстрована у озері Світязь (62,50 %) та у 

ставку в Луцькому парку 900-річчя Луцька (61,36 %). За екстенсивністю інвазії 

молюсків виділено дві групи водних екосистем: 1) непроточні водойми – озера, 

ставки у яких екстенсивність більше 60 %; 2) водотоки у яких екстенсивність 

інвазії не перевищує 50 % - це річки та меліоративні канали парку. Найбільше 

видове різноманіття партеніт трематод (5 видів) відзначене у молюска 

Planorbarius corneus, найменше (1 вид) – у Radix auricularia. Церкарії трематод 

Opisthioglyphe sp. та Paryphostomum sp. є найпоширенішими, вони зареєстровані 

у 3 типах з 6 обстежених водних ценозів. Найбільше гостальне різноманіття 

властиве трематодам Paryphostomum sp., Tetracotyle sp., вони виявлені у 2 видів 
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черевоногих молюсків. Більшість паразитів є видоспецифічними щодо 

проміжного хазяїна. 

Практичне значення роботи. Матеріали дослідження можуть бути 

використані учнями при вивченні відповідних тем шкільного курсу «Біологія».  
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Тези 

«ПОРІВНЯЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ САЛАТУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА 

ЗАРУБІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЇ В АГРОЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ С.ПАРТИЗАНСЬКЕ 

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

Олексій Віталійович Саєнко учень 11 класу комунального закладу «Партизанська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області 

Керівник Ольга Миколаївна Сидоренко 

   Забезпечення населення свіжою вітамінною продукцією – першочергове завдання 

АПК держави. Салат - корисна, високовітамінна рослина. До складу листків 

входять майже всі відомі вітаміни, мінеральні солі і органічні кислоти, міститься 

хлорофіл 30-32мґ%. Багато в ньому вітамінів групи С, В1, В2, Е, РР, К, каротину, 

солей кальцію та калію, заліза, фосфору, яблучної, щавлевої, янтарної та лимонної 

кислот, мікроелементів І, М, Mo, Fe, Си, В, також містяться амінокислоти. Всі 

споживчі та лікувальні властивості зберігаються під час приготування страв та 

збереження салату. Незважаючи на велику цінність, простоту вирощування, 

лежкість і транспортабельність овочевого салату в нашій країні його вирощується 

дуже мало. 

Актуальним є вивчення агротехніки вирощування та продуктивності сортів 

овочевого салату в  агрокліматичних умовах с. Партизанське Дніпропетровської 

області. 

Під час проведення дослідження було використано 36 сортозразків двох видів 

салату та 7 сортів рукколи: 

• салат листовий: Азарт, Балконний зелений, Валеріанелла, Вітамінний, Грін 

корал, Смарагдове мереживо, Лоло Біонда, Крихітка, Одеський кучерявець, 

Сніжинка, Кришталевий, Золотий шар, Могікан, Барба дей Фраті, Гентіліна Верде, 

Тайфун, Рапсодія, Бутербродна Каталонія, Лолло Росса, Ред корал, Вишнева димка, 

Бронзова стріла, Гурман; 

• салат головчастий (качанний): Айсберг, Всесезонне диво, Королева льоду, 

Австралійський, Берлінський, Літній час, Верна, Фантик, Травнева королева, Вайт 

Бостон, Майка, Чудо чотирьох сезонів Американський коричневий; 

• руккола: Вікторія, Делікатесна, Крупнолистовий, Сицилія, Індау, тонколиста 

«Сільветта», тонколиста «Оліветта». 

Рекомендуємо:  в умовах села Партизанське Дніпровського району  рекомендуємо 

для вирощування рукколу Делікатесна (1247ц/га), Вікторія (1198ц/га), Індау 

(1148ц/га), салати головчасті Айсберг(528ц/га), Американський коричневий 

(484ц/га), Королева льоду (425ц/га), салати листові Могікан (1183ц/га), Крихітка 

(1053ц/га), Валеріанелла (1132ц/га). 

Всі сорти рукколи, листовий Варіанелла, Золотий шар, Крихітка, Кришталевий, 

Могікан здатні забезпечити зеленний конвеєр протягом всього весняно-літнього 

періоду.  



ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В 

СТАЛЕРОЗЛИВНОМУ КОВШІ 

 

Актуальність роботи: В теперішній час у зв’язку з вимогами до якості 

спеціальних марок сталі, з сировинними та ціновими кризами на ринку сталі, 

є дуже актуальним спосіб підвищення якості в умовах існуючого обладнання, 

що не потребує значних витрат на переобладнання. В роботі ставиться 

амбіційна задача пошуку методів впливу на потік металу при злитті з ковша, 

що дозволить значно підвищити якість металу та надасть можливість знизити 

собівартість напівпродукту. Задачею роботи є дослідження можливості 

впровадження розроблених рекомендації в умовах існуючих металургійних 

комбінатів. 

Метою роботи є дослідження залежності потоку, що виникає при злитті 

металу з ковша, від конструктивних особливостей самого ковша.  

Основні наукові та практичні результати роботи:  

1. Виявлені закономірності витікання потоку рідини із ковша в 

залежності від різних швидкостей процесу. 

2. Досліджені різні конструкції дна ковша та визначений їх вплив на 

процес злиття рідини із ковша. 

3. Завдяки фізичному моделюванню процесу запропоновані нові 

напрямки вдосконалення конструкцій сталерозливочних ковшів для 

запобігання потрапляння у виливницю або промківш МБЛЗ значної кількості 

шлаку. 

В якості моделюючої рідини була взята вода, що зумовлене її 

практично однаковою кінематичною в’язкістю при температурі 20 °С із цим 

показником сталі при температурі 1600 °С (середня температура рідкого 

металу при розливці).  

Ємність – модель ковша у масштабі 1:15 до реального промислового 

сталерозливочного ковша, яка вироблена з прозорого пластмасового 



матеріалу. У самій моделі зроблено отвір, який знаходиться на відстані 2/3 

довжини нижньої частини відра як у ковші.  

Для контролю і отримання якісної оцінки руху потоків рідини в моделі 

ковша було прийнято рішення використовувати подрібнений матеріал, що 

має густину 0,4 т/м
3
. Завдяки цьому він ефективно відтворював поверхневий 

шлак у ковші та дозволяв спостерігати процеси, що найбільш наближені до 

реальних процесів під час процесу розливки.  

Сам експеримент проводився наступним чином: обсяг відра 

заповнювався звичайною водою на 75 %, зверху розміщався шлаковий 

покрив.  Відбувалось відкриття отвору та спостерігання за потоком рідини. 

За допомогою дрібних частинок було можливо оцінити рух потоків рідини у 

моделі. 

Експеримент проводився двома способами, по 10 повторень у кожному 

для отримання статистичної вибірки, що дозволить отримати середні 

значення по кожному із способів. 

На основі результатів досліджень ми можемо стверджувати те, що 

запропонована модель ковша значно краще через зменшення 

воронкоутворення під час злиття сталі. З використанням звичайної 

конструкції ковша маса шлаку під на певному етапі злиття сталі значно 

менша за масу, яка залишається з використанням запропонованої конструкції 

ковша. Різниця мас відрізняється майже у два рази і це також зумовлює 

підвищення якості кінцевого продукту у двічі. 



Тези до науково-дослідницького проекту 

  «Біогенератор кисню»  

Автор:  Борисов Павло Андрійович 

Тел.: 0502840031 

Навчальний заклад: Комунальна установа  

"Пологівська гімназія "Основа" 

Пологівської районної ради Запорізької області 

Клас: учень 11  класу  

Номінація: екологія та проблеми довкілля 

Науковий керівник: Дадіані Ірина Володимирівна, 

 вчитель фізики Пологівської гімназії «Основа»  

Актуальність: Повсякденно відбувається забрудненням атмосфери, одночасно  

зростає й виділення техногенного тепла від спалювання палива та використання 

електричної енергії, а це є дуже важливим фактором змін глобальної температури. 

Серед усіх забруднювачів атмосфери найважливішу роль у зміні клімату відіграє 

вуглекислий газ. Він поглинає довгохвильову радіацію і є одним з факторів, що 

створюють парниковий ефект в атмосфері; збільшення концентрації вуглекислоти в 

атмосфері призводить до підвищення температури біля земної поверхні. Оскільки 

людство активно використовує викопні енергоносіїв як паливо, то відбувається 

швидке збільшення концентрації вуглекислого газу (CO2, двоокис або діоксид 

вуглецю) в атмосфері 2,20±0,01 ppm/рік або 1,7 % за рік. 

Новизна: на сьогоднішній момент не існує жодного пристрою який би перетворював 

вуглекислий газ на кисень.  

Мета роботи: дослідити вплив вуглекислого газу на колонію ціанобактерії та роботу 

біогенератора з колонією бактерій. 

Об’єктом дослідження колонія ціанобактерій яка має здатність до фотосинтетичної 

продукції кисню та фіксації атмосферного азоту 

Предметом дослідження процес фільтрації повітря через біогенератор за допомогою 

ціанобактерій. 

Методи дослідження: теоретичний, статистичний, експериментальний 



Головні завдання: дослідити реакцію ціанобактерій на CO2; розробити  модель 

енергонезалежного  біогенератара на ціанобактеріях; дослідити  процес роботи 

генератора та його практичне застосування. 

Практичне значення: За підрахунками вчених, у середньому кожен мешканець Землі 

виділяє 1 т і 100 кг парникових газів на рік. Йдеться далеко не тільки про той CO2, 

який ми видихаємо та який просочується в атмосферу, коли ми відкриваємо пляшку 

мінеральної води. Цей CO2 прихований всюди: в нашій їжі, в нашому одязі, у 

комп'ютері, у будь-чому. Справді, аби створити будь-яку річ, потрібна енергія. 

Виробництво енергії поки, на жаль, не обходиться без значних викидів парникових 

газів. При цьому чим "брудніше" джерело енергії, тим більше CO2 приховано у всіх 

наших придбаннях. Люди зобов’язані знайти спосіб бородьби з цією проблемою. 

Біогенератор кисню може бути першим кроком у бородьбі з CO2. 

Висновки: Поки що, зміни клімату маловідчутні, але в біосфері є надто чутливі 

системи, що перебувають у неврівноваженому стані (насамперед це льодовики, 

температура яких становить близько 0 °С). Незначні коливання температури 

спричиняють суттєві зміни стану крижаної системи, що, у свою чергу, впливає на інші 

системи, оскільки в природі все тісно взаємопов'язане. Спрацьовує загальне правило: 

у неврівноваженій системі малі флуктуації спричиняють істотні перетворення аж до 

незворотних змін. Використання енергонезалежного біогенератора  кисню стане 

одним із кроків у боротьбі з CO2. 



 

ТЕЗИ  

« Вплив біоритмів на працездатність підлітків» 

Робота учениці 11 класу Комунального закладу «НВК «ЗОШ I – III 

ст.№13- колегіум»  міста Ковеля Захарії Олександри Віталіївни. Керівник: 

Глинська Леся Володимирівна, керівник секції «Біологія». 

          Новизна  роботи полягає у тому, що характеристика співвідношень 

біоритмів  учнів 10-х  класів нашої школи проведена вперше. Одержані 

результати можливо використовувати як наукову основу для розробки 

методичних вказівок щодо підвищення працездатності підлітка. 

Всі живі організми, починаючи від найпростіших одноклітинних і 

закінчуючи такими високоорганізованими, як людина підпорядковані 

біологічним ритмам, які проявляються в періодичній зміні життєдіяльності і, як 

годинник , вимірюють час.      

Протягом  багатьох років науковці передових країн  світу вивчали 

граничні стани здоров’я людини, так звані « преморбідні стани». Одним з 

провідних напрямків досліджень у цій галузі є хронобіологія – наука про вплив 

біологічних ритмів на стан людини. 

У цьому плані вивчення особливостей біоритмів учнів (особливо 

старшокласників)  дозволить забезпечити умови їх гармонійного розвитку, 

максимальну ефективність навчання та педагогічного процесу. Актуальність 

роботи пов’язана з вивченням та оцінкою біоритмів організму підлітка, та 

встановленням залежності між біоритмами та розумовою працездатністю. 

Об’єкт дослідження – підлітки  та їх розумова працездатність. Предмет 

дослідження – вплив біоритмів на працездатність підлітка. Мета дослідження: 

визначити вплив біоритмів на розумову працездатність підлітка. Відповідно до 

мети визначено такі завдання: 

-  підібрати та опрацювати матеріал з даної проблеми;  

-  визначити  біоритми підлітків;   

- проаналізувати стан розумової працездатності; 



-  визначити залежність розумової працездатності  від біоритмів підлітка. 

Методи дослідження. У дослідженні використовувалися методи теоретичного 

аналізу: вивчення наукової літератури з досліджуваної проблеми ( праці В. 

Доскіна і Н. Лаврентьєва; Я.Крушельницької; В.Шапошникової; інтернет 

ресурси ), систематизація та узагальнення отриманої інформації; статистичні 

методи обробки даних: кількісний та якісний аналіз отриманих результатів. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. 

Термін дослідження: вересень – листопад 2017 н.р. У дослідженнях 

прийняли участь 34 учні віком 15-16 років. 

У ході тестування було встановлено  розподіл між типами біоритмів: 

«жайворонків»; «сов»; «голубів» . 

Аналіз результатів розумової працездатності за таблицею Амфімова 

показав динаміку швидкості розумової праці та динаміку показників точності 

розумової праці .  

    Було встановлено також ( у ході виконання теппінг-тесту) силу 

нервової системи. У «сов» переважає середня сила нервової системи; у 

«голубів» середньо-слабка і середньо-сильна. У «жайворонків» середня і 

середньо-сильна; проаналізовано  успішність досліджуваного контингенту та  

встановлено  силу нервової системи. 

Дані дослідження можна використовувати для нормування навчального 

навантаження. Проведене дослідження не вичерпує поставленої проблеми, а 

може слугувати перспективою наступних наукових досліджень. 
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Актуальність роботи. У 2016 році Україна спожила 34 млрд. м3 газу, з яких 

20 млрд. м3 – газ внутрішнього видобутку. Для підвищення рівня 

енергетичної безпеки України гостро стоїть питання освоєння нетрадиційних 

і відновлюваних джерел енергії [1]. Перспективними 

сільськогосподарськими культурами, сировина яких може використовуватись 

для отримання біогазу, є кукурудза на силос, цукрові буряки, а також 

цукрове сорго. Вміст структурних компонентів лігноцелюлози цукрового 

сорго: целюлоза (до 45 %), геміцелюлоза (до 27 %), лігнін (до 21 %) [4]. 

Зерно сорго містить 70-75% крохмалю, 12-14% білку, 3-5% жиру. З одного 

гектара посівів цукрового сорго можна збирати до 100 т/га цукромісткої 

біомаси з цукристістю соку до 18%, що забезпечує потенційний вихід біогазу 

близько 17,6 тис.м3/га [5].  В Україні цукрове сорго не належить до 

традиційних культур харчового призначення, тому його перероблення в 

біопалива не викликає такої критики, як використання кукурудзи чи пшениці.  

Мета роботи. Проведення лабораторних досліджень з отримання біогазу із 

біомаси подрібненого цукрового сорго; визначення виходу біогазу на 1 кг 

сухої речовини сорго та вмісту метану. 
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Об’єкт досліджень: подрібнена біомаса цукрового сорго.  

Результати досліджень та їх обговорення. Для проведення досліджень в 

ємність об’ємом 1 л завантажували 0,2 кг досліджуваного зразку 

подрібненого цукрового сорго і герметично закривали пробкою з трубкою, 

що з'єднує ємність, гідрозатвор і колбу-приймач газу. Колбу-приймач і 

мірник біогазу заповнювали водою. Ємність поміщали в термошафу, в якої 

при постійній температурі 55 оС проводили досліди. Об’єм біогазу визначали 

за обсягом витиснутої рідини з колби-приймача у мірник біогазу.  

У ході роботи проведено дослідження анаеробного зброджування зразків 

подрібненого цукрового сорго. Для здійснення метанового бродіння 

додавали біогумус, який містить метаногенні бактерії Methanococcus, 

Methanobacteriales при різних співвідношеннях цукрове сорго:біогумус: 

1:0,05; 1:0,1; 1:0,2 та варіант без додавання біогумусу. Результати досліджень 

представлено в таблиці. 

Таблиця – Результати отримання біогазу з цукрового сорго 

 

Співвідношення 

цукрове сорго:біогумус: 

Вихід біогазу на 1 кг сухої 

речовини, дм3/кг 

Вміст метану, 

% 

1:0,05 140 53 

1:0,1 160 54 

1:0,2 165 54 

Без біогумусу 120 52 

 

Таким чином, у промисловості можливо отримати з 1 т цукрового сорго 120-

165 м3 біогазу, що узгоджується з даними джерел літератури [5]. 

Результати експериментів демонструють ефективність анаеробного методу 

біотрансформації цукрового сорго, що забезпечує високі показники 

деструкції органічних речовин, виходу біогазу з високим вмістом метану та 

стабільність протікання анаеробних реакцій. 



Висновки.  

1. На основі аналітичного огляду літератури встановлено, що перевагами 

використання цукрового сорго для отримання біогазу є стійкість до впливу 

шкідників, захворювань, посухи, висока врожайність. Це свідчить о 

можливості вирощувати сорго в південних посушливих регіонах України. 

2. Результати досліджень показали, що вихід біогазу на 1 кг сухої речовини 

складає 120-165 дм3/кг, що свідчить про економічну та екологічну 

доцільність застосування сорго для отримання біогазу. 

3. Сорго є одним із ключових поновлюваних енергетичних ресурсів 

майбутнього України. 

 

Список використаних джерел 

1. Ковальчук В.П., Григоренко Н.О., Костенко О.І. Цукрове сорго — 

цукровмісна сировина та потенційне джерело енергії // Цукровi буряки. — 

2009. – № 6. – С. 6–7. 

2. Блюм Я.Б., Гелетуха Г.Г., Григорюк І.П. Біологічні ресурси і технології 

виробництва біопалива. – Аграр Медіа Груп, 2010. – 408 с. 

3. Гармаш С.Н. Анаэробная биоконверсия органических отходов в биогаз // 

Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – № 5. – С. 35-38. 

4. Григоренко Н.О. Сорго сахарное и перспективные направления его 

переработки // Вестник пищевой промышленности. «Сахарная отрасль». –    

№ 5. – 2016 – С. 5-7. 

5. Концепція виробництва біогазу з біоенергетичних рослин в Україні 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://eurowine.com.ua/?q=node/21301. 

6. Роїк М.В. Біоенергетика в Україні: стан та перспективи розвитку / М.В. 

Роїк, В.Л. Курило, М.Я. Гументик, О.М. Ганженко // Біоенергетика. – 2013. – 

№1. – С. 5–10. 

7. Сорго – культура будущего [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://agronom.com.ua/sorgo-kultura-budushhego/ 

http://eurowine.com.ua/?q=node/21301
https://agronom.com.ua/sorgo-kultura-budushhego/


Тези  дослідницько - експериментальної  роботи  

для участі в заочному етапі Всеукраїнського біологічного форуму 

учнівські та студентської молоді 

«Дотик природи» 

 

Виявлення рідкісних рослин на території  

Кіровоградської області  

(Долинський та частково Устинівський райони)  

та проблеми, пов'язані з їх охороною 
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Сучасний стан видового різноманіття природних біоценозів потребує 

ретельного вивчення та прийняття мір по його збереженню. 

Саме з цією метою вихованці гуртка вивчають видовий склад та місця 

зростання рідкісних рослин Кіровоградщини. Одним із пріоритетних на-

прямків роботи є популяризація природоохоронних знань серед населення і 

особливо серед учнівської молоді. 

Дослідження відбувається під час обстеження основних екскурсійних 

маршрутів, туристично-привабливих об’єктів, подорожей мальовничими  

куточками рідного краю тощо. 

В результаті обстеження території Долинського та частково Устинів-ського 

районів було виявлено 21 вид рослин, занесених до Червоної книги України та 

25 видів регіонально рідкісних рослин Кіровоградської області. Для 

підтвердження достовірності одержаних результатів ми звертались із проханням 



про допомогу у визначенні рослин та надання різного роду консультацій до 

фахівців. Користуючись нагодою хочемо висловити щиру подяку краєзнавцю С. 

В. Ткачову. 

 Зібраний матеріал представляє собою лише фото та відео рослин і місць їх 

зростання. Це пов'язано з тим, що об'єктом дослідження являються види, які 

охороняються законом, тому гербаризація їх небажана. 

Є ймовірність виявлення на досліджуваній території таких рідкісних 

рослин як цимбохазма дніпровська (Cymbochasma borysthenica), зіновать 

гранітна (Chamaecyticus graniticus), дрік скіфський (Genista scythica), сальвінія 

плаваюча (Salvinia natans) та можливо інших видів, межі ареалу яких проходять 

поблизу адміністративного кордону Кіровоградської області. 

В результаті обстеження встановлено, що такі види, як астрагал 

шерстистоквітковий, горицвіт весняний, горицвіт волзький, сон чорніючий, 

шафран сітчастий зустрічаються відносно часто. Хочемо наголосити, що інші 

види дійсно зустрічаються рідко, тому вважаємо за потрібне відмітити виявлені 

нами місця їх зростання в Долинському та Устинівському районах. 

Астрагал одеський знайдений неподалік міста Долинська та поблизу села 

Лаврівка, астрагал понтійський – поблизу сіл Лаврівка та Олександрівка, 

брандушка різнокольорова – поблизу міста Долинська та села Лаврівка, 

гвоздика бузька – поблизу сіл Лаврівка та Березівка (Устинівський район), 

півник понтичний – поблизу міста Долинська,  сіл Лаврівка та Олександрівка, 

рябчик руський – поблизу села Лаврівка, рястка Буше – поблизу сіл 

Новогригорівка Друга та Інгульське (Устинівський район), тюльпан бузький – 

поблизу сіл Новогригорівка Друга, Лаврівка, Інгульське (Устинівський район) 

та Олександрівка (Олександрівська популяція деградована, а можливо і зникла 

в результаті неконтрольованого, надмірного випасання худоби), тюльпан 

дібровний – поблизу сіл Новогригорівка Друга та Олександрівка. 

Не менш важливим на нашу думку є пошук місць зростання рослин які 

занесені до регіонального списку рідкісних рослин Кіровоградщини. Наводимо 

місця зростання найбільш малочисельних видів регіонально рідкісних рослин. 



Аспленій волосовидний знайдений поблизу сіл Олександрівка та 

Інгульське (Устинівський район), багатоніжка звичайна – поблизу села 

Інгульське (Устинівський район), ефедра двоколоскова – поблизу сіл Лаврівка 

та Новогригорівка Друга. Новогригорівська популяція знаходиться під 

загрозою знищення в наслідок надмірного випасання худоби та малої площі 

(декілька квадратних метрів). В Устинівському районі ефедра двоколоскова 

знайдена поблизу сіл Березівка та Завтурове. Особливої уваги заслуговує 

знахідка очитка Борисової біля села Лаврівка. Цей ендемічний вид зрідка 

зустрічається в межах Кіровоградської та Дніпропетровської областей. 

Цікавою є знахідка теліптеріса болотяного (Thelypteris palustris). Ця 

папороть відмічена лише в одному місці поблизу міста Долинська. Для степу  

вид не характерний і можливо заслуговує на статус рідкісного. 

Хочемо відмітити основні проблеми пов’язані з охороною рідкісних 

рослин. У більшості випадків території природно-заповідного фонду не 

позначені на місцевості знаками встановленого зразка та інформаційними 

аншлагами. В наслідок цього заказники, особливо поблизу населених пунктів, 

мало чим відрізняються від звичайних пасовищ. 

Хочемо висловити побажання відносно вдосконалення списку регіонально 

рідкісних рослин Кіровоградщини. Нам здається, що із списку можна вилучити 

рослини, які занесені до Червоної книги України, щоб уникнути дублювання, та 

залучивши фахівців доповнити його новими видами. Проаналізувавши списки 

рідкісних рослин сусідніх областей можна відмітити, що до списку Полтавської 

області входить 158 видів, Дніпропетровської – 432, Миколаївської – 38, 

Одеської – 250, Вінницької – 122 види. Список рослин Кіровоградської області 

складає лише 90 видів, тому можливо він неповний. 

В подальшому пошуково-дослідницька робота по вивченню природи 

Кіровоградщини та популяризації екологічних знань буде продовжена і ми 

будемо вдячні всім за допомогу та підтримку. 
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Однією з найважливіших складових макрозообентосу будь-якого 

водоймища є молюски. Вони грають помітну роль у функціонуванні 

прісноводих біоценозів, а в деяких випадках – головну роль. Фауна молюсків 

р. Чорний Жеребець, що є притокою І порядку річки Сіверський Донець, 

раніше не вивчалась, тому тема наших дослідження є дуже актуальною. 

Метою досліджень було дати попередні дані про склад малакоценозу у 

різних рослинних угрупованнях (біоценозах) на окремих ділянках р. Чорний 

Жеребець. 

Збори молюсків проводились в червні 2017 року у нижній течії річки 

Чорний Жеребець біля села Торське Лиманського району Донецької області. 

Проби відбирались в руслі річки у різних типах біоценозів, які мають 

відмінності за мікроекологічними характеристиками. В кожному з 6 типів 

біоценозів взято по 3 проби, зібрано близько 100 екз. молюсків. 

У нижній течії річки Чорний Жеребець нами виділені 6 типів біоценозів, 

які відрізняються за характером течії, світловому режиму і складу 

рослинності. 

Всього у 6 типах біоценозів р. Чорний Жеребець нами виявлені 8 видів 

молюсків. 7 з них є представниками підкласу Черевоногих, і 1 вид – з підкласу 

Двостулкових. 
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Найбільша кількість видів молюсків – 7 – знайдена нами в біоценозі 

коренів водних і навколоводних рослин, загальна їх чисельність складає 2900 

ос./м2. До того ж, 4 види зустрінуті нами тільки в цьому біоценозі. 

По 2 види молюсків знайдені нами в біоценозі Ряски малої та  Кушира 

зануреного з домішком зелених нитчастих водоростей та Багатокорінника 

звичайного. Загальна чисельність молюсків у цих біоценозах складає 400 і 800 

ос./м2 відповідно. 

По 1 виду молюсків знайдені нами у трьох біоценозах – Багатокорінника 

звичайного, Кушира зануреного і Багатокорінника звичайного та Стрілиці 

звичайної. Загальна чисельність молюсків у цих біоценозах склала 300, 1100 

та 10 ос./м2 відповідно.  

У біоценозах, в яких збільшується кількість рослинних компонентів, 

спостерігається тенденція до зростання кількості видів та чисельності 

молюсків. 

Спрощення малакоценозу річки за рахунок зменшення числа  видів та 

збільшення чисельності молюсків за рахунок одного виду-еудомінанту є 

показником негативного стану екосистеми річки. 
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Особливості вирощування персика за інтенсивними сучасними 

технологіями в с. Кошелево  Хустського району 

Закарпатської області 

Мета роботи: розглянути особливості вирощування персика за 

інтенсивними сучасними технологіями та дати  характеристику 

персиків,що вирощують  у с. Кошелево Хустського району 

Закарпатської області .  

Вирощування персиків  має свої особливості та 

технологію. Персик смачний продукт, а вирощування персиків - 

хороший стимул для розведення їх в наших садах.   

Персик - листопадне дерево, що доростає до 5-10 м висоти. Листя 

ланцетоподібне, 7-15см завдовжки і 2-3см завширшки. Квітки 

розростаються ранньою весною перед появою перших листків, вони 

відокремлені або спарені, 2,5-3 см діаметром, з п'ятьма пелюстками 

рожевого кольору. 

Плід - кісточковий, з єдиним великим сім'ям. Має гарний запах як цвіту, 

так і плоду. Плід кулястий, з борозенкою на одному боці. Шкірка 

персика бархатиста (власне персики), або ж гладка (нектарини). Кісточка 

персиків має рельєфну поверхню, що відрізняє їх від слив та абрикос, 

кісточка яких відносно гладенька й легко відокремлюється від м'якуша. 

Плоди персика трохи більші від абрикос, м'якуш у них соковитий, 

приємний на смак. 

Кісточка коричнева, овальної форми, забарвлена червоним кольором, , 

зморшкувата, 1,5-2см завдовжки[2]. 

 

Актуальність теми: персики – це скороплодні, урожайні культури 

,врожайність яких залежить від погодних та інших кліматичних умов, 

тому необхідно дотримуватися вирощування персика за сучасними  

інтенсивними технологіями. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80


Завдання: 

1. Розглянути загальні відомості про персики. 

2. Вивчити особливості клімату Хустського  району та характеристику 

сортів персика, які вирощують у Хустському  районі. 

3. Вивчити особливості посадки саджанців персика та доглядати  за ними. 

ВИСНОВКИ 

1. Врожайність персиків  залежить від погодних та інших кліматичних 

умов, тому необхідно дотримуватися особливості технології 

вирощування персика з саджанців, а не з кісточки. 

2. Персик вимагає багато сонця, тепла, довгого літа, тому в Україні в садах 

вдається вирощувати цю культуру лише в Криму окремих районах 

Запорізької, Херсонської ,Закарпатської  та Одеської областей. Багато 

зусиль доклали вчені селекціонери для просування культури в більш 

північні райониПлоди багатьох сортів смачні, красиві і досить великі. 

3. Важливими умовами для вирощування персика є: 

 тепло і освітленість, в таких умовах він швидко зростає; 

 персик не зимостійка культура, до вимерзання схильні коренева 

система, листкові та квіткові бруньки; 

 персик не терпить протягів і холодних північних вітрів; 

 не можна садити персик в низинах, де збирається і застоюється 

холодне повітря; 

 місця з перезволоженим грунтом, заболочені ділянки, не підходять 

для персика, грунт має бути добре дренованим; 

 для персиків краще підходять піщані або гравійні суглинки, що 

мають великий обсяг органіки; 

 посадку персика не можна проводити на ділянці, де останні п’ять 

років перед цим, вирощувалися пасльонові, баштанні, полуниця. 

Спостереження показують, що у Хустському  районі с. 

Кошелево  Карпатські гори добре захищають район від холодних 



північних повітряних мас, клімат тут помірно континентальний: 

відносно жарке літо і м'яка малосніжна зима.  

4. У той же час врожайність дуже залежить від погодних та інших 

кліматичних умов, тому необхідно дотримуватися особливості 

технології вирощування персика з саджанців, а не з кісточки. 

5. Отже можна зробити висновок, що клімат Хустського району є 

придатним для вирощування персика. 
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ФАУНА ПЛАСТИНЧАСТОВУСИХ (Coleoptera: Scarabaeoidea) 

БУКОВИНИ 

 

*Худий Олександр Олексійович, **Волощук Євген Святославович 

* Чернівецька гімназія № 3, 9-А клас; **Чернівецький ліцей № 1, 9-Б клас; 

вихованці гуртка «Основи фенології» Чернівецького ОЦЕНТУМ, м. Чернівці 

 

Науковий керівник – Хлус Лариса Миколаївна, к.б.н., доцент, 

методист Комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»,  

050-88-77-055, khlus_k@rambler.ru 

 

 

Таксономічний склад родин пластинчастовусих Буковини
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Рис. 1 Таксономічний склад та співвідношення родин надродини 

Scarabaeoidea Буковини 
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Таксономічний склад підродин пластинчастовусих Буковини
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Рис. 2. Таксономічний склад та співвідношення підродин родини Scarabaeidae 

Буковини 

 

Трофічна спеціалізація пластинчастовусих
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Рис. 3. Розподіл пластинчастовусих за трофічними преферендумами 
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Рис. 4. Розподіл пластинчастовусих Буковини за екологічними 

преферендумами 
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Рис. 5. Розподіл пластинчастовусих Буковини за характером сезонної 

активності 

 



Тези науково-дослідницької роботи 

ФЕЙКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ 

У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

Автор: Борисенко Евеліна Павлівна, член Енергодарської малої академії  наук 

учнівської молоді, учениця 11-б класу ЕНВК №5 

Науковий керівник: Павленко Тетяна Миколаївна,  керівник гуртка 

Енергодарської малої академії наук учнівської молоді, 

методист Науково-методичного центру 

 

Актуальність теми обумовлена значним розповсюдженням фейкових 

повідомлень в Інтернеті з метою введення в оману користувачів і отримання 

фінансової, політичної або іншої вигоди.  

Об’єктом дослідження є фейкові повідомлення  як нова медіареальність і 

поширене явище сучасного Інтернет-простору. Предмет дослідження  – 

ставлення старшокласників до фейкових повідомлень в соціальних мережах та 

рівень їх критичного мислення. 

 

Мета роботи - з’ясувати  взаємозв’язок рівня критичного мислення і 

ставлення сучасних підлітків до інформації в соціальних медіа.  

 

Завдання: визначити поняття фейка, фейкових повідомлень як нової 

медіареальності; вивчити ставлення підлітків до фейкових повідомлень, ступінь 

довіри до них; проаналізувати взаємозв’язок рівня критичного мислення 

підлітків і їх ставлення до фейкових повідомлень; розробити рекомендації 

підліткам з підвищення рівня критичного мислення щодо убезпечення себе від 

фейкових повідомлень у соціальних мережах. 

 

Методи дослідження. У роботі використано аналітичний,  емпіричний, 

статистичний методи наукового пізнання. Дослідження проводились на базі 

ЕНВК №5. 

 



Результати і практична значимість отриманих результатів. На 

сьогоднішній день проблема фейкових повідомлень є новою, практично не  

вивченою і недостатньо висвітленою в науковому середовищі. Проведені 

дослідження показують ставлення підлітків до фейкових повідомлень у 

соціальних мережах, дають можливість проаналізувати взаємозв’язок 

критичного мислення учнів та їх довіри до фейкових повідомлень в Інтернеті. 

Матеріали науково-дослідницької роботи можуть бути використані вчителями, 

соціальними педагогами та психологами при проведенні просвітницько-

профілактичної та корекційно-розвивальної роботи з підлітками щодо 

формування у них критичного мислення та збереження здорового імунітету та 

здорового глузду при користуванні соціальними мережами. 

Висновки: підлітки переважно байдуже ставляться до фейкових повідомлень, 

рівень критичного мислення у 34% респондентів є низьким. Проведені 

дослідження підтвердили висунуту гіпотезу: чим вище рівень критичного 

мислення, тим менша довіра підлітків до фейкових повідомлень і тим вища їх 

здатність визначати фальш у запропонованій соціальними мережами інформації.  

 

 



ТЕЗИ 

Вплив продуктів діяльності промислових підприємств м. Кривого Рогу з 

різними типами забруднення на ріст сільськогосподарських рослин 

гібридів  

«Maisadour» і «Syngenta» 

 

Нагорний Максим Максимович учень 10 класу Криворізької 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №126, Дніпропетровська область, 

maxnago23@gmail.com. 

Науковий керівник: Кулішова Алла Анатоліївна, вчитель біології вищої 

категорії, вчитель-методист Криворізької загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №126, Дніпропетровська область 

Актуальністю  роботи є те що, місто Кривий Ріг є промисловим центром, у 

якому функціонує велика кількість потужних підприємств з різними типами 

виробництва. Відомий той факт, що на території міста сільськогосподарські 

ділянки розташовані поряд із різноманітними підприємствами. Саме тому 

має значення дослідження росту сільськогосподарських культур у ґрунтах із 

різним ступенем рН. 

Мета і завдання досліджень: дослідити особливості впливу діяльності 

промислових підприємств «Криворізький Суріковий завод» і «ArcelorMittal» 

на продуктивність росту гібриди кукурудзи та соняшнику «MAISADOUR» та 

«SYNGENTA». Дослідити вплив різного ступеня забруднення техноземів на 

ріст гібридів кукурудзи, обґрунтувати доцільність посадки 

сільськогосподарських культур на рекультивованих землях, визначити, рН 

ґрунту на заданих ділянках технозем. 

Об’єкт дослідження: техноземи ПАТ «Arcelor Mittal» та ЗАТ «Криворізький 

Суріковий завод», рекультиземи та природні ґрунти. 

Сучасний Кривий Ріг - це велике індустріальне місто, центр Криворізького 

залізорудного басейну - найважливішої сировинної бази металургії України. 

Криворізький індустріальний регіон відіграє провідну роль в економіці 

України та є основною сировинною базою для розвитку чорної металургії, 

має стратегічне значення для економічної незалежності та безпеки держави. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F


Робота була розпочата з відбору зразків ґрунту на ділянках промислових 

підприємств «Криворізький Суріковий завод» та «ArcelorMittal». 

Досліджували  кислотність, щільність та вміст важких металів грунуту 

Криворіжжя, які впливає на приріст рослин. З’ясували види ґрунтів і 

визначили їх рН. 

У  відібраних гібридів кукурудзи та соняшнику порівнювали їх приріст 

наземної та підземної частини  у пригнічених ґрунтах. За зразки гібридів  

соняшнику були взяті: «Syngenta Sonay» та «MAISADOUR 93. CD »,та 

кукурудзи : «SYNGENTA ФУРІО ФАО 350» та «MAISADOUR MAS 

24.F»;«Syngenta ФАО 270» та «MAISADOUR 10.A».Протягом 30 днів 

досліджували процес адаптації рослин на зразках техноземів. 

Висновки: Забруднення ґрунтів призводить до утворення техноземів, які 

втрачають свої хіміко-біологічні властивості. Це безпосередньо позначається 

на рослинах, які ростуть на техногенно-порушених ґрунтах, що наочно 

проілюстровано проведеними нами дослідженнями: 

- Гібриди кукурудзи та соняшнику«MAISADOUR» на відміну від 

«SYNGENTA» є більш стійким щодо проростання на Криворізьких 

техноземах;  

-Техногенно порушенні ґрунти можна відновити шляхом рекультивації, що 

відновлюють їх активну біологічну функцію;  

- Найбільш придатним ґрунтом для пророщування даних сортів кукурудзи є  

чорнозем звичайний.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участь у І (ІІ) етапі Всеукраїнського біологічного форуму 

учнівської та студентської молоді «Дотик природи» 

Прізвище: Нагорний 

Ім’я: Іван 

По батькові: Іванович 

Клас: 9 

Навчальний заклад: Великобілозерська ЗОШ І-ІІ ступенів №3 

Місце знаходження загальноосвітнього навчального закладу: 

Запорізька область 

Великобілозерський район 

 С.Велика Білозерка 

Вулиця Лугова, 2 

Номінація: фізика 

Тема науково – дослідницького проекту: Вплив магнітних полів 

на живі організми. 

 Науковий керівник: вчитель біології та хімії Великобілозерської   

ЗОШ І-ІІ ступенів №3 Маловічко Віктор Олексійович 

Контактний телефон: 0965756609 

Директор школи:  Каба Любов Василівна 

Елетронна адреса:  malovickokaterina406@gmail.com 
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Тези 

 Вплив магнітних полів на живі організми 
Роботу виконав: Нагорний Іван Іванович , учень 9  класу  

Великобілозерської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3 Запорізької області , 

Великобілозерського району. 

Науковий керівник: Маловічко Віктор Олексійович, вчитель біології . 

Актуальність дослідження: у зв’язку зі швидким технологічним розвитком та 

інтенсивним використанням електроенергії людям потрібно приділяти більше уваги стану 

довкілля, адже виник новий значущий фактор забруднення навколишнього середовища – 

електромагнітний. Тому потрібно прикладати всі зусилля, щоб запобігти розвитку 

екологічних проблем, та створити нові засоби усунення вже існуючих проблем.  

Об’єкт дослідження: вплив магнітного поля на людину, рослини і тварини. 

Предмет дослідження: людина, рослини, тварини. 

Гіпотеза дослідження. 

Перш чим працювати над даною проблемою, мною було висунуто гіпотезу про те, що 

магнітні поля можуть впливати, як позитивним, так і негативним чином  на живі організми. 

Метою роботи стала проблема 

 Виявити властивості магнітних полів та проаналізувати їх вплив на живі організми.  

Задачі дослідження: 

 Провести аналіз. 

 Вивчити вплив магнітних полів на рослинні та тваринні організми. 

 Виявити позитивні та негативні сторони магнітних полів. 

 Визначити ефективність впливу магнітного поля. 

Наукова новизна. 

В цьому проекті я хочу виявити і довести позитивний  вплив магнітного поля на прикладі 

рослин, тварин, людини тим самим зробити свій маленький внесок в покращення 

екологічного стану довкілля України. 

На підставі,  проведених нами дослідів, ми прийшли до загального висновку: 

1. Магнітні поля сприятливо впливають на життєдіяльність живих організмів. 

2. Дізналися, що магнітні поля широко використовуються в медицині.  

3. Ми виявили, що магнітні поля, являються добрим тонізуючим засобом для тварин. 

4. Також ми порадили б садівникам та людям, які займаються вирощуванням рослин, 

використовувати магнітні поля, як джерело добрива. 

 

 

 



 

ДОДАТОК 

Вступ 

Отже поява життя, його еволюція багато в чому зобов'язані магнітному полю. 

Є припущення, що й туга за Батьківщиною обумовлена не відповідністю 

зовнішнього магнітного поля внутрішньому. 

Магнітне поле — це особливий вид матерії, з якою здійснюється зв'язок і 

зміцнення взаємодії  між рухливими електричними зарядами. Скрізь, де існує 

рухомий електричний заряд чи струм, виникає магнітне поле Результати 

сучасних досліджень свідчать, що живі організми, від одноклітинних до вищих 

тварин і людини, виявляють високу чутливість до магнітних полей, параметри 

яких близькі до природних параметрів полів біосфери. 

Серед основних джерел ЕМП можна перерахувати: 

 Електротранспорт (трамваї, тролейбуси, потяги та ін.); 

 Лінії електропередач (міського висвітлення, високовольтні та ін.); 

 Электропроводка (усередині будинків, телекомунікації та ін.); 

 Побутові електроприлади; 

 Теле- і радіостанції (що транслюють антени); 

 Супутниковий і стільниковий зв'язок (що транслюють антени); 

 Радари; 

 Персональні комп'ютери. 

Ймовірно, що внутрішні ритми живих організмів формувалися під впливом 

ритмів довкілля у процесі еволюції  

Зміна загального ЕМ фону позначається на рослинах.  

На цей час є велика кількість даних, які вказують на негативний вплив 

електромагнітних полів на імунологічну реактивність тваринного та рослиного 

організмів.  

Прикладів позитивного впливу магнітних полів на організм безліч. У ХІХ 

столітті була вперше створена теорія електромагнітного поля і дано поняття 

магнітного поля Землі (геомагнетизм). У 1970-х роках з'явилися магнітні пояса 

для лікування радикуліту, магнітні воронки  для омагнічування води. 

Першопричиною моїх досліджень стали місця які іноді зустрічаються у лісах, 

степовій зоні, на водоймах даже у великих містах. 

Це території на поверхні Землі, де формується суміш досить потужних полів 

- електричних, магнітних, електромагнітних полів. Людина, часто сама того не 

підозрюючи, піддається таких полів з їх різноманітними характеристиками, що 

призводить поступово до погіршення самопочуття, здоров'я, виникненню 



хвороб. Такі території назвали геопатогенними. Вважається, що вони виникають 

в результаті взаємодії земних і космічних магнітних, електричних, 

електромагнітних полів.  

Тому я провів наступні досліди, щоб виявити  

1)Вплив магнітного поля на людину. 

2)Вплив магнітного поля на рослини. 

3)Вплив магнітного поля на тварин. 

 

Експериментальна частина  

Дослідження №1 

Тема. Вплив магнітного поля на людину за допомогою магнітної терапії. 

Мета. Виявити корисні властивості магнітної терапії та магнітних 

препаратів. 

Дії. Для того , щоб визначити, що являє собою магнітна терапія , я відвідав 

районну лікарню. 

 

Апарат магнітотерапії ПДМТ 

 

 

Приклад використання апарату магнітної терапії на людині 

 



 

Аппарат Олімп 

Висновок.( До використання магнітної терапії) 

 

Скупчення еритроцитів в крові 

 



Після використання магнітної терапії 

 

Нормальне розташування структурних елементів крові 

Дослідження №2 

Тема. Вплив магнітної води на рослини. 

Мета. Визначити вплив намагніченої води на ріст та розвиток 

рослин. 

Дії. Ми взяли дві цибулини, потім поставили в дві склянки з водою. 

В одній склянці була намагнічена вода. Воду ми намагнічували за 

допомогою магнітної воронки.  А в другій склянці була  проточна 

вода. Потім спостерігали за ростом та розвитком  цибулин на 

протязі тижня. Через тиждень ми побачили такі зміни. 

 



 
  

Ріст цибулини в продовж тижня 

Отже, я можу зробити висновок, що магнітна вода позитивно 

впливає на ріст цибулі. 

Вплив магнітної води на ріст цибулі 

 Магнітна вода Звичайна вода 

Поява коренів Через 2 дні Через 4 дні 

Поява паростків Через 3дні Через 5 днів 

Збір врожаю Через 7 днів Через 10 днів 

Довжина пера 25 см 15 см 

 

Дослідження №3 

Тема. Вплив магнітних полів на рослини. 

Мета. Виявити вплив магнітів на рослини. 

Дії. Ми взяли дві рослини під назвою Бальзамін. Обидві рослини 

були посаджені 20 вересня 2018 року. Але росли вони в різних 



умовах. Так  перша росла під впливом магнітів, а інша росла у 

звичайних домашніх умовах. 

 

 

Посадка Бальзаміну 20 .09.2018 р 

Провівши своє спостереження , я можу зробити висновок, що 

рослина , яка росла під дією магнітів виросла швидко і мала гарний 

вигляд. А рослина, яка росла в звичайних умовах росла повільно. 

 

 

 



  

Рослина без впливу магнітів 

 

 

Рослина під дією магнітів 

 



Дослідження №4 

Тема. Вплив магнітних полів на тварин. 

Мета. З’ясувати вплив магнітних полів на тварин.  

Дії. Для того, щоб визначити вплив магнітних полів на тварин, ми 

провели такий дослід: були  взяті два хом’яка одного полу. В 

нашому досліді були самки. Тоді ми помістили їх у різні акваріуми. 

Один находився під впливом магніту, а другий жив у звичайних 

домашніх умовах в продовж трьох місяців.  

Отже, провівши своє дослідження , я можу зробити такий висновок. 

Що хом’як , який перебував під дією магніту віл активне життя. А 

інший , який жив у домашніх умовах  вів властиве йому життя. 

 

Хом’як веде активне життя 

 



  

Хом’як веде властиве йому життя  

На підставі,  проведених нами дослідів, ми прийшли до 

загального висновку: 

1.Магнітні поля сприятливо впливають на життєдіяльність живих 

організмів. 

2. Дізналися, що магнітні поля широко використовуються в 

медицині.  

3. Ми виявили, що магнітні поля, являються добрим тонізуючим 
засобом для тварин. 

4. Також ми порадили б садівникам та людям, які займаються 

вирощуванням рослин, використовувати магнітні поля, як 
джерело добрива. 

 

 



 

Список використаних джерел 
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Тези 

Метою роботи є оцінка екологічного стану заповідних територій, які 

знаходяться у балковій системі Чернечій, та ліквідація наслідків 

антропогенної діяльності на цих територіях. 

Завдання:  

• Дати характеристику фізико-географічних умов дослідних територій; 

• Порівняти кількісно видовий  склад флори заповідних ділянок та 

резервату за 4 роки досліджень; 

• Розробити таблиці та діаграми на основі зібраних даних; 

• Визначити ступень антропогенної трансформації та причини цього 

явища; 

• Розробити заходи щодо поліпшення екологічного стану біосистем 

заказників та резервату; 

• Інформувати місцеве населення про загрозу руйнування екосистем 

заказників. 

Наукова новизна роботи:дана робота вперше представляє оновлене 

дослідження екологічного стану заповідних територій та резервату у зв’язку з 

потужним антропогенним втручанням за останні два роки; опис 

біорізноманіття (фітоіндикації). 

Практичне значення роботи: отриманні матеріали можуть бути 

використані при заходах щодо поліпшення екологічного стану заказників 

балок: Павлівська, Бубликова та території резервату, щоб уникнути загрози 

існування екосистеми степу; та підвищити рівень обізнаності місцевого 

населення щодо екологічних проблем свого краю. 

Строки проведення: 2015- 2018 рік 

Висновки  



Під час роботи були здійснені такі заходи: 

1. Досліджені фізико-географічні умови заказників балкової системи 

Чернечої; 

2. Розроблені морфометричні параметри дослідних ділянок за 

супутниковим зображенням; 

3. Проведені польові дослідження та на їх основі зроблений 

геоботанічний опис рослинних угруповань та червонокнижних 

ранньоквітучих та літньоквітучих рослин які занесені до 

Європейського списку, Червоної книги України та регіональної 

Червоної книги; 

4. Складена порівняльна характеристика за чотири роки досліджень і 

надана оцінки екологічному стану дослідних територій з якої зроблені 

висновки про скорочення рідкісних синекологічних ареалів і заміщення 

натомість руде рантами під активним і постійним антропогенним 

впливом в межах заказників; 

5. Виділені антропогенні фактори впливу на території.   

6. До вирішення проблеми антропогенного впливу була залучена обласна 

поліція, екологічна інспекція, співробітники ДНУ кафедри біології, 

екології та географії. Внаслідок цього були розроблені дієві заходи 

щодо поліпшення екологічного стану заповідних територій. Також 

через СМІ населення Дніпропетровської області було проінформоване 

про наслідки несанкціонованого антропогенного втручання в степові 

біосистеми. 

Список використанихджерел: 

1. 
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https://ecodelo.org/9565424_primery_bioindikatsii_na_populyatsionnovidovom_u



rovne-4_bioindikatsiya_i_biologicheskii_mon - «Примеры биоиндикации на 

популяционно-видовом уровне» 

3. http://studopedia.com.ua/1_342698_landshafti-stepovoi-zoni.html - 

«Ландшафтистеповоїзони» 

4. О.П.Ольхович, М.М.Мусієнко «Фітоіндикація та фітомоніторинг» 

5. Д. С. Ганжа «Фитоиндикационное оценивание катены сообществ 
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РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ ГАЛЬВАНІЧНИХ 

ВАНН ХРОМУВАННЯ 

 

Автор: Савченко Євгенія Олександрівна, учениця 11 класу Мелітопольської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23, вихованка Малої академії наук учнівської 

молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області, manmelitopol@gmail.com, 

(0619)43-12-72 

Керівник: Хромишев Віталій Олександрович, декан хіміко-біологічного факультету 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького, доцент, к.т.н. 

 

Актуальність роботи зумовлена тим, що інтенсивний розвиток деяких галузей 

промисловості призвів до виникнення ряду складних проблем, пов’язаних з 

переробкою та утилізацією різних відходів, в першу чергу це відноситься до 

гальванічних виробництв, відходи яких можуть нанести значну шкоду довкіллю. 

Зараз існують та активно використовуються багато технологій переробки 

відходів гальваніки, однак об’єми матеріалів, які використовують для переробки, 

незначні. В зв’язку з цим особливий інтерес викликає можливість використання 

твердих відходів в якості наповнювачів для одержання полімерних композиційних 

матеріалів (ПКМ).  

Об’єкт дослідження: тверді відходи гальванічних виробництв. 

Предмет – тверді відходи ванн хромування. 

Мета роботи полягає у розробці технології переробки твердих відходів 

гальванічних ванн хромування. 

Завдання: 

 встановити кількісний та якісний склад твердих відходів ванн хромування 

 розробити оптимальну рецептуру полімерного композиційного матеріалу на 

основі епоксидної смоли марки ЭД-16; 

 розробити технології виготовлення полімерного композиційного матеріалу з 

твердими відходами гальванічних ванн хромування в якості наповнювача; 

mailto:manmelitopol@gmail.com


 дослідити властивості одержаного матеріалу. 

Методи дослідження: аналіз і систематизація наукової  літератури, 

фотоколориметричний метод,  методика визначення фізико-механічних 

властивостей полімерних матеріалів. 

Наукова новизна. Розроблена рецептура епоксидного армованого 

композиційного матеріалу з використанням вуглетканини та склотканини як 

наповнювача, вивчений вплив природи й кількості наповнювача на хімічну стійкість 

композиційного матеріалу. 

Теоретичне і практичне значення роботи. Результати наукової роботи 

дають можливість створити хімічно стійкі матеріали на основі діанової 

епоксидної смоли ЕД-16 з використанням в якості наповнювача вуглетканини та 

склотканини. 

Особистий внесок. Автором здійснений  аналіз літературних джерел з питань 

фізико-хімічних властивостей армованих полімерних матеріалів, приймала 

безпосередню участь у проведенні експерименту та обробці одержаних результатів.  

Висновок. Розроблено технологію переробки твердих відходів гальванічних 

ванн хромування, що допоможе частково вирішити проблему захисту 

навколишнього середовища від забруднення йонами важких металів. 
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1. Абозин И.Ю. Триботехнические параметры модифицированных 
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водой / А.В. Анисимов // Вопросы материаловедения. ‒ 2002.  ‒ Вып. 3(31). ‒ 

С. 73–77. 

3. Берлин А.А. Принципы создания композиционных полимерных материалов / 

А.А. Берлин и др. ‒ М.: Химия, 1990. ‒ 240 с. 
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Динаміка зміни хімічного складу повітря у приміщеннях гімназії протягом дня 

 

Проблема забрудненого повітря дуже сильно обговорюється у наш час,бо 

через забруднене повітря можуть розвиватися хвороби легенів, саме тому я 

вирішив перевірити наскільки сильно забруднюється повітря протягом дня у 

моїй гімназії. 

Під час експерименту я заміряв склад повітря у 3 приміщеннях: кабінет хімії, 

Їдальня та коридор. У цих кімнатах я перевіряв зміст пилу у повітрі, оксид 

вуглецю та оксид азоту. 

Після експерименту я помітив, що найзабрудніше повітря було у їдальні, 

оскільки кількість людей у їдальні за день найбільша. 

Найчистіше повітря було у кабінеті хімії  оскільки кожну перерву проводилося 

провітрювання . 

Отже,   аби уникнути неприємних наслідків треба часто провітрювати кімнату, 

а якщо оголошена епідемія якоїсь хвороби частіше за все необхідне 

кварцювання. 



Додаток 1.  

 

Матеріали дослідження 

 

 

 

 
 

 

 



Додаток 2.  

 

 

Зміни шкарлупи яйця через три дні 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Яйце залите 

енергетиком 

Яйце залите 

Pepci Cola 

Яйце залите 

живчиком 



 

Додаток  3. 

 

Зміни шкарлупи яйця через 13 днів 

 

 
 

 

 

 

 

                                    

Яйце залите 

живчиком 

Яйце залите 

енергетиком 

Яйце залите 

Pepci Cola 



                                                              Тези 
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Актуальність дослідження. Зміни клімату в Україні і в цілому на планеті є 

проблемою, яка тривожить як вчених, так і широку громадськість. Збільшення 

кількості погодних кліматичних аномалій: злив, смерчів, шквалів, повеней, 

засух, надмірної спеки, весняних приморозків, катастрофічних снігопадів 

призводить до значних збитків, а іноді до пошкодження житла  і загибелі 

людей. Такі особливості характерні для території України, а також для 

території дослідження, яка знаходиться  на південному сході Кременчуцького 

водосховища (с. Білецьківка).  Розташоване воно  у межах горбистої 

Придніпровської височини, на правому березі Дніпра. (Додаток А, рис 1, 2). 

Вивчення  кліматичних умов на території дослідження  та розробка прогнозу 

майбутнього сценарію поведінки клімату в  південно – східній частині 

Кременчуцького водосховища  є однією з найважливіших проблем  другої 

половини ХХ - початку ХХІ століття.  

Мета роботи полягає в аналізі показників елементів клімату за 

результатами спостережень сертифікованої метеостанції  м. Світловодська 

Кіровоградської області  для  встановлення закономірностей їх зміни:  

порівняння даних метеорологічних спостережень за 2018 рік з даними за 1960-

1991 та 1991-2018  роки. 

Об’єкт дослідження – клімат  Білецьківської сільської ради та прилеглої 

до неї ділянки суходолу на південний схід від Кременчуцького водосховища. 
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Предмет дослідження –  аналіз  кліматичних умов  і кліматичних 

ресурсів  території на південний схід від Кременчуцького водосховища. 

Поставлена мета обумовила необхідність розв’язання наступних 

дослідницьких завдань:      

- вивчити вплив чинників кліматоутворення на територію дослідження; 

- зібрати метеорологічні дані із фондових матеріалів гідрометобсерваторії 

міста Світловодська  за період від 1960 по теперішній час та проаналізувати їх; 

- дати  оцінку кліматичних умов і кліматичних ресурсів Білецьківської сільської 

ради Кременчуцького району; 

 - виявити особливості впливу антропогенних змін у навколишньому       

середовищі на сучасні показники клімату; 

 - здійснити аналіз мікрокліматичних спостережень в с. Білецьківка 
 

  (за даними з 1991 року  по 2000 рік); 

- запропонувати прогноз кліматичних умов досліджуваної території на 

найближче десятиліття. 

 

Джерельна база  виконаного дослідження. Для підготовки науково-

дослідницької роботи був проведений аналіз літератури відомих науковців: 

Найбільш фундаментальною працею ХХ століття є книга «Клімат Полтави» за 

редакцією В.М. Бабіченко [1] та інших авторів. Цінні узагальнення викладені 

також у посібниках за  авторством Л.М.Булави [5].  Використані архівні дані 

клімату Світловодської гідрометобсерваторії (Кіровоградська область) за 1960–

2018рр., картографічні та архівні матеріали Кременчуцького краєзнавчого 

музею. При проведенні дослідження використовувався певний комплекс 

методів збору інформації, які забезпечили об’єктивність відображення 

предмета дослідження і стали основою аналізу динаміки клімату, а саме: 

польовий – здійснювався похід на метеомайданчик та зняття показників з 

метеоприладів (ознайомлення під час екскурсії), літературних джерел – 

використовувалися записи спостереження метеостанції, статистичний – 

здійснювалася математична обробка різних статистичних матеріалів, аналізу та 

синтезу, наукового пояснення, узагальнення.  



Наукова новизна отриманих результатів: уперше  зібрані, 

проаналізовані та узагальнені матеріали  Світловодської гідрометобсерваторії 

за 60 років; оброблені  та систематизовані чинники кліматоутворення та 

кліматичні показники  даних за період спостереження 1960-1990 та 1991-2017 

роки;  здійснений аналіз фенологічних досліджень за десятиріччя  (1990 – 

2000р.) жителькою села, якій виповнилось 90 років, показників  погодно-

кліматичних умов за 2018 рік в порівнянні  із середніми за період 

спостереження 1960-1990 та 1991-2017 роки і складена таблиця 

«Характеристика клімату с. Білецьківка», яка  в свою чергу допоможе 

аналізувати, як змінювалися типи погод з року в рік. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Результати досліджень – обробки показників елементів клімату по 

Світловодській гідрометобсерваторії, – дали можливість проаналізувати 

кліматичні умови і кліматичні ресурси території дослідження в останні 

десятиліття, простежити їх зміни з року в рік та вплив на життєдіяльність 

населення району. 

1. Провівши  аналіз кліматичних показників у південно-східній частині 

суходолі від Кременчуцького водосховища (Білецьківська сільська рада) за 

періоди 1960-1990 та 1991-2017  роки та за 2018 рік можна стверджувати, що 

кліматичні умови території є досить сприятливими для життя людей та ведення 

господарської діяльності. Втім, у 2017 році було відзначено ряд аномальних 

показників. 

2. Доведено: вплив чинників кліматоутворення на клімат с. Білецьківки 

спостерігається по сезонах: найбільший вплив радіаційного чинника у теплий 

сезон року,  в основному на протязі другої половини весни і в літні місяці; 

радіаційний баланс території дослідження в середньому за рік є   додатнім, а на 

протязі зими є від’ємним,а циркуляційного – у холодний сезон.  Березень стає 

все холоднішим з кожним роком. Влітку найхолоднішим і найвологішим 



місяцем року стає червень. Підвищуються температурні показники серпня, який 

водночас стає все посушливішим (Д.  Б.). 

  3. Виявлено:  найхолоднішим місяцем 2018 року був лютий, середня 

температура якого склала -2,4°С. За останні шістдесят років  це був 

найтепліший зимовий місяць. На нашу думку, посилення впливу морського 

повітря із Атлантики й Середземномор'я призвело до зростання середньої 

температури повітря в січні за останні 27 років;    з початку 60-х рр. ХХ ст. і по 

2017 р. найбільш теплим був 2007 рік (9,9°С). а  найнижча середньорічна 

температура спостерігалася у 1987 році (6,3°С). Взагалі, порівняно з початком 

90-х рр., на початку ХХІ ст. простежується певна тенденція до потепління. 

Саме в період з 1999 по 2011 р. показники середньорічної температури є 

найвищими за весь даний період (Д.  Б.). 

4. Доведено: упродовж останніх десятиліть спостерігаються деякі тенденції 

в характеру циркуляції атмосфери. Практично зникла так звана «Вісь 

Воєйкова» [4].  Причиною сильних морозів, що в останні роки буває не часто, 

був вплив Сибірського баричного максимуму, який зумовлював 

антициклональну погоду. Найбільш холодним грудень був у  1963 ( -6,7°С), 

1994 (-6,1°С), 2001 (-6,2°С) та 2002 (-8,3°С) роках. Посилення впливу циклонів 

із Ісландського мінімуму, Середземноморської баричної депресії та 

Чорноморської баричної улоговини  призвело до збільшення середньої 

температури в найхолодніший місяць – січень. 

5. З’ясовано: клімат території, що прилягає з південного сходу до 

Кременчуцького водосховища зараз зазнає сильних змін, що може бути 

пов’язано із завершенням природних циклів різної тривалості, які накладаються 

один на одного. Зміна клімату тягне за собою і зміни в ландшафтах і 

господарстві. Проте, якщо характер та темпи зміни клімату впродовж 

наступних десятиліть не зміниться, то можна очікувати, що на цій території  

переважали б степи (якщо не брати до уваги антропогенний чинник) [3].   

6. Встановлено: за останні десятиліття в атмосферній циркуляції 

збільшилась кількість вітрів східних та південно- і північно-західних напрямків 

при зменшенні південних, північних і західних вітрів.  Антропогенні зміни 



клімату проявляються впливом штучних водосховищ – Кременчуцького і 

Дніпродзержинського, а також промисловими викидами підприємств 

Кременчука та Світловодська. 

       7. Аналізуючи  календар фенологічних спостережень за десятиріччя с. 

Білецьківки,   підводячи підсумки вищесказаного, можна  стверджувати, що 

записаний  місцевим жителем календар природи і сільськогосподарських робіт, 

має важливе значення, так  як правильно відображає характерні особливості 

природи та господарську діяльність людини. Фенологічні спостереження є 

невід’ємною частиною у веденні раціонального і ефективного господарства та 

мають практичне значення. На їх основі визначають оптимальні строки 

проведення тих чи інших сільськогосподарських робіт, посадок лісу, збирання 

насіння, грибів, ягід, рибної ловлі, мисливського промислу а також запобігають 

масовому розвитку шкідників, можна попередити критичні ситуації і цим 

застрахувати своє господарство (Д.  В.). 

Результати реалізації проекту:  

 кліматичні умови нашого регіону, які оцінюються як комфортні, а 22% років за 

період дослідження на території були найкомфортнішими;   

-    комфортні природні умови для розвитку літніх видів відпочинку, туризму, 

кліматолікування існують не тільки влітку, але й на початку осені і в другій 

половині весни.  

-  тепло, якого цілком вистачає для достигання не тільки озимих та ярих 

зернових культур, а й овочів – картоплі, цукрових буряків та інших культур. 

- аналіз причин кліматичних чинників  дав змогу зробити висновок, значних 

добових амплітуд коливання тиску та температури  практично не 

спостерігається, хоча такі явища можуть відбуватися, хоча й не часто. Різкі 

зміни тиску та температури впродовж доби є негативним явищем, оскільки 

шкідливі для здоров'я, особливо для людей, що страждають захворювання 

серцево-судинної системи. 
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Додаток А 

 

 

Рис. 1. Топографічна карта району дослідження. Масштаб 1: 200 000 

 

 

 
Рис. 2. Супутникова карта району дослідження 

 

 

 

 



 

Додаток Б 

Табличні матеріали 

Таблиця 2.1. 

Розподіл кількості опадів за порами року 

Пора року 
Зима Весна  Літо Осінь За рік 

 і роки 

1960 —1990 109 мм 115мм 176 мм 112 мм 462 мм 

1991 —2018 100 мм 125 мм 189 мм 139 мм 515 мм 

 

 

 

Середня місячна і річна температура повітря (°С) та атмосферних опадів 

(мм) по метеостанція Світловодська 
 

 

                                               

Місяць: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

Середня температура повітря (°С) 

1960–1990 -5,2 -4,1 0,5 8,8 15,8 19,4 21,0 20,2 15,4 8,9 3,0 -1,5 8,7 

1991–2018 -3,2 -2,5 2,1 9,9 16,3 20,3 22,0 21,5 15,8 9,2 3,2 -1,3 9,4 

2018 -2,1 -2,4 -1,4 12,7 19,1 21,7 21 20,1      

Найнижча -15,0 -14,1 -7,2 5,9 13,3 17,2 18,9 17,8 12,6 4,7 -5,8 -8,3 6,2 

Рік 1963 1985 1987 1997 1974 1976 1976 1976 1997 1976 1993 2002 87 

Найвища 2,1 3,3 6,1 12,8 20,2 23,4 25,0 25,5 19,4 12,0 9,5 4,1 10,8 

Рік 2007 2002 2014 2012 2013 1975 
2002, 

2010 
2010 1994 

1967, 

1974, 

2012 

2010 1960 2007 

Середня  кількість атмосферних опадів (мм) 

1960 – 1990 35 29 28 38 44 54 70 45 37 35 37 40 497 

1991 – 2018 36 28 37 33 50 64 69 50 55 46 37 33 546 

2018 30 32 97 11 31 50 20 7,2      

Найменша 7 0 2 0 0 2 1 2 1 0 1 3 304 

Рік 1974 1972 1982 2009 1962 1975 1994 1986 2005 2015 1978 2006 1961 

Найбільша 120 102 97 79 151 134 209 119 164 140 103 78 827 

Рік 1966 2010 2018 
1995, 

2008 
1977 1984 2008 1977 2007 2003 1980 1981 2004 



Додаток  В 

 

Календар фенологічних спостережень с. Білецьківки 

за 1991 – 2000 роки 
 

Показник/рі

к 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Середньоміся

чна 

температура  

(12 -02) 

-

2,7°С 

-2,1° -2,7° -1,7° -1,5° -6,7° -3,7° -2,0° -2,4° -1,6° 

Середньоміся

чна 

температура 

(03 -05) 

8,5°С 7,7° 9,2° 11,3

° 

9,03° 9.4° 9,1° 9,3° 9,7° 9,0° 

Середньоміся

чна 

температура 

(06 -08) 

20,8°

С 

21,2° 18,8° 19,8

° 

21,03° 20,5° 20,9 21,4° 21,6° 21,3° 

Середньоміся

чна 

температура 

(09 -11) 

7,4 8,4° 5,7° 10,3

° 

8,7° 9,7° 10,7° 8,0° 8,2° 8,3° 

Перший  сніг  

24.10 
25.11 27.11 19.1

0 

08. 11 16.12 11.11 05.12 10.11 15.12 

Поява 

стійкого 

снігового 

покриву 

лютий січень, 

лютий 

лютий січен

ь 

січень, 

лютий 

12,01, 02,03 12,01, 

02 

січень, 

лютий 

лютий Стійког

о 

покрив

у не 

було 

Останні  

опади зі снігу 
20.03 18.03 20.03 16.0

3 

01. 04 

10 см 

30.03 07.04 23.03 15.03 09.03 

Останній 

приморозок 

навесні 

23.04 02. 05 

 

24.04 20.0

4 

18.05 24.04 21.04 19.04 04.05 21.03 

           
Набухання 

бруньок на 

березі 

23.03 05.04 30.03 10 -

14. 

03 

До 01. 04 23.03 1дек.0

3 

1дек.0

3 

1дек.0

3 

 

Початок 

сокоруху 
02.04 10.04 З01.03 15. 

03 

почат.квіт

ня 

почат..квіт

ня 

1дек. 

03. 

1дек.0

3 

1дек.0

3 

1дек.0

3 
Цвітіння 

тюльпанів 
25.04 30.04 26.04 20.0

4 

18. 04 28.03 30.03 20.04 18. 04 15.04 

Початок 

висівання 

ранніх 

культур 

1дек. 

03 

1 дек. 

04.міс 

до10.0

4 

До 

5.04 

До10. 04 до10.04 15.03 1дек.0

3 

2 дек. 

03 м. 

2 дек. 

03 м. 

Приліт шпаків 16.03 20.03 21.03 18.0

3 

20. 03 21.03 16.03 20.03 21.03 14. 03 

Зливи, град    26.0 26.06 31.05 31.07  17.08 15.06 



3  26.06 
Перший 

приморозок 

восени 

29.10 13.10 12.10 21.1

0 

16.10 10.10 13.10 20.10 10.10 23.10 

Повне 

оголення 

дерев 

3дек. 

11 м. 

1м. 

до15.1

1 

до17.1

1 

21.1

1 

до17.11 до15.11 3дек. 

11 м. 

1дек.1

2 м. 

2.дек. 

12 м. 

2.дек. 

12 м. 

           
 

31.10 – злива 

15.02 1993 р – випало багато снігу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОЛОЧНИЙ ПРОДУКТ ВІД СТА НЕДУГ 

Залозна Ольга Василівна, 

Державний навчальний заклад 

«Черкаське вище професійне училище», ІІІ курс 

м. Черкаси, 

тел.: 0931064076, e-mail: Olga.voloschuk2012@ukr.net 

Науковий керівник: 

Волощук Ольга Володимирівна, викладач хімії 

Молоко - повноцінний і корисний продукт харчування. Воно містить всі 

необхідні для життя живильні речовини, потрібні для розвитку організму. Природне 

призначення молока полягає в забезпеченні харчування молодого організму після 

народження. Молоко є незамінним джерелом найважливіших фізіологічно активних 

речовин, необхідних для нормальної життєдіяльності людини.  

Молоко вміщує більше основних поживних речовин, ніж будь-який інший 

харчовий продукт. Воно являється важливим джерелом для задоволення потреб 

організму в кальції, фосфорі та рибофлавіні. Крім того, в нього входить повноцінний 

білок, особливо багатий на амінокислоти. 

Актуальність. З початку 2000 років зростає попит на козине молоко та 

продукцію з нього, який пояснюється загальносвітовим інтересом до натурального 

продовольства. До того ж споживання козиного молока є частиною європейської 

культури харчування. Козине молоко, є найціннішим продуктом харчування 

людини. Таким його робить високий вміст білків. Крім поживних, козине молоко 

має й лікувальні властивості. Зменшення поголівʼя великої рогатої худоби в Україні 

спонукає селян до розведення кіз в особистих господарствах. Великих 

спеціалізованих козиних ферм, які б виробляли молоко як сировину для переробної 

промисловості, в Україні немає.  

Козине молоко в асортименті сучасних супермаркетів зустрічається вкрай 

рідко. А на ринках, куди привозять свою продукцію фермери та сільські жителі, 

воно коштує в рази дорожче коров'ячого. І пояснюється це просто – з позиції 

корисних властивостей у козиного молока конкурентів майже немає. Вітамінів та 



мікроелементів в ньому набагато більше, ніж у коров'ячому. Як збудник алергічних 

реакцій воно не діє. 

 Через особливості виробництва та обмеженою галуззю поширення козине 

молоко, на жаль, стало рідкісним гостем у раціоні сучасної людини. А багато хто, 

спробувавши один раз неякісний продукт, побоюються купувати його знову. Щоб 

уберегти себе від розчарування і насолоджуватись смачним козиним молоком, 

потрібно купувати його тільки у перевірених виробників і обов'язково перевіряти 

його свіжість.  

Мета. Встановити якість козиного молока, яке продають господарі з 

особистих господарств, людям в різних куточках України. 

Предмет дослідження. Домашнє козине молоко: зразок № 1 – с. Малі 

Сорочинці, Миргородський район, Полтавська область; зразок № 2 – с. Мужієво, 

Берегівський район, Закарпатська область; зразок № 3 – с. Нечаєво, Шполянський 

район, Черкаська область; зразок № 4 – м. Новомиргород, Кіровоградська область. 

Завдання. Ознайомитись із літературними джерелами; визначити 

органолептичні та фізико-хімічні показники якості козиного молока, придбаного у 

господарів; зробити висновок щодо якості даного продукту. 

Висновки.   

1. Усе молоко має однорідність, безсторонніх домішок, приємного злегка 

солодкуватого смаку. 

2. Зразки молока № 1, № 3 та № 4 мають білий колір, зразок молока № 2 – 

злегка жовтуватий. 

3. Молоко всіх зразків не містить добавленої води, тобто ніхто з господарів не 

додавав води до свого молока. 

4. Усі зразки молока не містять крохмалю. 

5. У всіх зразках молока сода, за допомогою розолової кислоти, не виявлена.  

6. Кислотність усіх зразків молока від 17,0 до 17,6 градусів, що свідчить про 

задовільну якість молока. 

7. Зразки молока № 1, № 3 та № 4 мають жирність від 4,6 до 4,9, зразок № 2 – 

6,1, чим і пояснюється злегка жовтуватий колір молока. 

Отже, козине молоко придбане в різних куточках України належної якості.  



Додаток 1. 

 

 

 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2.  

 

      
 

 

Садівник великий лісовий або лубоїд сосновий великий 

 

 

     
 

Садівник малий лісовий або лубоїд малий сосновий 



Додаток 3. 

 

 

Розрахунки кількісних показників короїдів соснових дерев за 2017 рік  

 

 

Садівник великий лісовий:    щільність  -     V = 39 / 12 = 3,25 

 

                                            39 × 100%   

          домінування –  D =                      =  68 % 

                                     57          

 

 9 × 100%   

            зустрічність –  Р =                     =  75 % 

                                   12 

 

 

Садівник малий лісовий:  щільність  -     V = 18  / 12 = 1,5 

 

                                              18 × 100%   

           домінування –  D =                      =  32 % 

                                     57          

 

  6 × 100%   

            зустрічність –  Р =                     =  50 % 

                                   12 

 

 

 

 



Герпетофауна заповідних зон півночі Донецької області і тенденції до її змін 

Скряга Валерія Олександрівна,  зош № 32, 9-б клас, гурток зоологів ЦПР  

Керівник: Ксенжук Олена Іванівна, керівник гуртка зоологів ЦПР м. 

Краматорськ. Телефон  +38 050 192 17 05, eik@krm.net.ua 

Схід України досі залишається недостатньо вивченим зоологами 

регіоном. Останнім часом тут відбуваються надзвичайно важкі антропогенні 

зміни природних біоценозів. Незаймані природні біоценози збереглися в 

нашій області лише на окремих заповідних ділянках, таких, як Національний 

природний парк «Святі гори» та Регіональний ландшафтний парк 

«Краматорський». З'ясування сучасного стану герпетофауни на заповідних 

ділянках і їх ролі як центрів збереження біологічного різноманіття становить 

науковий інтерес.  

Мета роботи – вивчення видового складу і чисельності плазунів, а 

також тенденцій до їх змін на території об'єктів природно-заповідного фонду 

півночі Донецької області. 

У завдання досліджень входило: 1) визначення видового складу 

плазунів на досліджуваних територіях; 2) аналіз чисельності основних 

представників герпетофауни; 3) виявлення тенденцій до змін складу та 

чисельності плазунів. 

Дослідження фауни плазунів проводилися протягом польових сезонів 

2016 і 2017 року. Для визначення чисельності видів використовувався метод 

маршрутних обліків. Для проведення статистичного аналізу 

використовувалися результати обліку герпетофауни в РЛП «Краматорський». 

Всього на території РЛП «Краматорський» і НПП "Святі гори" визначено 10 

видів плазунів з 12 видів, що мешкають в Донецькій області (крім 

жовточеревого полоза і гадюки звичайної). Наведемо результати досліджень 

по кожному виду. 

1. Болотяна черепаха (Emys orbicularis Linnaeus, 1758). На території 

РЛП «Краматорський» мешкає в невеликих ставках, утворених річками 

Комишуваха і Біленька. На території НПП «Святі гори» черепаху можна 

mailto:eik@krm.net.ua


вважати звичайним видом. Під час польових досліджень водойм долини 

Сіверського Дінця в літній період 2016 року проведено маршрутний облік 

болотяних черепах. На 1км річки Донець знаходилося 6 черепах. 

2. Веретільниця ламка (Anguis fragilis Linnaeus, 1758). В РЛП відома за 

трьома знахідками. Рідкість знахідок можна пояснити потайним способом 

життя веретільниці і особливостями добової активності.  

3. Ящірка прудка (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) є фоновим видом, 

широко поширеним і численним на всій території РЛП «Краматорський» і 

НПП «Святі гори». Мешкає майже в усіх біотопах, уникаючи місць з дуже 

густим і високим травостоєм, а також осипів, крейдяних оголень і площ під 

пологом лісу. Максимальна чисельність ящірки (до 102 особин / км) 

відзначена на степових ділянках з розрідженою трав'янистою рослинністю. 

4. Ящурка різнобарвна (Eremias arguta Pallas, 1773). Достовірно відомо 

три знахідки цього виду на території РЛП. Цікаво, що в межах м 

Краматорська існує стабільна ізольована популяція E. аrguta в міському 

парку «Ювілейний». У «Святих горах» цей вид не виявлено. 

5. Мідянка звичайна (Coronella austriaca Laurenti, 1768). У РЛП 

«Краматорський» мешкає на дільниці №1 «Біленьке». Результати 

проведених обліків говорять про стабільну чисельність цього виду - 0,64 

особин / км. Відомі знахідки в інших районах міста, що не входять до складу 

РЛП. Є знахідки загиблих мідянок на автотрасах. В НПП «Святі гори» 

зустрічається рідко.  

6. Полоз візерунковий (Elaphe dione Pallas, 1773) внесений до Червоної 

Книги України як зникаючий вид. На даний момент найбільша відома 

популяція візерункового полоза в Донецькій області виявлена в околицях м. 

Краматорська. Ділянка поширення частково входить до складу 

регіонального ландшафтного парку "Краматорський". Чисельність полоза 

досягає 0,9 особин / км. У Святогірську цей вид не виявлено. 

7. Вуж звичайний (Natrix natrix, Linnaeus, 1758) в РЛП 

«Краматорський» мешкає поблизу від річки Біленька. Дані обліків 



чисельності уздовж русла р. Біленька - до 0,67 особин / км. Водяний вуж 

(Natrix tessellata)  у Краматорську мешкає уздовж русла річки Торець, але в 

межах РЛП не зустрічається. В НПП «Святі гори» обидва види вужів 

мешкають по всій території уздовж русла Сіверського Дінця. 

8. Гадюка Нікольського (Vipera nikolskii) мешкає в заплавних лісах в 

долині Дінця. У Дубовому гаю НПП «Святі гори» в квітні 2017 року на 

маршрутному обліку чисельність гадюки склала 1,1 особин / км. Цей 

рідкісний для України вид в НПП утворює досить численну популяцію. 

Південніше заплави Дінця починається степова зона, малі річки РЛП 

«Краматорський» не мають заплавних лісів, тут гадюки Нікольського немає. 

9. Гадюка степова (Vipera renardi) в обох парках практично зникла. 

Остання знахідка в РЛП «Краматорський» відноситься до 2009 року. 

В результаті проведених досліджень слід відзначити наступні тенденції 

до змін герпетофауни півночі Донецької області: 

• Гадюка степова і ящірка різнокольорова, що утворюють стійкі 

популяції в інших областях України, з району проведення досліджень 

практично зникли. 

• Візерунковий полоз, який з 2009 року на території України 

вважається зникаючим видом, в Краматорську утворює стійку і численну 

популяцію. 

• Гадюка Нікольського, внесена в ЧКУ як рідкісний вид, має високу 

чисельність в долині річки Донець на території НПП «Святі гори». 

• Знахідки веретільниці в РЛП «Краматорський» можна вважати 

відкриттям, так як раніше 2009 року цей вид тут не перебував. 

Необхідно відзначити унікальність герпетофауни РЛП 

«Краматорський». Незважаючи на невелику площу Парку і близькість його 

до населених пунктів, тут мешкають майже всі види, характерні для півночі 

Донецької області (крім гадюки Нікольського і водяного вужа). Тут знайдені 

2 види рептилій, що не зустрічаються в НПП «Святі гори» - візерунчастий 

полоз і ящірка різнокольорова. 



Додаток 1.  

Належність зустрінутих на досліджуваних територіях видів плазунів до різних 

охоронних категорій і статус їх перебування на охоронюваних ділянках 

 

№  Вид  Статус в 

ЧКУ 

Чисельність на території Парків 

РЛП 

«Краматорський» 

НПП  

«Святі гори» 

1. Emys orbicularis  

Болотна черепаха 

європейська  

–  

Вкрай рідкісний Звичайний 

2. Coronella austriaca  

Мідянка звичайна 

Вразливий  
Малочисельний 

Малочисель

ний 

3. Elaphe dione  

Полоз візерунковий  

Зникаючий 
Звичайний _ 

4. Natrix natrix   

Вуж звичайний 

–  
Звичайний Звичайний 

5. Natrix tessellata  

Вуж водяний 

–  –  Малочисель

ний 

6. Vipera nikolskii  

Гадюка Нікольского,  

Гадюка лісостепова 

Рідкісний –  

Звичайний 

7. Vipera renardi  

Гадюка степова 

Вразливий 
Вкрай рідкісний 

Вкрай 

рідкісний 

8. Lacerta agilis  

Ящірка прудка 

–  
Звичайний Звичайний 

9. Eremias arguta  

Ящурка піщана 

різнобарвна, 

різнокольорова 

–  

Вкрай рідкісний – 

10. Anguis fragilis  

Веретільниця ламка або 

гладун   

_ 

Вкрай рідкісний 
Вкрай 

рідкісний 

 

 



ОПИС РОБОТИ (тези) 

 «Популярізація екологічно безпечного способу життя: «Сортуй 

сміття – врятуй довкілля!»» 

Автори: учні Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ» 

Лиманського району Одеській області: 

Маркевич Катерина Владиславівна (8 клас), Грещенко Давід 

Сергійович (9 клас), Барабаш Олександр Віталійович (6 клас); 

Керівник: Берднікова Оксана Ігорівна, вчитель географії 

Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ» Лиманського району 

Одеській області 

Актуальність роботи полягає у тому, що все наше життя залежить від 

багатства Землі та здорового стану живої природи. Але у кожної людини своє 

відношення до оточуючого середовища в силу особистого світосприйняття в 

залежності від настрою, стану самопочуття та здоров’я, положення в 

суспільстві. На жаль сьогодні ми майже втратили органічну єдність з 

навколишнім середовищем та навіть намагаємось стати власником природи, 

підкорюючи стихію, замість того щоб слідувати її природним законам.   

      Проблема смітників – одна з найважливіших і найактуальніших серед 

проблем забруднення навколишнього середовища. Наприклад, що стосовно 

екологічних наслідків захоронення твердих побутових відходів – вони прояв-

ляються через декілька чи навіть десятки років унаслідок забруднення під-

земних вод, ґрунтів і атмосфери. Щодо спалювання відходів - виробляється 

велика кількість високотоксичних хімічних речовин, які можуть 

накопичуватися в організмі людини, постійно отруюючи та повільно 

вбиваючи його. Тому сортування сміття та подальша його переробка - один з 

щадних вирішення проблеми.  

Аналізуя інформаційні джерела з метою поглиблення знань, ми 

дізналися самого головного: ми залежимо від обмежених природних 

ресурсів. Саме тому ми допомагаємо захистити навколишнє середовище вже 



зараз, заради наступних поколінь, шляхом підвищення екологічної 

ефективності нашої власної діяльності. 

Сталий розвиток екології довкілля може допомогти у захисті 

майбутнього шляхом правильних дій у середовищі, де вода стає дефіцитом, 

обмежені природні ресурси та знижується біорозмаїття життя. В ході 

досліджень та обработки інформації виявилось, що існує дуже багато видів і 

форм пластикового забруднення. Пластикове забруднення негативно впливає 

на земну поверхню, водні шляхи і океани. Поширення цього процесу 

корелює з невисокою ціною і довговічністю пластмас, що визначає високий 

рівень їх використання людиною. 

Мета та завдання: 

-  формування відповідального і дбайливого ставлення до природи; 

- розуміння не лише практичної, а й пізнавальної, естетичної, морально-

етичної, гуманістичної, економічної, національно-патріотичної  й   гігієнічної   

цінності   навколишнього   природного середовища; 

- усвідомлення негативних наслідків щодо неконтрольованих звалищ або  

нерозумного використання сміття; 

- проаналізувати та узагальнити світовий досвід щодо методів і способів 

поводження з твердими побутовими відходами та утилізації електронного 

сміття; 

- сформувати знаття про стан довкілля та вплив діяльності людини на 

природу: 

- популяризація екологічно-безпечного способу життя та необхідність 

сортування сміття у своєму регіоні. 

Методи дослідження. При виконанні роботи використано методи: 

логічного узагальнення й системного аналізу; моделювання життєвих ситуацій. 

Об'єкт дослідження – побутові відходи, які забруднюють навколишнє 

природне середовище. 

Предмет дослідження – спосіб утилізації відходів та удосконалення 

окремих ланок технологічного процесу, що підвищують його екологічну 



безпеку та доцільність сортування сміття за для полегшення його подальшої 

переробки. 

Практичне значення даної роботи полягає у тому, матеріал 

запропонованого та розробленого автором, можна використовувати на 

уроках основ здоров’я, географії та екології, гурткових заняттях еколого-

краєзнавчого напрямку та в позаурочний час з метою популяризації та 

агітації за екологічно-безпечний спосіб життя та необхідність сортування 

відходів. Особистий внесок автора полягає в пошуку й аналізі літературних 

даних та інформації за темою проекту, обробці отриманих даних. Автором 

також було розроблено сценарій заходу, настільна гра ручної роботі, наочній 

матеріал для квесту та монтування відеоролика на тему необхідності 

сортування сміття та варіанти сортування. 

ВИСНОВКИ 

      Скоротити негативний вплив сміття і відходів на навколишнє 

середовище, ґрунт, підземні та поверхневі води можна правильно сортуючи 

сміття та побутові відходи, багато з яких можна використовувати для 

переробки або отримання енергії. Зробити ще один крок на шляху до 

порятунку навколишнього середовища можна використовуючи продукти, які 

можливо переробити і тим самим скоротити появи не розкладаючих або 

довго розкладаючих відходів. 

Для того, щоб був позитивний результат, потрібно постійно вести 

просвітниціко-роз’яснювальні бесіди з учнями, батьками, вчителями та 

мешканцями села у тому числі  про необхідність сортування сміття. 

Проводити екологічні акції, заходи на екологічну тематику та ваз живість 

сортування відходів. Поставити в школі та на вулицях села баки для 

сортованого сміття. І, нарешті, знайти та домовитись із організаціями про 

вивіз розсортованого сміття.  

От би це все спрацювало!!! Так хочеться вірити, що навіть вже 

розсортоване сміття не скидається на одне звалище знов перемішуючись.  

 



Тези 
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«Моніторинг поширеності туберкульозу серед населення 

 Токмацького району за період 2015-2017 роки» 

Автор: Третьяк Вероніка Вікторівна, учениця 11  класу загальноосвітньої   

школи  І-ІІІ ступенів №2  м.Токмака Запорізької області, контактний телефон: 

0684520572, електронна пошта  larisa0605@ukr.net 

Науковий керівник:  вчитель хімії  та біології загальноосвітньої школи   І-ІІІ  

ступенів №2  м.Токмака  Жандарова Л.Б.                                        

Актуальність теми  

        В  1993   році    ВООЗ   оголосила   туберкульоз  глобальною     проблемою. 

Такі фактори, як висока захворюваність у багатьох країнах світу,  поява нових 

форм захворювання, висока розповсюдженість туберкульозу, а також підвищення 

мобільності населення, сприяли тому, що проблема туберкульозу набула 

масштабів надзвичайної ситуації,  в тому числі і в Європейському регіоні.    

Поширення ТБ призводить до скорочення  тривалості життя, зростання рівня 

смертності, тимчасової та стійкої втрати працездатності, збільшення необхідного 

обсягу медичних послуг, соціальної нерівності та дискримінації. Він уражає, 

головним чином, молодих людей (20-48 років) репродуктивного та працездатного 

віку [3]. Захворюваність в Україні є  загрозою для сусідніх країн Європейського 

регіону,    і така напружена  ситуація з туберкульозом може бути перешкодою на 

шляху до  євроінтеграції.  Станом на сьогодні Україна залишається резервуаром    

інфекції для Європи. Серед причин поширення туберкульозу  в Україні  – 

соціально-економічна криза та її наслідки, зростання числа переселенців, 

мігрантів, соціально дезадаптованих і уразливих груп населення, алкоголізм, 

наркоманію та ВІЛ/СНІД. Рівень захворюваності на туберкульоз в Україні 

наближається до порогового рівня з посиленням міграції населення через 

військові дії і становить 91 випадків на 100 тисяч населення (за даними 

рутинного епіднагляду – 70,5 на 100 тисяч) [4]. 



Метою даного дослідження є виявлення випадків туберкульозу  серед населення  

Токмацького  району.  

Об’єктом дослідження є пацієнти хворі на туберкульоз у Токмацькому районі за  

період  2015-2017 роки. 

Предмет  дослідження: характеристики, що пов’язані з пацієнтами (вік, гендерна 

ознака,  шляхи інфікування, місце проживання, відкрита та закрита форми 

туберкульозу, активний та неактивний туберкульоз, основні клінічні форми 

туберкульозу легень). 

 Головні завдання дослідження: 

1. Проаналізувати стан проблеми в медичній літературі. 

2. Дослідити  кількість  пацієнтів хворих на туберкульоз легень, визначених    

методами рентгенографії, флюорографії, мікроскопії мокроти та бактеріології. 

3. Визначити епідеміологічні та демографічні особливості пацієнтів хворих на 

туберкульоз, проаналізувати структуру захворюваності у Токмацькому районі та 

її наслідки. 

Методи дослідження: 1)  епідеміологічний (збір епідеміологічного  анамнезу – 

контактування з хворими на туберкульоз); 2) статистичний (статистична обробка 

матеріалу, визначення екстенсивних та інтенсивних показників);  

3)  мікроскопічний; 4) мікробіологічний; 5) рентгенографічний;  

6) флюорографічний,  7) клінічний,  8)  компаративний.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що проведене дослідження дозволяє 

простежити поширеність туберкульозу   у Токмацькому районі, зробити висновки 

щодо своєчасного виявлення інфекції та наступного лікування з метою 

попередження наслідків. 

Результати 

  У Токмацькому районі за звітний період змінилася структура захворюваності – 

збільшилася кількість бактеріальних форм (від 54,3 % у 2015 році до 66,7 %  у 

2017 році), хворих з деструктивними формами (від 40% у 2015 році до 61,1% у 

2017 році). Стрімко збільшилася кількість хворих з мультирезистентними 

формами туберкульозу (таких темпів приросту немає в жодній країні світу), що 

зумовлює зростання кількості інфікованих туберкульозом осіб. Потужним   чинником,  



який сприяє розвитку активної форми туберкульозу в носіїв латентної інфекції та 

підвищує ймовірність розвитку рецидивів туберкульозу є ВІЛ-інфекція. Понад 30% 

ВІЛ-інфікованих хворіють на туберкульоз і близько   40% із них помирає від цієї 

недуги. 

Висновки 

1. У  зв’язку з поставленою метою було розв’язане завдання щодо аналізу стану 

проблеми туберкульозу в медичній літературі. Рівень поширення туберкульозу в 

країнах східної частини Європейського регіону став подібним до такого в африканських 

країнах з високими показниками захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД. На сьогодні 

понад 2/3 усіх випадків туберкульозу в Європі припадає на країни східного регіону, де 

рівень поширеності цієї інфекції за 10 років зріс удвічі. Ситуація щодо туберкульозу в 

Україні залежить від рівня економіки країни і від добробуту народу. Статистика 

свідчить, що серед хворих на туберкульоз 58%  –  це ті, хто живе за межею бідності. 

Ситуація стала загострюватися  у зв’язку  з військовими діями на сході України. На 

основі проведених досліджень було встановлено, що епідемія туберкульозу у 

Токмацькому районі, як і в Україні в цілому, продовжує поширюватися, і також  

переважає за  більшістю  показників обласні.  

2. Відбувається збільшення захворюваності на туберкульоз серед дітей. Рівень 

захворюваності не набагато, але зріс: з десятої частки відсотка до 1,5%. В Токмацькому 

районі у 2017 році зафіксовано випадки захворювання на туберкульоз серед підлітків та 

студентів старше 18 років.  Насамперед, це свідчить про епідемічне неблагополуччя з 

ТБ серед дорослого населення, яке позначається й на дітях. Збільшення груп ризику 

дітей і підлітків з інфікування й захворювання туберкульозом служить несприятливим 

прогностичним фактором. Ми, молодь України, повинні займати активну позицію і  

зробити свій внесок у профілактику туберкульозу серед  підлітків. 
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Станьківської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Станькова – це найстаріше село Калуського району, Івано-Франківської 

області, яке розкинулось на східньому схилі Присвіцької височини 

Передкарпатського фізико-географіного району.  Абсолютні висоти схилу 

300—350 м. У рельєфі переважають яри, балки і долини на яких  росте 

різнотрав’я, значну частину якого займають лікарські рослини.  

Про лікарські рослини відомо багато, їм присвячено цілі книги та сайти в 

мережі Інтернет.  Займаючись в гуртку «Екологічне краєзнавство», я вирішила 

дослідити лікарські рослини в житті своєї родини та односельчан.   

Актуальність – незважаючи на бурхливий розвиток хімії, та створення 

високо-ефективних препаратів, лікарські рослини продовжують займати значне 

місце в арсеналі лікувальних засобів. У нашій державі майже 50% лікувальних 

препаратів виготовляється з рослинної сировини. Особливо часто лікарські 

рослини використовують в домашніх умовах саме в сільській місцевості, де є 

можливість їхнього збору. 

Мета проекту – вивчити практичне використання лікарських рослин в 

житті мешканців села Станькова.   

Завдання: 



1. Дослідити флору села Станькова та вибрати найбільш популярні 

лікарські рослини. 

2. Зібрати рецепти ( у старожилів) використання лікарських рослин в 

народні медицині, косметології. 

3. Розробити карту ареалів поширення рослин на території села. 

Об’єкт дослідження – лікарські рослини села Станькова. 

Наукова новизна та практичне значення – вперше зроблено 

картографування (на основі спостережень) лікарських рослин села Станькова, 

зібрано рецепти які популярні серед населення села. 

Висновки 

Село займає площу 17,4 км
2 

, забудоване компактно вздовж кількох 

вулиць. Близько 40 % від площі села – це сільськогосподарські угіддя, 60 % - 

дикоростуче різнотрав’я та ліси. На території села немає хімічних підприємств, 

що сприяє можливості збору чистих лікарських рослин.  

Опитавши велику кількість мешканців села, можна зробити наступний 

висновок: 

- Майже 99 % населення села використовує лікарські рослини для 

зміцнення свого здоров`я. 

- Серед мешканців найпопулярнішими є більше 20 рослин (малина, 

шипшина, липа серцелиста, подорожник, звіробій, мати-мачуха, 

золототисячник, квіти чорної бузини, пижки,  калина, глід, кріп, 

кропива, полин, ромашка, розторопша та інші.) 

- Люди старшого поколінні використовують рослини для лікування та 

профілактики різних хвороб, а молодь – як косметичний засіб. 

В рамках даного проекту зібрано більше 30 народних рецептів, які 

користуються популярність, а також нанесено на карту ареали поширення цих 

лікарських рослин на території села. 

 



Дослідження впровадження енергозберігаючих технологій в житловому 

секторі м. Запоріжжя»; 

Енергозбереження – це діяльність, процес, комплекс мір, що 

супроводжують усі стадії життєвого циклу об’єктів господарювання, 

спрямованих на раціональне використання та економне витрачання 

енергетичних ресурсів. При цьому знижується потреба в паливно-енергетичних 

ресурсах, зменшується небажаний вплив на навколишнє середовище, зростає 

конкурентоспроможність економіки України та рівень життя громадян.  

Підвищення енергоефективності досягається за рахунок реалізації системи 

цілеспрямованих і технічних мір. Однак, за даними рейтингу 

енергоефективності регіонів аналітичного центру «Бюро економічних і 

соціальних технологій», в Україні тільки 43,1% енергоресурсів 

використовується ефективно. 

Житловий сектор − один із найбільших і найзатратніших споживачів 

енергоносіїв. Більшість квартир у містах взимку продовжують гріти вулиці. 

Утеплення будинків і дахів, заміна дверей та вікон, теплотрас, використання 

сучасних будівельних матеріалів та енергозберігаючих технологій для обігріву 

та вентиляції будинків − усе це може стати вигідним рішенням. Українці вже 

почали утеплювати будинки і квартири, купувати побутову техніку 

енергозберігаючої категорії, міняти лампочки і світильники на 

енергозберігаючі і – головне – встановлення індивідуальних теплових пунктів 

(ІТП). 

Різниця в споживанні теплової енергії після встановлення ІТП по вулиці 

Європейській, 8 (ОСББ «Исток М8») була відчутною. Жителі цього будинку в 

березні заплатили всього 8,98 гривні за квадратний метр, а жителі подібного 

будинку – майже в тричі більше: 20,8 гривні. На перших поверхах встановлено  

датчики руху, що знизило споживання енергії взимку у п’ять, а влітку в сім 

разів [3]. 

Цікавість до інформації про енергозберігаючих технологіях і заходах 

наростає. Це не дивно, адже від їх впровадження і застосування залежить більш 

ефективне використання енергетичних ресурсів та суттєве зниження грошових 



витрат. На сайті Запорізької міської ради також можна ознайомитися з 

практичними порадами щодо енергозбереження в побуті. 

Метою дослідження є вивчення обізнаності мешканців міста Запоріжжя про 

енергозберігаючі технології та їх застосування. У процесі дослідження було 

використано статистичний метод: проанкетовано 270 учнів та 196 батьків 

державного навчального закладу «Запорізький професійний торгово-

кулінарний ліцей».  В процесі анкетування мешканців міста було виявлено, що 

68% опитуваних частково перейшли на енергозберігаюче освітлення, 21% 

провели утеплення будівлі, або переобладнали систему опалення, 39% замінили 

вікна на склопакети. Пізнання учасників опитування з питань 

енергоефективності нуже низькі: 48% із теплоізоляційних матеріалів навивають 

тільки пінопласт, але в магазинах міста представлено широкий вибір цих 

матеріалів, 52% - нічого не чули про довгохвильові стельові обігрівачі (в 

Запоріжжі давно працюють фірми по їх реалізації), про систему рекуперації 

відомо 8%, про властивості  і-скла ніхто не знає. В процесі дослідження було 

встановлено, що підлітки знають, але тільки 24% використовують 

енергоефективні прийоми в побуті.   

   В результаті дослідження ми переконались в недостатній 

поінформованості  мешканців м. Запоріжжя з питань енергозбереження та 

низькому рівні впровадження енергозберігаючих технологій в житловому 

секторі. Згідно із положенням Закону України «Про енергозбереження», з 

метою виховання ощадливого ставлення до використання паливно-

енергетичних ресурсів, популяризації та пропаганди економічних, екологічних і 

соціальних переваг енергозбереження в нашому ліцеї до навчальних програм 

введено курс: «Основи енергоефективності». 
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географії та основ економіки, вчитель-методист. 

В умовах війни з Росією, її спробах побудувати «руський мир» на 

українських етнічних землях, вивчення історії української діаспори та 

геополітичних проблем пов’язаних з її утворенням та існуванням є 

надзвичайно актуальним.  

Мета роботи – виявити геополітичну складову в долі зарубіжних 

українських етнічних територій та Східної української діаспори.  

Завдання дослідження: виявити особливості історичної долі етнічних 

територій та їх відображення та сучасному розселенні українців іридентних 

територій; проаналізувати динаміку формування та сучасні тенденції в стані 

найбільших історичних масивів Східної української діаспори; визначити роль 

геополітичних чинників на долі українців близького зарубіжжя. 

Об’єкт дослідження – українське населення зарубіжних етнічних 

українських земель та районів компактного проживання у Східній діаспорі, 

предмет – географічні та геополітичні аспекти існування українців у сусідніх 

країнах. 

Методи дослідження – просторовий та системний аналіз, аналіз ЗМІ, 

картографічний, математичний, статистичний. 

Особистий внесок:  усі результати дослідження є наслідком особистої 

роботи пошуковця. 



Висновки. Україною втрачені у сусідніх державах значні етнічні 

території. При їх виведенні зі складу України вирішувалися геополітичні 

завдання. У кавказьких, сибірських та далекосхідних районах компактного 

проживання українців відбувалися реальні спроби встановлення української 

державності. Русифікація українців у «клинах» забезпечила зміцнення 

імперських інтересів Росії у цих регіонах. Українські етнічні землі у західних 

сусідів відігравали роль геополітичної карти та плати за невизнання наявності 

потенційної незалежної української держави у складі СРСР на початку та в 

середині ХХ століття. 
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Актуальність роботи зумовлена тим, що малі річки, постійні та 

тимчасові водотоки потерпають від значного антропогенного навантаження 

(будівництво гребель, каналізування русл, забруднення та ін.). 

Антропогенний тиск в десятки разів збільшуються на водотоки в межах 

населених пунктів. Слід зазначити, що водотік балки Кизіярської є притокою 

річки Молочної, нижня частина якої входить до списку водно-болотних угідь 

які включені до списку Рамсарської конвенції. Безперечно, що видовий склад 

нижчих рослин може дати загальну уяву про стан водойми, а відповідно і 

якість води яка попадає до річки Молочної. В цьому випадку, водорості 

можна використовувати як біологічні маркери і індикатори сучасного стану 

водойм. Таким чином, дослідження альгофлори водотоків в межах населених 

пунктів є дуже актуальними і своєчасним. 

Мета роботи полягає у встановленні видового складу нижчих рослин, 

виявленні структури альгофлори для подальшого використання окремих 

видів в якості індикаторів стану водойм. 

Об’єкт дослідження: нижчі рослини, як невід’ємний компонент 

біоценозів малих водотоків. 

Предмет дослідження: видовий склад та структура альгофлори 

постійного водотоку балки Кизіярської. 
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Для досягнення поставленої мети нами будуть вирішені такі завдання: 

- дати фізико-географічну характеристику регіону дослідження; 

- проаналізувати гідрологічні показники досліджуваної водойми; 

- здійснити відбір альгологічних і водних зразків з водотоку балки 

Кизіярської для проведення гідрохімічного та альгологічного аналізу і 

дослідити видовий склад водоростей; 

- з’ясувати індикаторні властивості виявлених видів в залежності від 

гідрохімічних показників. 

Методи дослідження: гідрологічні, гідрохімічні, альгологічні методи 

(мікроскопіювання, культуральні методи), аналітичні (аналіз індикаційних 

властивостей виявлених видів). 

Новизна роботи: вперше надається видовий склад водоростей 

водотоку балки Кизіярської. 

Висновок. Унікальність досліджуваної альгофлори виражається в 

досить збідненому видовому складі, що пояснюється невеликими розмірами 

водотоки та поганою якістю води. Погана якість води, на нашу думку, 

спричинена декількома факторами:  

- викидами у струмок значних обсягів неочищених побутових 

стоків з приватного сектору;  

- значним забрудненням водотоку органічною речовиною різного 

походження; 

- відсутністю промивного режиму на більшості ділянках водотоки і 

низьким вмістом кисню у воді (навіть у холодну пору року);  

Ще одним доказом поганої якості води на нашу думку є відсутність у 

альгофлорі водотоку Кизиярської балки представників відділів Chrysophyta 

та Euglenophyta які притаманні чистим прісноводним водоймам. 
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                                                        Тези 

 

Науково-дослідницький проект «Еколого-гідрологічний аналіз причин 

зникаючого озера Мочинське та перспективи його оздоровлення» 

super-mulyavka@ukr.net , + 380980944684 

Автор: Мулявка Єва Романівна, вихованка гуртка «Юний еколог» будинку 

дитячої та юнацької творчості  Кременчуцької районної ради, учениця 11 класу 

Білецьківського НВК Кременчуцької районної ради 

Науковий керівник: Вальчук Антоніна Романівна,керівник гуртка «Юний 

еколог» будинку дитячої та юнацької творчості Кременчуцької районної ради, 

учитель біології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист. 

antonina.shewtsova@gmail.com , +380982965451 

Через недостатню забезпеченість Полтавщини, в цілому, й 

Кременчуччини, зокрема, водними ресурсами, важливого значення набуло 

дослідження поверхневих вод місцевого стоку (малі річки, озера, ставки). 

Декада відновлення джерел, що живили пересихаюче озеро Мочинське , ще не 

було об’єктом наукового вивчення. У цьому ракурсі актуальність нашого 

дослідження очевидна. 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що діагностика процесу 

замулення дна озера Мочинське південної околиці села Білецьківка шляхом 

вивчення причин його пересихання, є важливою складовою комплексних 

досліджень стану екосистеми, необхідності розробки відновлювальних та 

природоохоронних заходів. 

Мета дослідження: провести передпроектні дослідження еколого-

гідрологічного стану улоговини озера Мочинське та оцінити можливості 

відновлення водойми в цій улоговині. 

Дослідницькі завдання: 

1. Вивчити природні умови ділянки заплави Дніпра південніше с. Білецьківка, 

вплив природних та антропогенних чинників на утворення озерної улоговини 

та її водний режим. 
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2. Проаналізувати зміну водного режиму екологічного стану озера за період (з 

1910 до 2018 років). 

3. Здійснити самостійні дослідження ділянки пересихаючого озера Мочинське 

(гідрометричні, гідрологічні, еколого-гідрологічні) згідно методики Л. 

В.Мартинюка . 

4. З’ясувати причини пересихання озера та виявлення екологічних наслідків 

цього явища. Сформулювати комплекс природоохоронних робіт, спрямованих 

на відновлення джерел, що живили озеро через організацію просвітницько-

інформаційної кампанії серед місцевих жителів і учнів.  

Наукова новизна отриманих результатів: вперше проаналізована 

історія функціонування озера Мочинське Білецьківської сільської ради за 

останнє століття і встановлено зв'язок змін його водного режиму з 

характеристиками клімату; класична методика дослідження В.О. Мартинюка 

дала можливість вивчити основні характеристики озера; здійснено дослідження 

джерел живлення озера та частково визначені причини його теперішнього 

пересихання; надані рекомендації щодо перспектив його відновлення. 

Практичне значення результатів досліджень полягає у тому, що 

результати досліджень дали змогу сформувати комплекс пропозицій щодо 

відновлення зникаючого озера. Виконана робота є фундаментальним 

дослідженням закономірностей функціювання біотопів  озерно – басейнової 

системи в умовах сучасного антропотехногенного навантаження. Результати 

досліджень дали змогу запропонувати комплекс пропозицій щодо відновлення 

зникаючого озера, оптимізації природокористування  водоздору озера; 

визначення меж допустимого антропотехногенного навантаження на них. 

 Розглянуто на 18 сесії 7 скликання Білецьківської сільської ради 18. 10. 

2017 року сучасний стан водоймища та прийнято рішення «Про затвердження 

положення про реакреаційну діяльність на землях, призначених для 

обслуговування потреб, територіальної громади на території Білецьківської 

сільскої ради». Врятоване озеро, як чиста природна пам’ятка може виконувати 

екологічну, водорегулюючу та рекреаційну функції. Відновлення озерної 



улоговини буде мати надзвичайно важливе значення для збереження 

зникаючого озера та захисту від виснаження водних ресурсів Кременчуччини . 

Висновки: еколого-гідрологічний аналіз прчин зникнення води в озері 

Мочинське, що на околиці села Білецьківка(Д. А. рис. 1, 2, 3), показав, що воно 

утворилось під дією декількох екзогенних і ендогенних факторів і існує більше 

150 років. Основними причинами утворення озерної улоговини вважаємо 

сходження зсуву і часткове перекриття долини великого яру (балки), а також 

просідання пористого лесового грунту після намокання. Рівень води в озері 

підтримувався за рахунок поверхневого (схилового) стоку, переважно талих 

вод, розвантаження підземних вод у вигляді джерел та атмосферних опадів на 

поверхню озера. Загалом до 1985 року коливання рівня води в озері відбувалось 

синхронно з коливанням кількості опадів на водозборі ( Д. Б рис. 8). Для того, 

щоб врятувати озеро як цінну гідроспоруду південної околиці села Білецьківки, 

яка може виконувати екологічну, водорегулюючу та рекреаційну функції, 

визначено перспективу природоохоронних робіт. Актуальним є розробка 

Комплексної програми з метою збереження цінної гідроекосистеми та 

організація просвітницько-інформаційної кампанії щодо основних положень 

водного законодавства та практики його застосування серед населення. 

Отримані результати від реалізації проекту 

Найбільшою мірою на улоговину впливає водна маса. Руйнування 

хвилями її берегів сприяло утворенню підводної берегової тераси. Дрібні 

фракції переносились в глиб озера та осідали на дно. До механічного впливу 

водної маси додається її хімічний вплив і вивітрювання гірських порід. При 

тривалому перебування водної маси в улоговині озера накопичуються органічні 

та мінеральні речовини, відбуваються хімічні реакції, розвиваються і 

відмирають водні організми ( Д. Б рис. 7) [5]. 

Протягом періоду з 1910 по 2017 роки озеро Мочинське зазнало значних 

змін. Максимальні зміни були зафіксовані в останні роки. Із 2005 року водна 

рослинність поступово зникала. Внаслідок впливу господарської діяльності та 

природних чинників озеро майже пересохло та вкрилось частково  кущами 

верболозу (Д. Б рис.5).  



Дослідження, проведені упродовж 2016–2017 років за відповідною 

методикою, дали оцінку еколого-гідрологічного стану озера та водозбірної 

площі. Одним із чинників негативного впливу на водні об’єкти села є 

забруднення. Живлення ставків, озер перебуває в катастрофічному стані, 

джерела захаращені побутовим сміттям, замулені ґрунтом з полів. Лісопосадки 

у вигляді лісосмуг з різного віку деревами (приблизно від 8 до 20 років і 

більше) вирубуються. Не може бути виключенням, що родючий намул буде 

забраний з улоговини. Еколого-ландшафтознавча особливість цієї системи, як 

взаємовідношення у системі «екооб’єкт – екосередовище» буде залежати від 

екологічної ситуації, що склалася на території водозбору ( Д. Б рис. 6) [1]. 

З’ясувавши процеси, які спричиняють зміни водного режиму озера, 

можна стверджувати, що для озера Мочинського був характерний уповільнений 

водообмін, у результаті якого водна маса, перебуваючи тривалий час в 

улоговині, зазнала істотних змін. Вода, що надходила в озеро із території його 

водозбору, приносила залишки рослинних і тваринних організмів, які 

утворювали донні відклади. Ці процеси зменшували його глибину. Берегова 

відмілина розширюється, зменшується глибина, рослинність поширюється 

майже по всій поверхні озера. У подальшому озеро перетворюється у мілку 

водойму з розповсюдженим розвитком рослинності, яка з підводної частини 

переходить у надводну і перетворює озеро в болото (Д. Б рис. 4). 

Еколого-гідрологічний аналіз причин зникнення води в пересихаючому 

озері Мочинське, що на околиці села Білецьківка, показав, що воно утворилось 

під дією декількох екзогенних і ендогенних факторів і існує більше 150 років. 

Основними причинами утворення озерної улоговини вважаємо сходження 

зсуву і часткове перекриття долини великого яру (балки), а також просідання 

пористого лесового грунту після намокання. Рівень води в озері підтримувався 

за рахунок поверхневого (схилового) стоку, переважно, талих вод, 

розвантаження підземних вод у вигляді джерел та атмосферних опадів на 

поверхню озера. Загалом до 1985 року коливання рівня води в озері відбувалось 

синхронно з коливанням кількості опадів на водозборі.  



Аналіз суміщених графіків зміни глибини озера Мочинське та 

середньорічної кількості опадів показав, що до 80 років спостерігалась певна 

залежність між глибиною озера і опадами. Після спуску і розчищення озера від 

намулу у 1985 році наповнюваність озера втратила зв'язок з кількістю опадів 

(Д. Б рис. 8). 

 За результатами польових інструментальних досліджень і фондових 

матеріалів науково-дослідних і пошукових установ нами складена ландшафтна 

картосхема структури водозбору   озера Мочинське; надано змогу науково 

обґрунтовувати пошуки органо-мінеральних добрив сапропелів для 

господарського використання, а  також можуть слугувати  тим матеріалом, з 

допомогою якого можна робити реконструкцію палеогеографічних умов 

минулого, всебічно оцінювати сучасний екостан ПАК та його прогноз. 

Теоретико-методичні основи дають підстави стверджувати, що 

найефективнішою моделлю  оздоровлення, раціонального використання та 

охорони озер, а отже збалансованого природокористування ландшафтів, має 

стати басейновий підхід із використанням геокомплексів “озеро−водозбір”. 

Висунуто припущення, що пересихання озера, яке спостерігається з 2000 

року, пов’язане з господарською діяльністю людини на території водозбору: 

– інтенсивним розорюванням полів на схилах без застосування 

протиерозійних заходів; 

– спорудженням численних доріг без спеціальних водопропускних отворів 

для пропуску талих вод зі схилів; 

– проведенням розчистки дня озера з розкриттям підстильних лесових порід 

і порушення умов розвантаження підземних вод у чашу озера; 

– інтенсивним випасанням худоби на прилеглій до озера території, що 

сприяло знищенню грунтово-рослинного покриву і змиву грунту.  

Аналізуючи еколого-гідрологічний стан озера Мочинське та біотопи 

водозбірної площі, можна стверджувати, що територія на даний момент зазнала 

значного антропогенного впливу на всій площі. Тому стан озера можна вважати 

незадовільним. 
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Додаток А 

Картографічні матеріали 

Картосхема 

 

 

Рис. 1.  Супутникова карта водозбору місця дослідження, 2018 р. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Фрагмент військово-топографічної карти, 1869 р., М 1:126000 

 

 

 

 

 

 



 

Рис. 3. Фрагмент карти РККЛ за 1931 рік з контуром водозбірної площі 

озера Мочинське 

 

  



Додаток Б 

Ілюстративні матеріали 

Рис. 4 . Конфігураця оцифрованої площі озера : 

а) - ( 0,038    ) від 1931 р.; б) - (0,02    ) від 2018 р. (показана кольором) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.  Ландшафтна структура ПАК оз. Мочинське, Масштаб 1 : 50000 

1-3 – фаціі, а – межі простого акваурочища 

1 – водоростево-глинисті сапропелі, антропогенно модифіковані; 2 – ділянка 

улоговини озера, вкрита заростями верболозу; 3 - мілководні  рогізово-

очеретяні зарості. 
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Рис. 6. Картосхема ландшафтної структури водозбору оз. Мочинське , 

Масштаб 1 : 5000 

1 - 7 урочища, 8 – просте акваурочище, а – межі водозбору 

Урочища : 1 - вирівняні ділянки водозбору вкриті низовинним різнотрав’ям; 2 

– підняті пасма зі слабкоспадистими схилами, вкриті кленово-липовими 

насадженнями;  3 – підняті при вододільні пасма зайняті дубово-сосновими 

лісами ; 4 – привододільні біотопи плодових дерев; 5 – приозерна тераса вкрита 

верболозом ; 6 – підняті ділянки водозбору, вкриті березово-тополевими 

біотопами; 7 – чагарники ( гльод, шипшина, терен) ; 8 – мілководна озерна 

улоговина неправильної форми, вкрита надводними макролітами на 

сапропелях. 

 

Рис. 7. Діаграма сапропелів улоговини озера Мочинського 
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Рис. 8. Суміщені графіки зміни глибини озера Мочинське та 

середньорічної кількості опадів за даними клімату метеостанції в м. 
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Кількість опадів Глибина озера 



Тези до науково-дослідницької роботи: 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ТОРАКАЛГІЇ 

Баранчик Софії Юріївни, 099 203 36 46, ttsbio17@gmail.com 

учениці 10 класузагальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

м. Запоріжжя 

керівник: Туманян Тетяна Сергіївна 

     Актуальність теми. Біль у ділянці шиї, спини та попереку турбує 

людство вже багато років і є важливою проблемою, оскільки він пов’язаний з 

високою захворюваністю. Згідно з розрахунками від 40 до 50% дорослого 

населення хоча б один раз у житті відчували грудний біль. Біль у області 

серця (торакалгія) може бути викликаний різними причинами. По статистиці 

до 60% хворих, що первинно звертаються до кардіолога зі скаргами на біль в 

області серця або порушеннями ритму, мають проблеми з боку шийного й 

верхньогрудного відділів хребта, але електрокардіограма не виявляє 

порушень серцевої діяльності. 

     Незважаючи на наявність значної кількості досліджень, проблема болю в 

області серця актуальна і сьогодні. Вона ввійшла в перелік захворювань і 

патологічних станів, які, на думку закордонних експертів, мають велике 

значення. Саме це обумовлює необхідність продовження досліджень, 

спрямованих на пошук науково-обґрунтованих форм лікувально-

реабілітаційних заходів для зазначеного контингенту пацієнтів. 

     Мета та завдання дослідження:  Метою дослідження є розробка 

комплексу реабілітаційних заходів для самостійного використання для 

покращення самопочуття при торакалгії. Досягнення поставленої мети 

зумовило необхідність вирішення таких завдань: розкрити причини 

виникнення болю в області серця (торакалгії); розробити комплекс 

реабілітаційних заходів, що покращать самопочуття людини при торакалгії 

для самостійного використання. Об’єктом дослідження є фізична 

реабілітація при торакалгії. Предметом дослідження є методи й засоби 

фізичної реабілітації, які застосовуються при торакалгії. 



     Методи дослідження: аналіз літературних, порівняльно-описовий, 

шкала болю, анкетування, методи фізичної реабілітації, методи 

математичної статистики (критерій Стьюдента). 

     Наукова новизна: удосконалено спеціально підібрані вправи фізичної 

реабілітації для людей із діагнозом торакалгія  для самостійне виконання. 

     Практичне значення отриманих результатів. Методологічні 

положення та пропозиції дослідження сприяють підвищенню ефективності 

реабілітаційних заходів разом з виконанням самостійних вправ. 

       Висновки. На початку дослідження протестовані 32 особи з діагнозом 

торакалгія. Виявлено, що причиною болі в області серця є остеохондроз. 

Респонденти розділені на 2 групи ро 16 осіб: контрольна та 

експериментальна. Групи побудовані за віком та статтю. Усі вони 

протестовані за допомогою наступних методів дослідження: 

нейроортопедичне обстеження полягало у виявленні викривлень хребта, 

наявність асиметрії і деформацій, рухомість окремих відділів хребта, 

наявність больових тригерних зон; респонденти оцінювалися за вербальною 

шкалою. 

      Для респондентів з діагнозом торакалгія був розроблений комплекс для 

покращення стану здоров’я і всіх показників, в який входили спеціальні 

вправи. Дослідження проводилося протягом місяця. Перші 15 днів  групи 

виконували однакові реабілітаційні вправи. Протягом цих днів спостерігали 

покращення стану респондентів. На 15 день протестували групи, їхні 

показники значно знизилися порівняно з першими днями дослідження. Так, 

на початку дослідницької роботи середній бал у І групі складав 1,38, ІІ – 1,50. 

Середній бал обмеження рухливості складав у І групі 1,50, у ІІ – 1,38, 

середній бал порушення працездатності у І групі 0,88, у ІІ склав 1. А на 15 

день тестування виявили покращення всіх показників: бал болю у І групі 

0,75, у ІІ – 0,63, середній бал обмеження рухливості складав у І групі 0,88, у 

ІІ – 0,63, середній бал порушення працездатності у І групі 0,63, у ІІ склав 0,5. 

Тестування свідчить про покращення стану в обох групах завдяки виконанню 



спеціально розроблених нами вправ протягом 15 днів порівняно з першими 

днями дослідження. На цьому етапі І контрольна група завершила виконання 

реабілітаційних вправ. 

     Респонденти експериментальної ІІ групи були навчені 8 лікувальними 

вправами і прийомам самомасажу верхніх кінцівок, шиї, грудної клітки та 

дихальних вправ для подальшого самостійного застосування протягом 

наступних 15 днів з метою покращення самопочуття та здоров’я, для зняття 

болю в області серця. Вправи допомогли та покращили показники 

респондентів протягом 15 днів в усіх параметрах нашого тестування. 

(додаток А) 

     Наприкінці всього дослідження, на 30 день, протестовані дві групи: І 

контрольна, якій давались спеціальні вправи тільки на 15 днів, і ІІ 

експериментальна група, яка виконувала додатково розроблені вправи 

протягом ще 15 днів. Результати були наступними: середній бал болю у І 

групі складав 0,75, у ІІ 0 0,38, середній бал обмеження рухливості у І групі 

0,88, у ІІ – 0,38, середній бал порушення працездатності у І групі 0,63, у ІІ 

склав 0,25. За цими даними спостерігаємо більш виражене покращення стану 

здоров’я у респондентів ІІ групи завдяки особливій реабілітаційній програмі. 

     Таким чином, застосування спеціальних реабілітаційних вправ особами з 

діагнозом торакалгія є безпечним і ефективним. Отримані в ході дослідження 

дані свідчать про позитивну дію методів на ступінь больового синдрому та 

функціональний стан хворого. 
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ДОДАТОК А 

 

 

Рис. 1. Динаміка середнього балу больового синдрому 

 

 

Рис. 2. Динаміка середнього балу обмеження рухливості 

 
Рис. 3. Динаміка середнього балу працездатності 
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ТЕЗИ учасника ІХ Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та 

студентської молоді « Дотик природи»    до наукової роботи з теми: 

 « Урождені   вади  розвитку  у новонароджених  дітей   Токмацького 

району»  

учениці 11 класу загальноосвітньої школи № 2  І-ІІІ ступенів  ім. О.М.Кота,  

м. Токмака, Запорізької області. 

Данілової   Єлизавети Олегівни. 

 Науковий керівник: Борисова Наталія Анатоліївна  вчитель біології 

Актуальність теми. Тенденція до збільшення рівня уродженої та 

спадкової патології в структурі дитячої захворюваності, інвалідності та 

ранньої дитячої смертності є однією із важливих проблем сучасної медицини 

та практики охорони здоров’я дітей. За прогностичними розрахунками у 

найближчі роки, враховуючи погіршення соціально-економічних умов життя 

та екологічної ситуації, можна чекати подальшого зростання 

розповсюдження даної патології, збільшення її питомої ваги у структурі 

причин мертвонароджуваності та дитячої смертності. 

За таких показників необхідно удосконалення методів діагностики 

уроджених вад  для своєчасного виявлення, визначення стратегії лікування і 

тактики реабілітації. Особливої актуальності набувають заходи, спрямовані 

на пренатальну охорону плода, профілактику перинатальної патології, в тому 

числі уроджених вад  систем організму.  

Мета дослідження. Розробити критерії ранньої діагностики, 

прогнозування та профілактики уроджених вад   розвитку у дітей на підставі 

епідеміологічних досліджень, визначення основних чинників їх виникнення, 

клініко-генетичної  характеристик.  

Задачі дослідження: 

1. Дослідити поширеність, частоту та структуру уроджених вад   розвитку 

у дітей Токмацького району. 



2. Оцінити взаємозв’язки між уродженою патологією  та впливом 

чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. 

3. Провести клініко-генеалогічні дослідження у сім’ях дітей з 

уродженими вадами  систем та створити реєстр уроджених вад  дітей 

Токмацького району. 

4. Визначити ймовірні діагностично-прогностичні критерії уроджених вад  

систем організму. 

5. Розробити рекомендації медичного і соціального характеру, що 

спрямовані на покращання  діагностики та профілактики уроджених вад 

організмів.  

Об’єкт дослідження: Діти з уродженими вадами розвитку системи та їхні 

батьки, плоди з підозрою на уроджені вади розвитку  з  2013 по 2017 р.р. 

Предмет дослідження: Чинники виникнення уроджених вад розвитку, стан 

здоров’я дітей, . 

Методи дослідження: Епідеміологічний, генеалогічний, соціометричний, 

клінічний, антропометричний, електрокардіографічний,  статистичний. 

Результати дослідження:В результаті проведених досліджень було 

виявлено, що лідируючі позиції займають вади розвитку серцево- судинної 

системи.Друге місце в загальній структурі вад прозвитку   належить вадам 

сечовидільної системи.Понад 15% новонароджених мають проблеми з 

нирками. На третьому місті   уроджених вад розвитку (УВР)  є численні вади, 

які спостерігаються у новонароджених.  

В зв’язку з цим  був проведений  аналіз по окремо взятим  системам 

організму. 

На другому етапі дослідження був проведений аналіз факторів що 

викликають виникнення вад.   При цьому ознайомились з парітетом 

вагітності та пологів у жінок, які народили дітей  з УВР.Звернули увагу на вік 

жінок та  вплив факторів  завнішньо-   середовищних факторів. 

Висновок:  

Вході дослідження були зроблені слідуючі висновки: 



1. В загальній структурі УВР у дітей У Токмацькому районі переважають 

вади серцево- судинної   системи, сечовидільної системи, загальних вад 

організму. 

2. Вади розвитку найчастіше виникають у жінок з першою вагітністю та 

першими пологами в віковому діапазоні 20-30 років. 

3. Кожен другий випадок  УВР не був діагностований на етапі 

перинатальної діагностики. 

4. При формуванні летальних вад значну роль відіграє інфекційна 

патологія  матерів. 

5. До чинників відносного ризику щодо формування УВР відносяться 

хронічні захворювання в анамнезі у матері, наявність абортів в 

анамнезі у матері , гестоз першої половини вагітності, рідке вживання 

овочів впродовж вагітності , вживання матір’ю кави впродовж 

вагітності, шкідливі звички батька , вживання алкоголю батьком до 

зачаття , куріння батьком до зачаття , куріння і вживання алкоголю 

батьком до зачаття , виробничий стаж матері на момент пологів більше 

3 років , важка фізична праця в анамнезі у батька , пологи поза 

зареєстрованим шлюбом . 

 



1 
 

ВПЛИВ АРОМАТИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ  НА САМОПОЧУТТЯ  ЛЮДИНИ  

Даниленко  Софія Євгенівна,0951500438; trubeko.tosha@gmail.com; 

Часовоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Бахмутської районної 

ради Донецької області; 9 клас;м. Часів Яр; керівник Трубеко Тетяна 

Василівна, учитель хімії та біології вищої категорії, старший учитель. 

     Поспіх, стреси, нестача природного руху викликають в організмі людини 

ряд психічних та емоційних розладів, що створюють напругу в м'язах, 

гальмування циркулюючої крові та  обмінних процесів. Це може призвести 

до ослаблення імунної системи, захворювань. Наше здоров'я прямо пов'язане 

з навколишнім середовищем. Тому проблема поліпшення середовища 

приміщень є актуальною. Дослідження впливу ароматичних композицій на 

самопочуття людини стало головною метою нашого дослідження. 

     Для виконання роботи ми поставили такі задачі:  

 опрацювати літературні джерела та з’ясувати історію розвитку ароматерапії 

   провести анкетування учнів класу для  вивчення обізнаності їх  з теми 

роботи та впливу різних ароматів на організм людини;  

 дослідити вплив ароматів на самопочуття, активність, настрій та стан уваги 

учнів; 

 дати рекомендації щодо використання аромакомпозицій  з оздоровчою метою 

в школі та побуті. 

     Для виконання мети  своєї роботи я використовувала такі методи: 

вивчення  літератури  з теми роботи; опитування учнів 9-А класу ЗОШ №15; 

проведення експерименту по отриманню ароматичних композицій(духів) та 

вивченню їх впливу на учнів. Оцінка динаміки психологічних параметрів у 

процесі ароматерапії проведена з використанням психологічних тестів: 

методики «САН», методики Мюнстерберга. 

     Об'єктом  дослідження є ароматичні композиції.  Предметом дослідження 

є  вплив ароматів на організм людини. 

     Перед виконанням роботи ми висунули гіпотезу про те, що аромати 

позитивно впливають на організм людини, знімають втому та підвищують 
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працездатність.  В своїй роботі я використовувала обладнання: ступка, 

товкачик, пляшки з притертим корком, дрібне сито, паперовий фільтр, 

аромалампи. 

     Новизна нашої роботи полягає в тому, що ми запропонували спосіб 

покращання стану почуття учнів через використання ароматичних 

композицій. 

     Щоб дізнатися як учні ставляться до ароматерапії, ми провели 

анкетування. Аналіз отриманих результатів показує, що ароматерапія  

незаслужено забута, її роль у поліпшенні самопочуття недооцінена! 

     У 2018 році, подорожуючи стежками рідної України, ми відвідали м. 

Кам’янець - Подільський, де в діючому католицькому храмі, кафедральному 

костелі,ми довідались про чорниць-кармеліток. В якості першого рецепта для 

моїх парфумів я взяла рецепт туалетної води кармеліток, які створили одні з 

найперших у Франції духів. Отриманий зразок духів має незвичайний 

аромат, з приємними ігристими нотками. Викликає позитивні емоції як у 

учнів, так і у педагогічного колективу школи. Вивчивши літературу, ми 

розробили  освіжаючу та гармонізуючу  композиції ароматів. Нами було  

проведено курс ароматерапії, щоб відстежити вплив аромакомпозицій  на 

організм людини. Курс ароматерапії включав в себе щоденні сеанси - 

протягом шести днів вдихання ароматичних композицій через обкурювання 

приміщення аромалампою - аромакомпозиціями з гармонізуючою та 

освіжаючою діями. Обкурювання класної кімнати відбувалось протягом 30 

хв. Оцінка динаміки психологічних параметрів  у процесі ароматерапії 

проведена з використанням психологічних тестів: методика «САН», 

методика Мюнстерберга. 

     Оцінку психологічного стану проводили на  20 учнях 9-А класу в осінній  

період  2018 року до сеансу ароматерапії і після проведеного курсу 

ароматерапії. До початку курсу ароматерапії з гармонізуючою сумішшю 20 

учасників експерименту, використовуючи методику «САН»,оцінили своє 

самопочуття, активність і настрій.    Аналіз психологічного стану до курсу 
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ароматерапії говорить про те, що 55%  учнів мали несприятливий рівень 

самопочуття(знесилені, слабкі, хворі стомлені),35% учнів мали  низьку 

фізичну та суспільну активність, 25% учнів мали поганий настрій, почували 

себе нещасними,невдоволеними. Такий стан можна пояснити початком 

навчального року, кліматичними умовами(входження в осінньо-зимовий 

період) та, передусім, знаходженням  міста в зоні дії ООС. Після проведення 

ароматерапії самопочуття та настрій  покращились. 

     В контрольній групі з 20 учнів 9-Б класу при виконанні повторного 

тестування практично нічого не змінилося в психологічному стані 

піддослідних - 58 % мають несприятливий стан. В подальшому для цих учнів  

було проведено заняття з ароматичними композиціями з рекомендаціями  по 

їх використанню. 

      Визначення вибірковості уваги за методикою Мюнстерберга проводилось 

до впливу ароматів та після їх впливу  протягом 25 хвилин. Вибірковість 

уваги дозволяє концентрувати увагу навіть при наявності перешкод 

сприйняття інформації. Після 25 хвилин впливу  ароматів  освіжаючої суміші 

вибірковість уваги змінилася кращу сторону. Таким чином, можна зробити 

висновок: за допомогою ароматів можна покращити самопочуття та увагу; 

кожна людина індивідуальна в сприйнятті запаху, але обов'язково знайдеться 

той аромат, який поліпшить його психічний і фізичний стан.  

     Підводячи підсумки роботи, можна зробити наступні висновки: наша 

гіпотеза про те, що аромати благотворно впливають на організм людини, 

знімають втому, підвищують працездатність, підтвердилася.      
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Дослідження особливостей суб’єктивного ставлення до природи   
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88» ДМР; тел. +38095 698 64 41, melnikovahelena@i.ua 

 Зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві та навколишньому 

середовищі, актуалізують проблему формування гармонійних відносин людини 

і природи, виховання почуття відповідальності за природу, як за національну і 

загальнолюдську цінність. З точки зору формування екологічної свідомості 

найважливішим контингентом є молодь, зокрема підлітки.  Адже від загальної 

екологічної культури сьогоднішніх школярів, від того, як вони ставляться до 

довкілля,  залежить не лише їх власне життя, але й  майбутнє планети. 

 Теоретичний аналіз наукової літератури, проведений на першому етапі 

роботи над дослідженням, дозволив визначити, що  екологічну свідомість вчені 

визначають як суб’єктивне ставлення особистості до природи. Серед вікових 

етапів розвитку особистості саме підлітковий період науковці вважають 

найбільш ефективним для формування екологічної свідомості, адже у цьому  

віці відбувається становлення стиля поведінки до оточуючого середовища.  

 Проте, аналіз літератури свідчить про недостатню розробленість теми у 

сучасній психологічній науці, що, поряд з її значущістю підвищує актуальність. 

 Здійснивши на першому етапі теоретичний аналіз наукової літератури, 

сформулювали  гіпотезу дослідження:  існують особливості суб’єктивного 

ставлення до природи між молодшими та старшими підлітками. Об’єктом 

дослідження стала  екологічна свідомість підлітків. Предметом – вікові 

особливості суб’єктивного ставлення до природи в підлітковому віці.  Ми 

поставили мету: здійснити  порівняльний аналіз вікових особливостей 

ставлення до природи між групами підлітків «10-11 років», «15-16 років». 

 З метою перевірки гіпотези на другому етапі провели психологічну 

діагностику за методиками С.Д. Дерябо та В.А. Ясвіна «ЕЗОП», «Натурафіл».  

mailto:melnikovahelena@i.ua


 До вибірки зарахували  підлітків – учнів СЗШ № 88   м. Дніпро. Загальний 

розмір вибірки – 60 осіб. Згідно з метою дослідження вибірку розподілили на 

дві групи (по 30 осіб у кожній), залежно від віку випробуваних: група 

молодших підлітків «10-11 років» і група старших підлітків «15-16 років». 

Достовірність розбіжностей між групами випробуваних оцінювалась за 

допомогою статистичного критерію U-Манна–Уїтні. 

 Якісний аналіз отриманих даних дозволив зробити висновок, що у групі 

«10-11 років» домінуючою є естетична установка (доля становить 27,3%). 

Другий ранг посіла прагматична установка ставлення до природи (20,1%).  Долі 

когнітивної і охоронної установок мають близькі значення і займають третій і 

четвертий ранги відповідно 19,0% і 18,4%.  

 У старших підлітків домінуючою також виявилась естетична установка,                

(33,0%). Когнітивна установка з четвертого рангу переміщується на другий, 

отже, природа сприймається старшими підлітками не тільки як джерело 

естетичної насолоди, але й як об’єкт для вивчення. Крім пізнавального інтересу 

до природи старшим підліткам властиве тяжіння до практичної взаємодії з 

природою, про що свідчить збільшення долі прагматичної установки  до  21,7%.  

Оцінка розбіжностей в установках ставлення до природи між групами підлітків 

виявила їх недостовірність.    

 Порівняльний аналіз інтенсивності особистісного ставлення до природи 

свідчить, що в обох групах активність підлітків у прагненні взаємодіяти з 

природою знаходиться на стадії формування. Аналіз виразності компонентів 

структури ставлення до природи у групах за віком показав, що перцептивно-

афективний компонент є домінуючим у групі «15-16 років». Ставлення до 

довкілля з віком отримує все більш емоційне забарвлення, яке завершує в 

юнацькому віці формування картини світу. Розбіжність за цією шкалою між 

групами достовірна (р≤0,01).         

Достовірними виявилися також розбіжності за когнітивною шкалою 

(р≤0,01). Молодші підлітки виявляють більшу зацікавленість у вивченні 



природи, спостереженні за нею, що пояснюється особливостями і потребами 

цього віку.  

 У старшому підлітковому віці зростає значення показника вчинкового 

компоненту (розбіжності достовірні, р≤0,01). Старші підлітки виявляють 

активність щодо діяльності, спрямованої на зміну довкілля. Прагнення 

взаємодіяти з природою, брати активну участь у природоохоронній діяльності 

висловлюють і молодші підлітки. Однак, недолік соціального досвіду обмежує 

їх ініціативу.  Вікові розбіжності за шкалою практичної взаємодії зі світом 

природи виявились не достовірними.  

 Інтерпретація отриманих результатів дозволила частково підтвердити 

гіпотезу дослідження, мета, що була поставлена на першому етапі роботи, 

досягнута. Отримання результати можуть бути корисними для практичних 

психологів, екологів, класних керівників, працюючих з  підлітками щодо 

вирішення питань формування екологічної свідомості. 

Список використаних джерел 

1. Бердник О.В., Добрянська О.В., Зайковська В.Ю.  Характеристика 

екологічної свідомості сучасних підлітків // Довкілля та здоров’я.  – 2008.  -          

№ 1.- С. 46- 49.  

2. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. – 

Ростов-на-Дону:  Феникс, 1996. – 477 с. 

3. Євдокимова Т.О.  Становлення екологічної свідомості в підлітковому віці 

// Зб. наук. пр. Психологічні науки.  - С. 82 – 86. – [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/ 

4. Льовочкіна А.М. Основи екологічної психології: Навч. посіб. – К.: 

МАУП, 2004. – 136 с. 

5. Назарук В.П.  Психологічні закономірності розвитку ставлення до 

довкілля в процесі онтогенезу //  Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С.  

Костюка НАПН України.  - С. 152 – 161. – [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ 

6. Ясвин В.А. Психология отношения к природе. – М.:  Смысл, 2000. – 456с. 

http://archive.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/


1 

 

Тези 
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Актуальність теми. Лишайник – симбіотичний організм, утворений із 

двох організмових компонентів: гетеротрофного гриба, який складає мікобіонт 

лишайника, і автотрофної водорості, яка становить фікобіонт. У складі 

фікобіонту лишайника зустрічаються синьо-зелені водорості (ціанобактерії) і 

різноманітні представники справжніх (еукаріотичних) водоростей. На 

сьогоднішній день описано понад 20 000 видів лишайників, однак є ще багато 

неописаних видів. Видовий склад лишайників може відрізнятись регіонально і 

навіть в межах одного регіону. Це залежить від багатьох факторів, особливо від 

вологості повітря, чистоти повітря і наявності потрібних субстратів. Чутливість 

лишайників до складу повітря давно помітили екологи, тому часто 

використовують ці організми в якості індикаторів чистоти повітря. Однак, не 

всі лишайники виявляють однакову чутливість до складу повітря і тому 

важливо більш детально дослідити видовий склад та місця зростання окремих 

видів перед тим, як робити дослідження з ліхіноіндукції.  

Мета роботи полягає у визначенні видового складу та місць зростання 

лишайників південної околиці Києва.  

Завдання роботи: 

1) дати загальну характеристику лишайників та їх значення; 
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2) провести експедиційно-польові дослідження по визначенню видового 

складу та місць зростання лишайників в околицях села Яблуниця 

(Карпати) 

3) провести експедиційно-польові дослідження по визначенню видового 

складу та місць зростання лишайників в південній околиці Києва; 

4) порівняти видовий склад лишайників у різних регіонах та на різних 

територіях одного регіону: біля шкільної котельні, біля високовольтної лінії, 

біля автомобільної траси, біля озера, в лісі. 

5) зібрати демонстраційну колекцію різних видів лишайників. 

Об’єкт дослідження: різні групи лишайників. 

Предмет дослідження: видовий склад та місця зростання лишайників. 

Методи дослідження: експедиційно-польові дослідження; лабораторні 

дослідження; метод диференційного визначення видів лишайників за 

допомогою електронних та друкованих визначників. Згідно з сучасними 

рекомендаціями, краще сфотографувати природний об’єкт і працювати з його 

зображенням в лабораторних умовах. 

Результати досліджень та практичне значення. Визначено видовий 

склад лишайників південної околиці Києва та місця їх зростання.  Основні 

результати, отримані в результаті виконання роботи, можуть бути використані 

під час уроків біології, екологічних екскурсій та досліджень забруднення 

повітря.  Всі речовини (мінеральні й органічні) проникають у слань лишайників 

через поверхню, тому самими чутливими до забруднення є лишайники 

кущистої життєвої форми, що мають найбільшу стосовно маси площу талому. З 

кущистих видів на обстеженій території можна зустріти лише Евернію сливову. 

Менш чутливими є листуваті форми, яких виявилось досить багато.  Найбільш 

стійкими до забруднення є накипні лишайники, слань яких найчастіше занурена 

в субстрат або має вигляд слабкої скоринки. Серед еколого-субстратних груп 

найбільш розповсюдженими є епіфіти, що живуть на корі дерев, чагарників, а 

також на різноманітних предметах: стовпчиках, заборах, камінні. Як відомо, на 

лишайники досить згубно діють речовини, що збільшують кислотність 
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середовища й прискорюють окисні процеси, такі сполуки, як оксид сульфуру 

(SO2) та оксиди нітрогену (NO,NO2).  

Забруднювачі можуть чинити на лишайники як гострий, так і хронічний 

вплив. Часто відмічаються морфологічні зміни: звичайна реакція – зміна 

кольору до повного знебарвлення.    

У зв’язку з тим, що клімат на території дуже впливає на чутливість 

лишайників, виникає необхідність вивчити вплив абіотичних факторів на 

ліхенофлору. 

Вплив вологості на видовий склад лишайників досліджувався в різних 

частинах території, що відрізняються за своєю вологістю: ліс, озеро, дорога, 

територія школи. Можна зробити висновок, що вологість впливає на обрані 

модельні види лишайників наступним чином: чим більше зволоження, тим 

частіше вони зустрічаються. У результаті проведених досліджень  встановлено, 

що в зоні інтенсивного транспортного руху (біля дороги) зуcтрічаються види 

лишайників стійкі до атмосферного забруднення: феофісція, ксанторія.  По мірі 

віддалення від магістралі (основного джерела забруднення токсичними 

оксидами) заявляються більш чутливі види: гіпогімнія трубчаста, пармелія 

борозчаста, фісконія стерта. 

          Поблизу школи та біля озера можна зустріти  чутливий до атмосферного 

забруднення кущистий вид - евернію сливову.  

Забруднення атмосфери призводить до того, що лопаті лишайників 

забарвлюються в білявий, коричневий кольори, їх таломи зморщуються. Наші 

спостереження також доводять, що на окремих породах дерев трапляються 

певні угрупування лишайників: 

- на осиці – ксанторія настінна, феофісція округла, пармелія скельна; 

- на липі – фісція припіднята, феофісція округла, пунктелія груба; 

- на клені – фісція припіднята, пунктелія груба, пармелія козяча.  

Відзначена відсутність представників відділу на хвойних породах та іноді 

конкуренція лишайників з мохами на одному стовбурі. 
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Висновки: В південній околиці Києва найбільш розповсюджені такі види  

лишайників: Xanthoria parietina (Ксанторія настінна), Physcia adscendens 

(Фісція припіднята), Parmelia saxatilis (Пармелія скельна),  Parmelia sulcata 

(Пармелія бороздчата), Phaeophyscia orbicularis (Феофісція округла), 

Hypogymnia tubulosa (Гіпогімнія трубчаста), Physconia detersa (Фісконія стерта)  

рідко  

На основі фактично зібраного матеріалу ми створили фото-визначник 

найбільш розповсюджених видів, які найчастіше використовуються в 

ліхеноіндикації та створили гербарну колекцію різноманітних лишайників. 

Отже, на основі видового складу та змін морфологічних ознак лишайників 

можна робити висновок про можливість використання цих показників для 

біоіндикації урбаносередовища. 

Встановлено, що розташування модельних видів лишайників на 

стовбурах дерев залежить від таких чинників: вологості (чим ближче вони 

знаходяться до вологого місця, тим нижче вони розташовані на деревному 

стовбурі; сторони світу (переважна більшість лишайників розташована на 

західній частині стовбура); освітленості (більшість лишайників ростуть у 

затінених місцях, наприклад у глибині парку) . 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Parmelia_saxatilis&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Parmelia_sulcata
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F


 

МОЄ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ СЕЛО ЗБОРА 

Розвора Вікторія Вікторівна 

т.+380955636419  bohdanivanka@gmail.com 

Зборянський НВК І-ІІ ступенів Верхнянської ОТГ Калуського району 

Івано-Франківської області 

9 клас, с.Збора 

Керівник: Богдан Іванна Іванівна,  

вчитель географії  Зборянського НВК І-ІІ ступенів. 

Вуличне освітлення є важливим для організації середовища проживання 

сучасної людини. Освітлена вулиця в сільському населеному пункті – це не 

тільки комфорт а й безпека моїх односельчан у темний час доби. 

На сучасному етапі, однією із основних  проблем нашого села вуличне 

освітлення, яке споживає велику кількість електроенергії, тягарем для 

сільського бюджету. 

Інтегровані уроки, позакласна робота в  школі, інформації в ЗМІ та 

децентралізація наштовхнула нас на перші кроки до змін.  Зокрема переведення  

лінії вуличного освітлення в селі Збора на сонячні панелі,  що  дозволить  

звести до мінімуму витрати на електроенергію.  На сучасному етапі - це 

інвестиція № 1 

Актуальність даного проекту полягає у впровадженні альтернативних 

ресурсозберігаючих технологій шляхом облаштування міні СЕС на 

адміністративному будинку (сільській раді). 

Мета проекту – розглянути можливість впровадження альтернативних 

джерел електроенергії на території села Збора. 

Завдання – дослідити і проаналізувати ефективність переводу вуличного 

освітлення на зелену енергію. 

Об’єкт дослідження – вуличне освітлення села Збора. 



Висновки 

В селі Збора вуличним освітленням охоплено  5300 м (вулиці Центральна, 

Івана Гонти, Польова). У  всіх  світильниках вмонтовані  енергозберігаючі LED 

лампи потужністю 36W.  В  середньому   вуличне  освітлення  потребує   30 – 

35 кВт на день (в залежності від пори року та тривалості світлового дня). Якщо 

порахувати  за середніми витратами, то  в селі з місцевого бюджету за рік 

витрачається близько 19 тисяч гривень (33 кВт  × 30 днів = 990 кВт; тоді 100 

кВт × 0,90 грн.=  90 грн.; 890 кВт  × 1,68 грн. =  1495, 2 грн. Отже, за один 

місяць витрачається  90 + 1495,2 = 1585,2 грн., у рік – 1585,2 × 12 = 19020,4 

грн.)   

Для влаштування міні СЕС потужністю 4 кВт потрібно встановити 

інвертор LPM - SIW - 10kW - унікальний пристрій, який здатний 

перетворювати сонячну енергію на джерело змінного струму і сонячні панелі зі 

сумарною потужністю 4 кВт. В проекті пропонується інвертор виробника 

LOGICPOWER LP-SI-10KW, з номінальною вихідною потужністю 10KW. 

Сонячні панелі пропонуються JA Solar Holdings, які є світовим лідером у 

виробництві високопродуктивної продукції для сонячної енергетики. 

Потужність однієї панелі 275 Вт, тому для забезпечення 4кВт потрібно 12 штук. 

Загальна вартість панелей, інвертора, системи кріплення, фурнітури,  монтажу 

становить 6000$ (174000 грн.) 

Отже, в результаті встановлення сонячних панелей загальною потужністю 

4 кВт, за один світловий день вони можуть виробляти до 50 кВт електроенергії, 

що може повністю задовольнити потреби у вуличному освітленні. Надлишок 

виробленої електроенергії пропонується продавати в загальну мережу подачі 

електроенергії. Окупність даного проекту 5 роки. 

 



ПРОБЛЕМИ ЙОДОДЕФІЦИТУ  

В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ ТА ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА 

Роботу 

виконав 

МАНУЙЛЕНКО СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,  
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середня школа № 1 І-ІІІ ступенів – Центр позашкільної 

освіти» (опорний заклад) Солонянської селищної ради 

Дніпропетровської області 

Науковий 
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ПУШКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА,  

учитель біології КЗО Солонянське НВО «Солонянська 

середня школа № 1 І-ІІІ ступенів – Центр позашкільної 

освіти» (опорний заклад) Солонянської селищної ради 

Дніпропетровської області 

  

Йод - це мікроелемент, життєво необхідний людині для синтезу 

гормонів щитовидної залози, які беруть участь у забезпеченні організму 

енергією, потрібної не тільки для виконання механічної роботи, але й для 

повноцінного обміну речовин, росту і розвитку організму. 

 Захворювання, пов'язані з нестачею мікроелементу йоду в організмі, є 

одним з найпоширеніших у світі неінфекційних захворювань. Актуальність 

проблеми йододефіциту пов'язана з впливом цього мікроелемента на рівень 

розумових здібностей дітей шкільного віку. Саме тому метою роботи стало 

детальне ознайомлення з фізіологічними процесами на які впливає цей 

мікроелемент та виявлення проблеми йододефіциту в учнів нашої школи.  

 Шляхом анкетування проведено визначення рівня споживання учнями 

йодовмісних продуктів харчування, експериментально досліджено рівень 

наявності ознак йододефіциту в учнів 10-11 класів, розроблено рекомендації 

щодо профілактики даного порушення, проведено ряд просвітницьких 

заходів. 

 Проаналізувавши отримані результати дослідження та анкетування, ми 

з'ясували, що проблема йододефіциту серед учнів старшої школи існує. 

Більшій половині респондентів відома проблема йододефіциту та методи її 

подолання. Нажаль, 26 учнів, а це 46% не знають про симптоми, наслідки та 

методи подолання йододефіциту. 

 Із 56 старшокласників, 4 учні (а це 7 %) відчувають один із симптомів 

йододефіциту - тиснення або поколювання в області щитовидної залози. 

Десятьом учням відомо про профілактичну дію фармацевтичного препарату 

"Йодомарин" і вони стверджують про вживання його. 47  опитаних схильні 

до твердження про вплив йоду на розумову діяльність учнів і погодилися, що 

успішності у школі певним чином залежить від вмісту та якості цього 

хімічного елементу в організмі. 

  Після проведеного дослідження були проведені інформаційно-

просвітницькі заходи з учнями 5-7 класів; розроблені рекомендації "Як 

наситити організм йодом",  виготовлений буклет для батьків "Йод - чарівний 

мікроелемент" та переглянутий з учнями 8-9 класів навчальний фільм 

"Загадки інтелекту, який зникає". 



ВИМІРЮВАННЯ АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ  ТЕМПЕРАТУРИ ТА 

ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МІНІ МЕТЕОСТАНЦІЇ 

Використання електронних пристроїв для вимірювання фізичних 

величин є досить зручним. По-перше, процес вимірювання займає менше 

часу. По-друге, електронні вимірювальні пристрої дозволяють з високою 

точністю визначати миттєві значення фізичних величин. По-третє, отримані 

значення можуть бути автоматично збережені і не потребують ручного 

записування. Все вище сказане, дозволяє зменшити час обробки результатів 

вимірювань і підвищити точність самих вимірювань. 

Метою роботи є дослідження методів вимірювання фізичних величин, а 

саме атмосферного тиску і вологості повітря та пошук можливостей 

вимірювання даних фізичних величин за допомогою електронних пристроїв. 

Актуальність роботи полягає у тому, що електронні пристрої для 

вимірювання фізичних величин збільшують точність вимірювань та можуть 

бути використані, як для фізичних так і метео досліджень. 

Для досягнення мети, потрібно було виконати наступні завдання: 

дослідити існуючі методи вимірювання атмосферного тиску та відносної 

вологості; здійснити пошук існуючих електронних пристроїв для 

вимірювання тиску та вологості за допомогою мережі Інтернет; виготовити 

пристрій для вимірювання вище згаданих фізичних величин та провести 

вимірювання. 

Готовий пристрій має розміри 85х50мм, під’єднується до 

персонального комп’ютера за допомогою usb-порту. Для роботи потрібно 

програмувати (прошити) мікросхему ATmega8, за її допомогою дані будуть 

зчитуватися з датчиків і передаватися на персональний комп’ютер, де будуть 

оброблятися за допомогою спеціальної програми. Програму для прошивки 

можна знайти в мережі Інтернет. Драйвер для usb-перетворювача теж можна 

знайти в мережі Інтернет як драйвер для пристрою USB-TTL USB-STC-ISP 

Початок роботи починається з налаштувань коректної роботи 

програми. У вікні налаштувань потрібно вказати мінімальні та максимальні 



значення для температури, вологості та атмосферного тиску. Програма має 

можливість відкриватися в фоновому режимі, тобто працювати не заважаючи 

користувачеві, при цьому фіксувати зміни вимірюваних величин. 

Під час вимірювань у вікні програми  відображаються наступні дані:  

ми можемо бачити миттєве значення в кімнаті вимірюваної фізичної 

величини; нижче, чорним кольором, відображається максимальне та 

мінімальне значення фізичної величини за час проведення вимірювань; якщо 

значення фізичної величини не виходить за межі мінімального та 

максимального значення вказаного у вікні то в рядку є зелена «галочка»; 

якщо значення фізичної величини перевищують максимальне значення, то 

відображається стрілка вгору червоного кольору, якщо значення менше за 

мінімальне – стрілка вниз. 

Під час вимірювання, програма зберігає значення атмосферного тиску, 

температури, та вологості з періодом вказаним користувачем. Результати 

вимірювання можна переглянути на графіку, який відображає зміни фізичної 

величини протягом часу вимірювань. 

Виготовлений датчик дає можливість вимірювати атмосферний тиск, 

відносну вологість та температуру, обробляє та зберігає результати 

вимірювань. Даний пристрій може використовуватися для вимірювання 

фізичних величин під час проведення експериментів, а також, як 

метеостанція для контролю за показниками тиску, вологості, температури у 

приміщенні (музейні кімнати, аптеки, теплиця та ін.).  



Тези до роботи 

 «Вплив міді на ламкість кісток та можливість її корекції» 

Смалько Ярослав Віталійович, Риженкова Дар`я Юріївна,  

учні 9 - Б класу, 

 КЗ НВК «Сватівська ЗОШ І ст.. – гімназія»,  

Луганська обл., м. Сватове. 

gimnazium.svatovo@ukr.net. 

Остренко Ольга Миколаївна, вчитель хімії. 

Актуальність теми. Паталогія людин і тварин, обумовлена дефіцитом 

життєво необхідних (есенціальних) елементів, надлишком як есенціальних, 

так і токсичних мікроелементозів, а також дисбалансом макро - і 

мікроелементозів, отримала назву - мікроелементози. Всі мікроелементози 

супроводжуються множинними порушеннями обміну речовин. Саме під час 

мікроелементозів виявляється метаболічна роль конкретних біогенних 

елементів. В останні роки з'явилася велика кількість публікацій, з описом 

мікроелементозів двовалентних металів у промислових регіонах та містах з 

великою кількістю транспортних засобів. Мікроелементози міді можуть 

виникати в регіонах, де розвинені металургійна промисловість, видобуток 

твердого та рідкого палива, робота гірничо-збагачувальних комплексів, що 

супроводжуються викидами токсичних металів та їх сполук.  

Зокрема у мешканців Донецької і Луганської областей  можливі 

мікроелементози міді, свинцю, кобальту та ін. Доведено, що надмірне 

надходження двовалентних металів з водою, повітрям, продуктами 

харчування призводить до перерозподілу біогенних елементів в організмі, 

розвитку різних захворювань, особливо в дитячому віці. 

Недолік міді в організмі призводить до деструкції кровоносних судин, 

патологічного росту кісток, дефекттів у сполучних тканинах. Дефективного 

синтезу колагену, що супроводжується ламкістю кісток і деформацією  
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скелета. Характерною ознакою дефіциту міді(у овець і при хворобі Менкесау 

людини і мишей) є порушення процесів вератінізаціі. Крім того, вважають, 

що дефіцит міді служить однією з причин ракових захворювань.  

Транспорт міді в організмі : Значна частина міді знаходиться у 

форміцерулоплазміну. Зміст міді  в організмі варіюється від 100 до 150 мкг 

найбільшою концентрацією в стовбурі мозку. Велика втрата міді веде до 

дефіциту  і несприятливо впливає на людину. 

Мета і задачі роботи Виявити залежність впливу кількості  

мікроелементу міді в організмі на ламкість кісток та можливість  її корекції. 

Для досягнення наміченої мети були поставлені наступні задачі: 

1. Виявити в яких продуктах і в якій кількості міститься мідь. 

2. Виявити вплив мікроелементозу міді в живих організмах. 

3. Визначити вміст міді в кістках тварин, які отримували звичайний 

раціон. 

4. Визначити вміст міді в кістках тварин, які отримували їжу з 

підвищеним вмістом міді. 

5. Визначити вміст міді в кістках тварин, які отримували коригуючу 

їжу. 

6. Зробити порівняльний аналіз кісток на міцність.   

Об’єктом дослідження є мікроелемент мідь, кістки (Gallus Gallus). 

Методи дослідження: 

1. Літературний аналіз. 

2. Фотометрія 

3. Мікрометричне дослідження 

4. Статистичний аналіз 

Наукова новизна одержаних результатів. Був визначений вплив 

мікроелементу міді на ламкість кісток та встановлена можливість корекції. 



Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 

можна застосувати при розробці схем дієтичного харчування, яке базується 

на необхідній кількості мікроелемента. 

Особистий внесок автора. Разом з науковим керівником визначено 

мету та завдання досліджень, розроблено методичні підходи, згідно з якими 

підібрано методи виконання експериментальної частини. Особисто проведено 

огляд літератури, експериментальні дослідження, аналіз та систематизацію 

отриманих результатів, сформульовано висновки роботи. 

Висновки 

1. Виявили в яких продуктах і в якій кількості міститься мідь. 

2. Виявили вплив мікроелементозу міді в живих організмах.  

3. Визначили вміст міді в кістках тварин, які отримували звичайний раціон. 

4. Визначили вміст міді в кістках тварин, які отримували їжу з підвищеним 

вмістом міді. 

5. Визначили вміст міді в кістках тварин, які отримували коригуючу їжу. 

6. Зробили порівняльний аналіз кісток на міцність.  

Література 

1. Тяжелые металлы внешней среды и их влияние на репродуктивную 

функцию женщин: Монография / А.М. Сердюк, Э.Н. Белицкая, Н.М. 

Паранько, Г.Г. Шматков. – Днепропетровск: АРТТПРЕСС, 2004. – 148 с. 

2. Роль тяжелых металлов в возникновении репродуктивных нарушений / 

Н.М. Паранько, Э.Н. Белицкая, Т.Д. Землякова и др. // Гигиена и санитария. – 

2002. – № 1. – С. 28–30 

3. Скальный А.В. Микроэлементозы человека (диагностика и лечение): 

Практич. Руководство для врачей и студентов медицинских вузов / А.В. 

Скальный. – М., 1997. – С. 8–38. 

4. Черванев  В.А.,  Пальцев  С.С. Переломы костей и их лечение у мелких 

домашних животных. Воронеж, 2006: 8-23.  

 

 



Додаток 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Результати кількісного визначення вмісту міді в кістках птахів третьої 

групи 

Маса кістки Вміст міді 

мг/100 г  

Метрологічні 

характеристики 

(n=3, Р=0,95) 

20,2 

20,8 

18,4 

0,69 

0,71 

0,65 

Х =0,68 S=2,59 

X
S =1,6 Х =0,06 

ε=±5,3%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

Результати кількісного визначення вмісту міді в кістках птахів першої 

групи 

Маса кістки Вміст міді 

мг/100 г  

Метрологічні 

характеристики 

(n=3, Р=0,95) 

20,2 

20,8 

18,4 

0,56 

0,52 

0,54 

Х =0,54 S=2,4 

X
S =1,55 Х =0,04 

ε=±3,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

Результати кількісного визначення вмісту міді в кістках птахів другої 

групи 

Маса кістки Вміст міді 

мг/100 г  

Метрологічні 

характеристики 

(n=3, Р=0,95) 

20,2 

20,8 

18,4 

0,86 

0,82 

0,84 

Х =0,84 S=2,3 

X
S =1,5 Х =0,04 

ε=±3,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

Норми споживання міді 

Категорія Норма 

споживання, мг/доб 

Верхній 

допустимий рівень 

споживання, мг/доб 

Діти 0,5–1 -  

Дорослі чоловіки та 

жінки 

1 5 
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Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді  

„Дотик природи – 2018― 

 

ТЕЗИ 

науково-дослідницького проекту на тему „Стан річок Перевод та Руда в 

межах села Сасинівка“ 

 

Автор – Вернигора Євгеній Анатолійович, учень 9-Б класу Опорного 

закладу Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Пирятинської міської ради Полтавської області. 

м.Пирятин, тел.:0997728737   nataliya.rogova@ukr.net   

Науковий керівник – Рогова Наталія Миколаївна, учитель біології і хімії 

Опорного закладу Пирятинської зш І-ІІІ ст. №6. 

м.Пирятин, nataliya.rogova@ukr.net   тел.:0997728737 

 

Категорія: науки про Землю 

 

Час та місце проведення дослідження. робота виконана на території 

НПП „Пирятинський― (село Сасинівка Пирятинського району Полтавської 

області) в серпні 2017 року. 

Актуальність теми. На стан всього навколишнього середовища 

впливає якість води у водоймах. Тому потрібно визначити якість води у 

водоймах, щоб оцінити стан середовища і планувати природоохоронні 

заходи. В межах села Сасинівка протікають 2 річки: це Руда і Перевод. Дана 

територія належить до Національного природного парку „Пирятинський―. 

Парк створено з метою зберегти, відтворити й ефективно використовувати 

природні комплекси та об’єкти, що мають особливу природоохоронну, 

оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню і естетичну цінність. 

Мета роботи: визначити стан водойм села Сасинівка Пирятинського 

району Полтавської області. 

Завдання: 1. Взяти проби з річок Перевод та Руда в околицях села. 

2. Визначити безхребетних у відібраних пробах. 

3. Оцінити стан водойм за індексом Майєра. 

Об’єкт дослідження: річки Перевод і Руда в околицях села Сасинівка. 

Предмет дослідження: якість води у річках. 

Методи роботи: польові методи; індекс Майєра. 

Новизна роботи: подібне дослідження в межах села проведено 

вперше. 
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Практичне значення: 1. Результати роботи можуть бути використані 

науковцями НПП „Пирятинський― для здійснення моніторингу водойм.  

2. Інформація може бути використана для еколого-просвітницької 

роботи, в методичних рекомендаціях щодо здійснення оцінки якості водного 

середовища інших водойм. 

Результати дослідження. Особливості річок нашого села: Перевод і 

Руда постраждали від процесів осушення боліт у нашому районі, які 

відбувалися у 70-80-ті роки ХХ століття. Річки зміліли і для них були 

прокопані русла за допомогою техніки. Навесні наповнення річок водою 

достатнє, інколи вода навіть виходить із берегів. Але влітку річки дуже 

пересихають, особливо Руда. 

Проби взято 13-14 серпня 2017 року (17 год 00 хв – 20 год 00 хв) у 

трьох пунктах: 

№ 1 – річка Перевод (до злиття із річкою рудою). 

№ 2 – річка Руда. 

№ 3 – річка Перевод (після злиття із річкою Рудою). 

Біоіндикацію проведено за індексом Майєра (за складом безхребетних 

організмів). У пункті № 1 сума балів = 23, що відповідає першому класу 

якості води. У пунктах № 2 і № 3 сума балів = по 22, що також відповідає 

першому класу якості води. 

Висновки: 

1. Рівень води у річках Перевод та Руда впродовж останніх років 

постійно зменшується. 

2. Річки Перевод і Руда до і після злиття належать до водойм першого 

класу якості. 

3. Незважаючи на зменшення об’єму води, у річок Перевод та Руда 

якість води залишається високою. 

Думаємо, це пояснюється відсутністю вздовж русла річок промислових 

підприємств, тому немає великих забруднень води. 

 

Використана література: 

1. Карпова Г, Зуб Л, Мельничук В., Проців Г. Оцінка екологічного стану 

водойм методами біоіндикації. Перші кроки до оцінки якості води. — 

Бережани,2010. — 32 с., іл. 

 



ТЕЗИ 

РЕКУПЕРАЦІЯ ЕНЕРГІЇ У ПРОЦЕСАХ 

 З ІНТЕНСИВНИМ ТЕПЛООБМІНОМ 

Борисенко Єгор Олексійович 

Дніпропетровське територіальне відділення МАН України 

Криворізький природничо-науковий ліцей; 1-Б клас; м. Кривий Ріг; 

науковий консультант - Швед Сергій Віталійович, к.т.н., доц. КМІ 

НМетАУ;  

педагогічний керівник - Лясов Ігор Григорович, вчитель фізики КПНЛ 

     Актуальність: Так вже сталося, що з ростом технологічного рівня, 

досягнутого суспільством, зростає і енергоспоживання. Здавалося б, що 

людство викачує енергію з усього, що тільки є. Серед цього і спалення 

палива, такого як нафта, вугілля та газ, використання енергії розпаду 

атомного ядра, тощо. Через нестачу ресурсів людство навіть почало 

використовувати такі поновлювальні джерела, як рух водяних та 

повітряних мас, термальна енергія, сонячне світло. На даний час повний 

перехід на альтернативні джерела неможливий через занадто малу 

концентрацію енергії в них, чи дуже рідку локалізацію. Людству ще 

доведеться винайти спеціальні концентратори цієї енергії. Отже, вельми 

актуальною задачею на даний час є енергетичне удосконалення процесів, 

які є дуже енерговитратними. Такими, наприклад, є процеси з інтенсивним 

теплообміном, до яких понад усе відносяться процеси металургійного 

виробництва. Зокрема процес агломерації залізорудної сировини.  

       Мета: зменшити енерговитрати механічного приводу агломашини у 

технологічному ланцюгу виробництва агломерату шляхом рекуперації 

невикористаної енергії. 

   Гіпотеза роботи: на стадії охолодження агломерату доменного 

виробництва його значну початкову теплову енергію можна не «пустити на 

вітер», а використати для приводу конвеєру агломашини. 



         Об’єкт роботи – агломераційне виробництво на стадії охолодження. 

   Предмет роботи – теплоенергетичні заходи, які дозволяють провести 

часткову рекуперацію енергії на стадії охолодження металургійного 

агломерату. 

  Задача дослідження - запропонувати ефективну і наглядну модель 

процесу рекуперації енергії у агломераційному виробництві на стадії 

охолодження готового продукту. 

      Висновки: У науково-дослідницькій роботі вперше запропоновано 

спосіб рекуперації енергії у процесах з інтенсивним теплообміном. Були 

розглянуті процеси, у яких можна використати спосіб і процес агломерації, 

як один із найдоречніших. Були представлені характеристики даної 

агломашини і в зв’язку з цим визначено місце встановлення 

теплоуловлювача, де температура аглошихти, а відповідно і повітря, що 

просмоктується крізь неї, буде найвищім. У роботі розглянуто 

найперспективніші теплові двигуни зовнішнього згоряння, зокрема двигун 

Стірлінга та паровий двигун, що підходять у якості перетворювача теплової 

енергії технологічного процесу у механічну енергію. Виявлено, що двигун 

Стірлінга безпечнішим та технічно простішим у обслуговуванні, ніж парова 

машина. У якості теплообмінного апарату пропонується застосувати 

газотрубний паровий котел низького тиску. А в якості теплоносія розплав 

натрію.  Були проведені розрахунки щодо обсягу збережених коштів, та 

отримане значення в локальних умовах виробництва  виявилося близьким 

0,5 млн гривень з однієї даної машини. Також були отримані значення 

характерних коефіцієнтів ефективності системи рекуперації енергії. Було 

виявлено, що на сучасному рівні розвитку техніки і технології, 

використання процесу рекуперації енергії в процесах з інтенсивним 

теплообміном являється можливим. 



ТЕЗИ 

Визначення перспективності заповідання гаю «Буркутські ясені» 

Кохальський Володимир Русланович 

vladimir.kokhalskiy@gmail.com , тел. 0660595543 

Комунальний заклад «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Херсонської обласної ради,  

учень 10-ХБ класу Херсонського Херсонської обласної ради 

Наукові керівники: Мудрак Тетяна Олександрівна, завідувач методичним 

відділом, керівник гуртків комунального закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради ; 

Колобова Аліна Миколаївна, учитель обласного ліцею Херсонської обласної ради 

Актуальність. В межах Херсонської області трапляються природні угруповання 

що характеризуються своєю цінністю та унікальністю, характерні для різних 

природних комплексів. На території Чалбаської арени (в межах Голопристанського 

району) знаходиться урочище Буркути, у якому збереглися до наших часів залишки 

Гілеї – реліктових лісів з берези, осики, ясеня, дуба, тополі та інших деревних порід.  

Ясеневі гайки в цій місцевості представлені невеликими острівними масивами в 

комплексі з лучною, болотною та водною рослинністю, серед піщаного степу. В 

межах урочища Буркути особливу цінність являє описуваний в даній роботі 

природний ясеневий гай. 

Об’єкт знаходиться у землекористуванні Малокопанівської сільської ради, має 

певний обсяг антропогенного навантаження, доцільна охорона не ведеться.  Тому 

дослідження спрямовані на доведення унікальності та необхідності охорони гаю 

«Буркутські ясені», щоб у подальшому була можливість контролювати процеси 

лісокористування та збереження природних ясенів є дуже актуальними.   

Мета: провести оцінку біометричних й таксаційних показників гаю «Буркутські 

ясені» з метою проектування комплексної пам’ятки природи місцевого значення. 

Для досягнення мети були поставлені такі  завдання: 

1) проаналізувати літературні джерела з історії та сучасного стану урочища 

Буркути; 

2) скласти нарис фізико-географічних умов досліджуваної місцевості, описати 

географічні межі гаю; 
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3) дослідити стан ясенів гаю, зробити оцінку таксаційних показників 

деревостану; 

4) дати оцінку і прогноз розвитку гаю, розробити наукове обґрунтування щодо 

надання об’єкту природоохоронного статусу. 

Об’єкт дослідження: ясеневий біогеоценоз урочища Буркути. 

Предмет дослідження: доцільність створення комплексної пам’ятки природи 

гаю «Буркутські ясені». 

Теоретичне значення: доводиться той факт, що досліджуваний гай має природне 

походження й сталі межі протягом багатьох років.  

Практичне значення, полягає в тому, що на основі матеріалів досліджень 

складено наукове обґрунтування для створення комплексної пам’ятки природи 

місцевого значення «гай Буркутські ясені».  

Вивчення сучасного стану гаю надає можливість для прогнозування подальшого 

розвитку екосистеми гаю, яка є важливим елементом у природному комплексі 

урочища Буркути. 

Площа гаю становить 5,5 га. Тип умов місцезростання – свіжий сугрудок. 

Домінуюча порода – ясень звичайний Fraxinus excelsior L. Гай урочища є досить 

унікальним  явищем, він давно ізольований від основного ареалу, проте в ньому 

зростає багато трав’янистих видів, характерних для листяних гаїв,  наприклад, 

ефемероїди, та багаторічні види: Scilla bifolia L. проліска дволиста, Urtica dioica L. 

кропива дводомна, Ficaria calthifolia L. пшінка калюжницелиста, Viola odorata фіалка 

запашна та інші. Узлісся займають чагарники – Sambucus nigra L. бузина чорна, 

Rhamnus frangula L. крушина ламка, Rosa canina L. шипшина звичайна. Навесні часто 

квітне Ornithogalum boucheanum L. рястка Буше, що занесена до Червоної книги 

України.  

За результатами польових досліджень встановлено, що в межах гаю зростає 294 

дерева ясеня звичайного -  високі та розлогі дерева, мають біоморфу лісостепового 

типу. Середній обхват стовбура на висоті 1,3 метра дорівнює 188 см, середній діаметр 

на висоті 1,3 метра дорівнює 60 см. Середня висота ясенів у гаю становить 18,6 м.  

Також було знайдено та описано 9 дерев з поліморфними формами. 

Склад деревостану гаю – змішаний. На 10 одиниць: ясен звичайний (60-90 

років) – 2 одиниці; ясен звичайний (40-60 років) – 3 одиниці; ясен звичайний (13-40 
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років) – 5 одиниць. Деревостан складається з трьох ярусів. Характер змішаності 

пологу – вертикальний – крони розташовані в різних площинах, починаючи з 

нижнього ярусу. Вік деревостанів для більшості ясенів – 3-6 клас, окремі дерева до 9 

класу. Походження деревостанів ясеня – насіннєве. Бонітет 2-4 клас. Ділових дерев 

65%, напівділових – 35%. Повнота деревостану – 0,70.  

Супутні породи – тополя біла, лох вузьколистий, клен гостролистий,    підлісок 

– бирючина звичайна, глід колючий, терен колючий,  паростки основної породи — 

ясеня. Живий надґрунтовий покрив представлений трав’янистою рослинністю, 

щільність якої біля місць з високою вологістю – висока, по периферії – середньої 

густоти. 

Крім того, в результаті обстеження встановлено, що в гаю підлісок 

термофільний, добре розвинутий, багатовидовий (домінують глід замшовий Crataegus 

alutacea, крушина ламка Frangula alnus, дрік сибірський Genistha sibirica, терен 

степовий Prunus stepposa, жостір проносний Rhamnus cathartica, ожина Rubus caesius, 

бузина чорна Sambucus nigra). Трав’янистий покрив добре розвинутий, з високим 

видовим різноманіттям та домінуванням ксеротермофільних видів грястиці збірної 

Dactylis glomerata, пирію повзучого Elytrigia repens, чистяку весняного Ficaria verna, 

підмаренника мареноподібного Galium rubioides, герані пагорбкової Geranium 

collinum, очерету звичайного Phragmites australis тощо. Серед них досить рідкісні в 

регіоні конвалія травнева Convallaria majalis, купена запашна Polygonatum odoratum. 

Таким чином, досліджуваний гай має винятковий інтерес для наукової 

діяльності, еколого-просвітницької роботи, національно-патріотичного виховання, та 

потребує особливої уваги у плані охорони та збереження. 

Висновки: У природному угрупуванні утворилася стійка екосистема, яка являє 

великий інтерес з точки зору дослідження і збереження. Проте існують загрози для 

існування об’єкта.  

На основі досліджень розроблено наукове обґрунтування створення заповідного 

об’єкта – комплексної пам’ятки природи місцевого значення гай «Буркутські ясені». 

Вчені Херсонщини вважають доцільним підтримати пропозицію створення даного 

об’єкта. 



ВИГОТОВЛЕННЯ ІНДИКАТОРНОГО ПАПЕРУ В ДОМАШНІХ УМОВАХ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО НА ПРАКТИЦІ  

Автор: Радіюк Владислава Русланівна  

Керівник: Барабаш Вікторія Борисівна 

 Актуальність теми. У наш час активно використовують хімічні речовини в 

повсякденному житті і необхідно правильно з ними поводитись, щоб не завдати 

шкоди своєму здоров’ю. Використовуючи пральні, миючі, чистячи засоби для 

дому, можна інколи помітити, що виробники не вказують на етикетках 

негативного впливу цих речовин на шкіру людини. Маючи дома свій індикатор, 

можна легко вирішити проблему поводження з цими засобами. Перевіривши 

рослинним індикатором речовини, можна визначити, який вплив на шкіру має 

гель для душу, шампунь, мило тощо. 

 Мета роботи: виготовлення індикаторного паперу у домашніх умовах на 

основі рослинної сировини. 

    Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі: 

- провести пошук рослин, соки яких містять пігменти – індикатори; 

- виявити вплив щільності паперу на ефективність індикатора. 

 Об'єкт дослідження: рослини, соки яких мають властивості індикаторів.  

 Предмет дослідження: розчини рослинних індикаторів, папір різної 

щільності.  

 Методи досліджень: експериментальний, порівняльно – описовий.  

 Наукова новизна одержаних результатів. Оскільки недоліками природних 

індикаторів є те, що їх водні екстракти досить швидко псуються – скисають або 

пліснявіють, а більш стійкі спиртові розчини – дорогі, було запропоновано 

просочувати  ними  звичайний папір.  

 Особистий внесок автора:  

• проведено критичний аналіз літературних  джерел  та інтернет – ресурсів за 

темою; 

• визначено мету досліджень, задачі, розроблено структуру роботи; 



• автор брала участь у відборі матеріалу для дослідів та приготуванні розчинів 

рослинних індикаторів та індикаторного паперу; 

• одержано та проаналізовано результати, узагальнено експериментальні дані, 

сформульовано висновки з урахуванням порад наукового керівника. 

У ході роботи було досліджено витяжки з різних рослин та папір різної 

щільності. 

За результатами роботи зроблені висновки:  

• найкращим рослинним індикатором є витяжка з квіток гібіскусу; 

• найкращий результат  для виявлення лужного середовища дає папір із зошита, для 

виявлення кислого -  друкарський папір щільністю 80г/м2; 

• вагомим аргументом на користь використання саморобного індикаторного паперу 

є його вартість.           

• Розроблені прийоми та методи перевірені в практичній роботі. 

 

 Практичне значення роботи. Методику виготовлення індикаторного паперу, 

що запропонована в даній роботі, можна використовувати як на уроках хімії, так і 

на уроках біологи. Рослинні індикатори доступні для кожного учня і можуть 

використовуватись при проведенні дослідів у шкільній лабораторії, для домашніх 

дослідів, для досліджень у польових умовах, для демонстрування цікавих 

дослідів. Природні індикатори легко приготувати і цим економляться кошти на 

реактиви. Окрім того, вони екологічно безпечні. 

 



Атлас гніздових птахів міста Рівного 

 Автор: Гедзюк Владислав Олегович, 0673562951, ornitololog@meta.ua, 

Екологічний центр Рівненського міського Палацу дітей та молоді, 10 клас, м. Рівне. 

Науковий Керівник – Рискова Варвара Георгіївна, керівник ресурсного центру з 

екологічної освіти Рівненського міського Палацу дітей та молоді 

Інтенсивний ріст міст та поява нових пристосувань у поведінці представників 

міської орнітофауни сприяє стрімкому розвитку напряму урбоорнітології. Вивчення 

особливостей і динаміки орнітофауни міського середовища дає можливість 

проаналізувати кількість існуючих нині птахів, здатних заселяти міські екосистеми, 

визначити механізми адаптацій окремих видів птахів до умов міста, розробити 

стратегію оптимізації міського середовища та природоохоронних заходів для 

збереження різноманіття видів птахів у містах. 

Систематизовані дані про видовий та кількісний склад гніздових птахів м. 

Рівного відсутні. 

Мета роботи: створити атлас гніздових птахів міста Рівного.  

Завдання:  

–  визначити сучасний видовий та кількісний склад гніздових птахів; 

– провести систематичний аналіз гніздових птахів, розподіл їх за типом живлення 

та розміщенням гнізда, кількісного складу та статусу чисельності, участі птахів 

у орнітонаселенні для всієї території м. Рівного, а також для її антропогенної та 

природної частин окремо; 

– провести порівняльний аналіз птахів для двох частин міста та визначити індекс 

подібності орнітофауни. 

Для вивчення гніздових птахів м. Рівного було виділено 9 основних біотопів: 

багатоповерхова забудова (8,28 км2), віллова забудова (11,34 км2), промислова 

забудова (9,55 км2), рекреаційні зони (3,04 км2), відкриті ландшафти (7,08 км2), сади 

та с/г угіддя (2,49 км2), чагарникові зарості (1,16 км2), вологі луки (0,28 км2) та 

водойми (0,87 км2). Віллову, багатоповерхову та промислову забудову вважали за 

антропогенні біотопи міста (29,17 км2), а рекреаційні зони, відкриті ландшафти, сади 

та с/г угіддя, чагарникові зарості, вологі луки та водойми – за природні біотопи 

міста (14,92км2).  Для проведення обліків територію міста поділили на 159 полів. 

При виділенні полів зважали на розмір поля (залежно від біотопу від 0,04 до понад 1 
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км2). Межами полів були транспортні шляхи. У кожному полі було проведено по 2 

денних обліки і в окремих полях 1 нічний. Денні обліки проводилися від світання до 

11 години.  

  Обліки проводилися в гніздовий сезон з 15 квітня по 31 червня 2017 р. В 

основу досліджень покладено маршрутний метод (метод лінійних трансект) 

(Jarvinen, Vaisanen, 1977). Щільність птахів визначали шляхом ділення кількості пар 

певного виду на площу міста чи окремого біотопу. Для визначення видової назви 

птахів, їх біомаси та кормової бази використовувалися довідникові дані із польового 

визначника птахів (А. А. Бокотей, Г. В. Фесенко, 2007). При оцінюванні чисельності 

популяцій кожного виду використовували шкалу, запропоновану Л. Томялойцем і Т. 

Ставарчиком (Tomiałojć, Stawarczyk, 2003), проте адаптували її для міста з 

невеликою площею: дуже рідкісний < 0,1 пари/км2; рідкісний: 0,1-1,0 пара/км2; 

нечисленний: 1,0-5,0 пар/км2; звичайний: 5,0-10,0 пар/км2; численний: 10,0-50,0 

пар/км2; дуже численний: 50,0-100,0 пар/км2. Домінантними вважали види, частка 

яких з усієї кількості птахів становила понад 10%, субдомінантними –від 1 до 10 %, 

другорядними - менше 1 %.  

В роботі представлено аналіз гніздових птахів для міста та окремо для його 

антропогенної та природної територій відповідно до поставлених завдань.  

Загалом під час досліджень на території м. Рівного було виявлено 90 гніздових 

видів птахів, які належать до 61 родів, 31 родини, 14 рядів (в антропогенній 61 вид, в 

природній – 85 видів). 

Серед птахів міста є 2 рідкісних види, які занесені до Червоної Книги України: 

Голуб-синяк, Сорокопуд сірий. 

Найбільшою кількістю видів представлений ряд Горобцеподібні – 61 вид. 

Найбільш чисельний склад видів нараховують родини Кропив’янкові та 

Мухоловкові – 15 та 11 видів відповідно.  

Найбільшою кількістю пар представлений ряд Горобцеподібні - 59%, 

Голубоподібні - 34 %, Серпокрильцеподібні – 6 %.  

За типом живлення 52 види  є комахоїдними, 27 видів харчуються насінням та 

плодами рослин – 27 видів. 22 види птахів розташовують свої гнізда на деревах, 19 

видів можуть заселяти штучні гніздівлі. 



Всього у Рівному гніздиться 13000-14000 пар птахів. Щільність усіх птахів 

міста становить 304,8 пар/км2. Загальна біомаса становить приблизно 111 кг/км2. 

Найбільша біомаса у Голуба сизого – приблизно 50 кг/км2. Найчисельнішим 

гніздовим видом виявився Голуб сизий, чисельність якого налічує 3000-4000 

гніздових пар. Його щільність становить приблизно 83 пари/км2. 13 видів птахів 

представлені лише однією парою. Чисельність Червонокнижних видів, Голуба-

синяка та Сорокопуда сірого, становить 1 та 2 пари відповідно. 35 видів носять 

статус рідкісний, 25 видів – дуже рідкісний.  

2 види птахів є домінантами орнітонаселення Рівного. Це Голуб сизий та 

Горобець хатній. Субдомінантами є 14 видів. Це Грак, Серпокрилець чорний, 

Горобець польовий, Припутень, Шпак звичайний, Чикотень, Галка, Синиця велика, 

Зяблик, Ластівка міська, Сорока, Горихвістка чорна, Горлиця садова, Кропив’янка 

сіра. Другорядними є 74 види. 

 За коефіцієнтом Жаккара індекс подібності видового складу птахів  

антропогенної та природної частин міста дорівнює 0,62, коефіцієнтом Соренсена – 

приблизно 0,76, за коефіцієнтом Брея-Кертіса – 0,61.   

Висновки: 

1. Гніздова фауна птахів м. Рівного представлена 90 видами, більшість яких 

заселяє його природну частину. 

2. За чисельністю, щільністю та біомасою серед гніздових птахів міста домінують 

синантропи - Голуб сизий та Горобець хатній.  

3. Найбільша кількість гніздових пар зосереджена в антропогенній частині міста, 

де основними місцями гніздування слугують будівлі та дерева. 

4. Орнітофауна м. Рівного відрізняється низькою щільністю гніздових пар. 

5. Видове різноманіття птахів антропогенної та природної частин міста 

характеризуються більшим за середній рівнем подібності.  
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вчитель хімії, екології, географії 

Забруднення атмосферного повітря сьогодні – колосальна проблема в 

Україні. Підприємства, що нехтують екологічними нормами, тисячі 

автомобілів, що псують повітря вихлопами, щодня навколо нас. 

Об'єктами шкідливого впливу кислотних дощів є всі процеси і предмети, 

на які впливає зміна рН середовища, тобто зміна концентрації іонів Н+. Це 

відноситься також і до живих організмів, оскільки більшість біологічних 

процесів відчутні до зміни рН. У радіусі приблизно 100 км від викиду 

забруднюючої речовини здійснюються прямі впливи місцевого значення. 

Вплив кислотності позначається на стані прісних вод і лісів. Звичайно 

впливи бувають непрямими, тобто небезпеку представляють не самі опади, а 

процеси, які протікають під їх впливом. У визначених об'єктах (ґрунт, вода, 

мул і т.д.) у залежності від кислотності можуть зрости концентрації важких 

металів, тому що в результаті зміни рН зміниться їхня розчинність. Через 

питну воду і тваринну їжу в організм людини теж можуть потрапити 

mailto:anna0967632024@gmail.com


токсичні метали. Якщо під дією кислотності змінюється будова ґрунту, її 

біологія і хімія, то це може призвести до загибелі рослин. 

Метою моєї роботи було виявити, чи випадають в нашій місцевості 

кислотні опади, які можуть вплинути на навколишнє середовище. А також 

встановити, які фактори сприяють утворенню кислотних дощів на даній 

території.   

Протягом року (з жовтня  2017 р. по вересень 2018р.) проводилось 

спостереження за атмосферними опадами на півдні Одеської області 

(Кілійський район, село Ліски) за допомогою універсального індикатора (рН 

0-14).  Предметом спостереження були всі види опадів: дощ, туман, роса, 

сніг, іней.  

Було виявлено, що опади, які утворюються безпосередньо над 

місцевістю (туман, роса, іней) мають нейтральне середовище, отже ніякої 

загрози навколишньому середовищу не несуть.  

Під час циклонів  у 30% дощів було підкислене середовище. Особливо 

кислі дощі йшли восени 2017 року та в червні й у вересні поточного року. 

Слідкуючи за новинами, було встановлено, що дані опади були сформовані 

над територіями зі значними викидами в атмосферу сполук Сульфуру та 

інших елементів (наприклад, хімічний викид у Криму). 

Вивчаючи дану проблему, зрозуміло, що моніторинг стану 

атмосферного повітря в Україні наразі працює не на найкращому рівні. В 

Україні  навіть  немає єдиного органу, який контролював би ці 

спостереження.  

Необхідна система, за допомогою якої можна було б комплексно та 

якісно моніторити ситуацію із забрудненням повітря. 

З метою обмеження шкідливих викидів у атмосферне повітря необхідно 

здійснювати постійний моніторинг його стану.  
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Основною проблемою сучасної онкології є пошук препаратів 

протипухлинної дії. Новим кроком у терапії онкологічних захворювань стала 

таргетна терапія, яка дозволяє діяти на окремі клітини та тканини. Препарати 

імідазольного ряду діють за механізмом руйнування веретена поділу клітин, а 

саме мікротрубочок.   Відомо, що препарат імідазольного ряду паклітаксел, 

інкапсульований у нанокомпозитні полімерні наночастинки, ефективно зупиняє 

ріст пухлин грудної залози та її метастазів. Тож порушення їх роботи 

викликатиме зупинку клітинного циклу – загибель клітини.   В зв’язку з чим 

робота має на меті порівняльну оцінку цитотоксичного і антипроліферативного 

ефекту  препаратів імідазольного ряду (Benomyl K і  Paclitaxel) на клітини лінії 

аденокарциноми грудної залози людини MCF-7 in vitro. Експериментальна 

частина роботи проводилася на базі Центру молекулярних і клітинних 

досліджень Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

Вивчали вплив препаратів на життєздатність культивованих клітин  і стан  

ДНК з використанням порівняльних даних МТТ тесту і  методу  ДНК-комет.  

Аналіз отриманих результатів показав, що цитотоксичний ефект беномілу 

істотно відрізняється від впливу паклітакселу у діапазоні концентрацій від 1 до 

50 мкМ (рівень значущості р ≤ 0,05). Найбільш інтенсивне зниження 

життєздатності клітин спостерігається у концентрації 5 мкМ – до 72%.  Серед 

препаратів імідазольного ряду  беноміл    найбільш придатний для створення 

біонанокомпозиту  для цільової доставки ліків у клітину.  

Результати проведених досліджень підтверджують перспективність 

роботи з похідними імідазолу та доцільність використання пухлинних 

клітинних ліній людини для оцінки їх ефективності.  

 



Тези 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБІОТИЧНОЇ МІКРОФЛОРИ В ЙОГУРТІ. 

Роботу виконав: Лагода Дмитро Юрійович , учень 9  класу  

Великобілозерської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3 Запорізької області , 

Великобілозерського району. 

Науковий керівник: Маловічко Віктор Олексійович, вчитель біології . 

Актуальність проекту. 

На сьогодні продукти створені з використанням молочнокислих бактерій і біфідобактерій, 

розглядаються як основа функціонального харчування людини. Позитивний ефект 

досягається як шляхом введення живих клітин лактобактерій безпосередньо в організм 

людини (так звані пробіотики), так і шляхом використання цих мікроорганізмів у складі 

заквасок при отриманні продуктів харчування, в тому числі на основі молока. В Україні, 

де відсутній налагоджений моніторинг показників, не включених до санітарних норм і 

правил, і за умови панування заквасок закордонного виробництва, сучасний стан 

відповідності фактичної та декларованої пробіотичної мікрофлори невідомий. Тому, з 

огляду на широкий асортимент кисломолочної продукції, зокрема йогуртів, виникає 

питання, чи підтверджується склад заявленої виробником мікрофлори результатами 

лабораторних досліджень.  

Мета проекту. Визначення кількісного та якісного складу мікроорганізмів, що містяться 

у йогуртах і біойогуртах на відповідність вимогам нормативної документації . 

 Об’єкт дослідження: наявність пробіотичної мікрофлори в йогурті. 

Предмет дослідження: зразки 6 видів йогурта від різного виробника. 

Гіпотеза дослідження. 

Перш чим працювати над даною проблемою, мною було висунуто гіпотезу про те, що чи 

відповідають йогурти вимогам нормативної документації відповідно до кількісного та якісного 

складу мікроорганізмів. 

Задачі дослідження. 

1. Провести аналіз повноти і якості маркування. 

2. Провести мікроскопічний аналіз йогуртів. 

Методи дослідження. Експеримент, мікробіологічний аналіз, спостереження. 

Наукова новизна проекту полягає в тому, що дослідження чи підтверджується склад 

заявленої виробником мікрофлори результатами лабораторних досліджень не 

проводились. 

На підставі,  проведених нами дослідів, ми прийшли до загального висновку: 

Висновок про наявність корисної мікрофлори робили з урахуванням назви продукту, 

тобто відповідності його мінімальним вимогам про наявність корисних мікроорганізмів. 

Зокрема, "Активія" заявлений як біфідойогурт, тобто він повинен містити додатково не 

менше 106 КОУ/г біфідобактерій Bifidobacterium. Вони виявлені у залишкових кількостях. 

Проте йогурт “Галичина” за мікробіологічними показниками відповідає поняттю 

"біфідойогурт", оскільки кількість біфідобактерій – 1▪106 КОУ/г. Щодо продукції 

“Гурманіка”, то віднести продукт до групи біойогутів можна лише тоді, коли додатково 



вони містити ацидофільну паличку (L. acidophilus) у кількості не менше 107 КОУ/г згідно 

ДСТУ 4343:2004. Такі бактерії не були виявлені у даному йогурті.  
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ДОДАТОК 

Лабораторні дослідження якісного та кількісного складу мікроорганізмів проводили в 

лабораторії мікробіології Великобілозерської районної  державної лабораторії 

ветеринарної медицини. Для виділення лактобактерій використовували середовище МРС-

бульон і МРС-агар ("Difco"); молочнокислих стрептококів — середовище М-17 (бульйон 

та агар фірми "Merk"), біфідобактерії виділяли на "середовищі для біфідобактерій" фірми 

"Кали". Кількісний підрахунок бактерій виражали у вигляді об'єктивної кількості 

підрахованих колоній, помноженої на кількість розведень (наприклад, 1,3•104 КУО/г). Для 

проведення дослідження були обрані 6 зразків йогурту. Аналіз повноти і якості 

маркування оцінювали у відповідності з вимогами Закону України “Про безпечність та 

якість харчових продуктів” та ДСТУ 4343:2004 Йогурт. Загальні технічні умови. Оцінка 

маркування досліджуваних йогуртів показала, що у всіх зразків відповідає встановленим 

вимогам. На час проведення досліджень всі йогурти знаходились у допустимих межах 

терміну зберігання, а саме 2-3 дні після виготовлення.  

Інформамація на маркуванні щодо складу корисної мікрофлори 

№  

зразка  

Виробник  Назва продукту за даними 

виробника  

Заявлений склад 

мікроорганізмів  

1  ООО  “Данон  

Днепр” “Активія”  

Біфідойогурт питний з 

біфідобактеріями з фруктовим 

наповнювачем (полуниця-

суниця)  

Lactobacillus bulgaricus 

Bifidobacterium  

2  ДП 

“МилкилендУкраина”   

ТМ Добряна. Продукт 

кисломолочний "Закваска 

молочна з плодово-ягідним 

наповнювачем" полуниця "  

Закваска молочна з плодово-

ягідним наповнювачем" 

полуниця   

3  ТМ "Молокія"  Йогурт Лісова ягода, 2,5% 

жиру  

Закваски  чистих  культур  

молочнокислих бактерій   

4  ОАО  

"Ковельмолоко"  

Біойогурт “Гурманіка” 

персикабрикос  

Чисті культури мікроорганізмів  

5  ПрАТ “Галичина”  Йогурт питний 2,5% жиру з 

фруктовим наповнювачем 

“Полуниця”  

Чиста культура молочнокислих 

бактерій Lacidophilus, 

Bifidobacterium,  

L.delbrueckii subsp.bulgaricus  

6  ДП "Молочный 

завод" “Щедро”  

Йогурт з плодово-ягідним 

наповнювачем "полуничний" 

солодкий питної  

Закваска для йогуртів  

 

 

Хотілося б відзначити те, що виробники у маркуванні йогурту та біойогурту 

використовуючи термін “Закваска для йогурту” не розшифровуючи, які саме 

мікроорганізми були використані для їх виготовлення.   

Якісний мікробіологічний аналіз йогуртів контролювали методом мікроскопії забарвлених 

препаратів. Цей метод дає орієнтовну характеристику про склад мікроорганізмів. 

Кількісний метод аналізу базується на підрахунку колоній мікроорганізмів на поживному 

середовищі [3]. Результати дослідження представлені на рис. 1.  



  

  

 Зразок №1  Зразок №2  Зразок №3  

 

Зразок №4  

  

Зразок №5  Зразок №6  

Рис. 1. Фото препаратів мікроорганізмів йогуртів у полі зору мікроскопа:  

1 –“Активия”, 2 – “ Добряна ”, 3 – “Молокія”, 4 – “Гурманіка”, 5 – “Галичина”,    

6 – “Щодня”  

  

Отже, у зразку №1 “Активія”найбільш яскраво виражено S. thermophilus, сліди L. 

bulgaricus, а також наявність грампозитивних клітин паличкоподібної форми у вигляді 

ланцюжків, що відносять до виду Bifidobacterium bifidum.  

У зразку №2 “Добряна” ДП “Мілкіленд-Україна” виявлено мікроорганізми кокової 

форми, у вигляді коротких ланцюжків роду S. thermophilus, L. bulgaricus. Встановлено 

наявність бактерій роду Bifidobacterium. У йогурті Лісова ягода 2,5% жиру ТМ “Молокія” 

(зразок №3) виявлені S. lactis, S. cremoris, сліди L. вulgaricus.  

У біойогурт “Гурманіка” (зразок №4) виявлені, мікроорганізми кокової форми, у вигляді 

коротких ланцюжків – роду S. thermophilus, S lactis. Відсутні бактерії роду L. Acidophilus.  

Аналіз йогурту ”Галичина” (зразок №5) показав наявність S.lactis. Сліди бактерій роду 

Bifidobacterium. Відсутні бактерії  L.bulgaricus/. Тобто даний продукт можна віднести до 

групи біфідойогуртів. У йогурті “Щодня” (зразок №6) показано в дуже малих кількостях 

наявність коків, які відносяться до роду S. lactis, і L. bulgaricus. Відсутні бактерії роду 

Bifidobacterium.  

Для зразків №1 і №5 був проведений кількісний аналіз мікроорганізмів шляхом посіву на 

живильні середовища: Phenylethanol agar (PEA), Лактобакагар і мясопептонний агар 

(МПА) [4], щоб перевірити заявлені виробником кількість мікроорганізмів (табл. 1).  

                                                                                                                                 

 

 



Таблиця 1 

 Кількість мікроорганізмів у дослідних зразках йогуртів  

№  

зразка  

КМАФАнМ, КУО/г  Плісняві гриби 

та  

дріжджі,  

КОУ/г  

біфідобактерії  молочнокислі  

фактично  заявлено, не 

менше  

фактично  заявлено, не 

менше  

1  1▪101  1▪108  2▪105  1▪107  0  0  

5  0  1▪106  2▪106  1▪107  1  0  

  

За результатами аналізу зразків № 1 і №5 виявилося, що фактична кількість корисних 

мікроорганізмів в обох випадках нижче заявленого виробником. Кількість дріжджів, 

виявлених у зразку № 5 не перевищувало допустимі норми.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Висновок про наявність 

корисної мікрофлори робили з урахуванням назви продукту, тобто відповідності його 

мінімальним вимогам про наявність корисних мікроорганізмів. Зокрема, "Активія" 

заявлений як біфідойогурт, тобто він повинен містити додатково не менше 106 КОУ/г 

біфідобактерій Bifidobacterium. Вони виявлені у залишкових  кількостях. Проте йогурт 

“Галичина” за мікробіологічними показниками відповідає поняттю "біфідойогурт", 

оскільки кількість біфідобактерій – 1▪106 КОУ/г.  

Щодо продукції “Гурманіка”, то віднести продукт до групи біойогутів можна лише 

тоді, коли додатково вони містити ацидофільну паличку (L. acidophilus) у кількості не 

менше 107 КОУ/г згідно ДСТУ 4343:2004. Такі бактерії не були виявлені у даному йогурті.  
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Особливості ландшафту південної частини Охтирського району 

Зубатова Дарина Юріївна 

Науковий керівник Хорошун Віра Валентинівна  

 

Актуальність. Вивчення морфологічної структури ландшафту дозволяє 

визначити просторове розміщення ПТК будь-якого рангу, а також з’ясувати  їх 

взаємодію, ступінь подібності та відмінності, вплив на фізико-географічні процеси. 

Вивчення морфології ландшафтів виступає обов’язковою передумовою до їх 

класифікації, вивчення розвитку і динаміки, для вирішення прикладних питань. Цим 

і визначається актуальність нашої роботи, яка спрямована на вивчення 

морфологічної структури ландшафту Охтирського району 

Мета роботи: проаналізувати особливості ландшафту південної частини 

Охтирського району. 

Завдання 

1. Дати загальну характеристику району дослідження. 

2. Охарактеризувати типи ландшафтів території дослідження. . 

Методи дослідження: експедиційний, картографічний.  

Дослідження були проведені протягом травня-червня 2017-2018 років;  

Досліджувана територія знаходиться на півдні Охтирського району. Межа 

південної частини району проходить  р.Хухра – с.Хухра – р.Ворскда (до межі 

Охтирського району) – південна межа Охтирського району   

Характер рельєфу Охтирського району  визначається наявністю річки 

Ворскли. Рельєф південної частини району являє собою рівнину із значними 

ярами та промоїнами, покритими лісовими масивами. На території розташовані 

нафтові свердловини.  

За фізико-географічним районуванням південна частина району належить до 

території Південного Полтавського лісостепу  

Річка Ворскла в районі дослідження звивиста, утворює лимани, стариці та 

заплавні озера.  деякі стариці мають власні імена, зокрема Романиха, Кіселиха, 

Пробойная.  



Заплава річки утворена у першу половину ньювьормського періоду, тобто 10-

15 тис. років тому. Ширина заплавної тераси річки Ворскли від 1-1,5 км до 2-3 км, 

місцями і більше. Над меженним рівнем річки  її поверхня піднімається на 1,5- 3,0 м. 

Низькі її ділянки заболочені, зустрічаються стариці заповнені водою.  

Поверхня заплави плоска. В геологічній будові  тераси беруть участь 

алювіальні піщані та супіщані інколи суглинисті відклади.  Абсолютна висота 

поверхні заплави в районі міста Охтирка 104-106 м, в районі с. Лутище 104-105 м. 

Територія заплави – це Хухрянський заказник який в 1980 році об’явлений лісо-

гідрологічним та орнітологічним заказником республіканського значення. Територія 

Заказника охоплює заплаву р. Ворскла від м. Охтирка до межі з Полтавською 

областю. Географічні: координати 50° 08' 53" північної широти  та 34° 41' 16" 

східної довготи. Це один iз найбiльших заплавних заказникiв України (площа 

заказника 3989 га), де зберігся і охороняється типовий для регіону заплавний 

комплекс з       переважанням справжніх і заболочених 

лук, боліт і стариць у заплаві річки Ворскли та пригирлової частини річки Хухри. 

 На півдні Охтирського району переважають наступні види ландшафтів: 

1. Високо травні болота розташовані переважно між селами Журавне та Хухра. 

Серед болотного різнотрав'я яких зустрічаються: плакун прутовидний, чистець 

болотний.  

2.Осокові болота.   

3. Заболочені луки. покриті осокою гострою, також зустрічаються омська, 

дерниста пухирчаста осока.  

4.Між селами Хухра та Лутище знаходиться  мілководні стариці,  водне 

дзеркало яких заросло водяним рiзаком алоевидним, жабурником звичайним, 

острiвцями латаття білого, латаття сніжно-білого та глечикiв жовтих 

5. Справжні луки займають невелику площу на підвищених ділянках заплави.  

Вони представлені кострицею східною та лучною, лепешняком великим, осокою 

гострою, мiтлицею тонкою та тимофіївкою лучною. Зустрічаються також: пахуча 

трава звичайна, тонконiг лучний, деревiй звичайний, суховершки звичайнi, дзвiнець 

малий, косарики тонкі, гладіолус тонкий, зозулинець болотний та інші.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1


6. Ділянки заплавних лісів, переважно вільхових, мають місце біля с. Лутище  . 

7. Основний лісовий масив розташований біля траси Хухра-Котельва, 

представлений березовими гаями  сосновим бором та дубово-сосновим лісом 

Лісистість - 8,6%. 

Таким чином на південній частині Охтирського району ми виявили наступні 

види ландшафтів: високо-травні болота, осокові болота, заболочені луки, мілководні 

стариці, справжні луки, заплавні ліси, переважно вільхові, дубово-сосново-

березовий лісовий масив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тези науково-дослідницького проекту 
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повітря в шкільних класах» 

 

Автор: Рильська Яна Сергіївна, тел. +38(066)7000754, електрона адреса 

janet2001357@gmail.com студентка першого курсу Запорізького 

національного університету, Центр науково-технічної творчості «Грані», 

м.Запоріжжя 

 

Науковий керівник – Чаусовський Григорій Олександрович, к.т.н., доцент 

Запорізького національного університету 

 

Мета проекту – створення загальнодоступного інструментального засобу 

моніторингу в реальному режимі часу стану повітря в шкільних класах та 

наділення цього засобу функцією звукового оповіщення  про необхідність 

прийняття своєчасних заходів по профілактиці несприятливого стану повітря 

на працездатність та інтегральні показники здоров’я школярів. 

Актуальність проблеми полягає в тому. що на теперішній час відсутні 

загальнодоступні технічні засоби саме безперервного моніторингу стану 

повітря в шкільних класах. Це негативно впливає  не тільки на здоров’я 

школярів, але й на їх працездатність, концентрацію уваги, освоєння учбових 

програм. При цьому   домінуючим показником якості повітря в шкільних 

класах є перевищення санітарних норм концентрації вуглекислого газу, так як 

динаміка накопичення діоксиду вуглецю значно перевищує динаміку 

зменшення концентрації кисню. 

Завдання наукового дослідження полягало в експериментальному 

підтвердженні можливості створення на основі використання  

напівпровідникового сенсору вуглекислого газу портативної автоматичної 

системи моніторингу стану повітря в шкільних класах з функцією звукового 

(голосового) оповіщення про недопустиме перевищення в приміщенні 

концентрації вуглекислого газу. 

Одержані результати.  Нами експериментально, шляхом використання 

стандартної методики визначення концентрації вуглекислого газу в 

приміщеннях (метод титрування), було встановлено, що при наявності в 

приміщенні площею 50 кв.м. з закритими вікнами 25 школярів, вже через 25 

хвилин концентрація  вуглекислого газу була в межах 0,17 – 0.19% при 

гранично допустимій нормі цього показника- 0,10-0,12%. 

    Згідно наших досліджень, при таких показниках концентрації вуглекислого 

газу в шкільному класі, школярі скаржилися на головну біль, втомленість, 

проблеми з концентрацією уваги, труднощі сприйняття учбового 

навантаження. 

     Нами була запропонована технічна система моніторингу концентрації 

вуглекислого газу в шкільних класах, конструктивна схема якої включала 

наявність напівпровідникового газового сенсору СО2, електронного 
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підсилювача – компаратора, релейного елементу, який при перевищуванні 

величини електричного сигналу, який відповідає показнику санітарної норм 

СО2 , автоматично включав звуковідтворювальній пристрій з попереджуючим 

голосовим звукозаписом: « Увага! Провітрити клас!».  

Анкетування школярів в класі, в кому використовувалась розроблена нами 

моніториногова система з функцією автоматичного звукового (голосового) 

оповіщення про необхідність провітрити клас при перевищені санітарних 

норм концентрації СО2 показало, що школярі не скаржились на зниження 

концентрації уваги, головну біль,  пригнічений настрій. Характерно, що 

академічна успішність в експериментальному класі, в якому 

використовувалась наша розробка, була в середньому на 25% вищою 

порівняльно з контрольними класами, в яких була відсутня запропонована 

система моніторингу накопичення вуглекислого газу.  

Наукова новизна розробки полягає в тому, що вперше запропонована в 

формі діючого експериментального зразку система автоматичного звукового ( 

автоматичного голосового) оповіщення про несприятливий санітарний стан 

повітря в шкільних класах. 

Аналогів розробці по критерію одночасної дії як на першу сигнальну систему 

(акустична стимуляція) так   і . одночасно, на другу сигнальну систему людини 

(голосового мовно – змістовного навантаження сигнальної інформації про 

незадовільний санітарний стан повітря в класі) не виявлено.  На сьогоднішній 

день цей показник санітарного стану повітря в шкільних класах , незважаючи 

на  домінуючий його вплив  на здоров’я та академічну успішність школярів, 

не контролюється в зв’язку з відсутністю відповідних загальнодоступних 

технічних (приладних) засобів.  

Практична значимість розробки полягає в тому, що її широке впровадження 

в шкільних класах, студентських аудиторіях та виробничих офісах дозволить 

загальнодоступними прийомами  значно підвищити санітарний стан повітря в 

приміщеннях по показнику недопустимого накопичення  вуглекислого газу  з 

метою мінімізації негативного впливу цього еколого-валеологічного 

показника стану повітря на працездатність та інтегральні показники здоров’я 

людини. 

Но форумі «Дотик природи» буде продемонстрований діючий  зразок  

запропонованої науково – практичної  розробки екологічного напрямку. 
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РОЗРОБКА СТЕНДУ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ З ФІЗИКИ 

«ДОСЛІДЖЕННЯ ФОТОЕФЕКТУ  В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ 

ВАКУУМНИХ ФОТОЕЛЕМЕНТАХ» 

Автор: Юрик Радіон Васильович, слухач секції радіоелектроніки та 

приладобудування Роменської міської Малої академії наук учнівської молоді,  

учень 11 класу Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№2 ім. акад. А.Ф.Йоффе. 

Наукові керівники: Худогов Геннадій Іванович, керівник секції 

радіоелектроніки та приладобудування Роменської міської Малої академії наук 

учнівської молоді; Литвиненко Олена Вікторівна, керівник секції фізики 

Роменської міської Малої академії наук учнівської молоді 

Реформування сучасної освіти передбачає формування в учнів певних 

компетентностей, серед яких чільне місце посідає навчально-пізнавальна 

компетентність. Саме тому під час уроків учитель все більше часу приділяє не 

заучуванню певного матеріалу, а оволодінню учнями певними знаннями і 

експериментальними навичками. Кабінет фізики Роменської СЗОШ №2 має гарну 

матеріальну базу для проведення демонстраційних експериментів та 

лабораторних робіт. Проте профільне навчання у старшій школі вимагає 

проведення низки лабораторних досліджень, які не передбачені на стандартному 

та академічному рівнях освіти. А тому в кабінеті фізики немає відповідного 

обладнання. Зокрема, при вивченні явища фотоефекту вчитель не в змозі провести 

дослідження явища фотоефекту.  

Актуальність проекту полягає в тому, що розробка даного стенду 

дозволить провести низку лабораторних досліджень по вивченню явища 

фотоефекту в напівпровідникових і вакуумних фотоелементах. 

Мета роботи – виготовити стенд для дослідження фотоефекту в 

напівпровідникових і вакуумних фотоелементах. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

1. Розглянути теорію фотоефекту у напівпровідникових і вакуумних 

фотоелементах; 



2. Ознайомитися з будовою та принципом дії фотоелементів різних типів; 

3. На підставі отриманої інформації здійснити порівняльний аналіз різних 

фотоелементів; 

4. Розробити структурну схему стенду для дослідження фотоефекту в 

напівпровідникових і вакуумних фотоелементах; 

5. Розробити принципову схему стенду; 

6. Виготовити стенд для дослідження явища фотоефекту; 

7. Розробити інструкцію для проведення лабораторної роботи із вище 

зазначеним обладнанням.  

Об’єкт дослідження – вивчення явища фотоефекту за допомогою стенду. 

Предмет дослідження – фотоефект в напівпровідникових і вакуумних 

фотоелементах. 

Практичне значення даної роботи полягає в перспективі розробки та 

проектування стендів для проведення лабораторних робіт по фізиці 11 класу. 
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ДОДАТОК А 

Розробка структурної схеми стенду для дослідження фотоефекту в 

напівпровідникових і вакуумних фотоелементах 

 

ДОДАТОК Б 

Розробка принципової схеми стенду 

 

 

 



ДОДАТОК В 

Зовнішній вигляд розробленого стенду 

 

 

 



Підліткова агресія  

та шляхи корекції агресивної поведінки підлітка 

Пророченко Олександра Олегівна, 11 клас,  еколого-природничий 

ліцей №116, Голосіївський район міста Києва; педагогічний керівник: 

Долинська-Беліменко Жанна Анатоліївна, практичний психолог еколого-

природничого ліцею № 116 міста Києва 

Напружена, нестійка соціальна, економічна, екологічна, ідеологічна 

обстановка, що склалася в даний час в нашому суспільстві, викликає зростання 

різних відхилень в особистісному розвитку і поведінці зростаючих людей. 

Серед них особливу тривогу викликають не тільки прогресуюча відчуженість, 

тривожність, духовна спустошеність дітей, але й цинізм, агресивність. 

В підлітковому віці проблема агресивності є однією з найбільш гострих 

проблем для лікарів, педагогів, психологів, а також й для суспільства в цілому. 

Сучасний підліток живе у світі, для якого характерні, по-перше, темп і 

ритм технічних перетворень; по-друге, екологічні та економічні кризи. Це 

викликає у дітей почуття небезпеки, безнадійності і роздратування. 

В суспільстві є дефіцит позитивного впливу на зростаючих дітей. Якісні 

зміни мікросередовища супроводжуються деформацією сім'ї, яка не виконує 

таких функцій, як формування почуття психологічного комфорту, захищеності. 

Має місце жорстоке поводження з дітьми, пов'язане з різними видами покарань. 

Актуальність теми безсумнівна, оскільки число дітей з агресивною 

поведінкою стрімко зростає. Це викликано рядом несприятливих факторів: 

погіршенням соціальних умов життя, кризою сімейного виховання, неувагою 

школи до нервово-психічному стану дітей, збільшенням частки патологічних 

пологів, залишають наслідки у вигляді ушкоджень головного мозку дитини. 

Агресивність формується переважно в процесі ранньої соціалізації в 

дитячому і підлітковому віці, і саме цей вік найбільш сприятливий для 

профілактики та корекції. Цим і пояснюється актуальність теми роботи. 



Мета дослідження полягає у вивченні витоків підліткової агресії та 

пошуці шляхів корекції агресивної поведінки підлітка. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких 

дослідних завдань: 

 Розкрити сутність поняття агресії;  

 Виявити особливість проявів агресивної поведінки у підлітковому віці; 

 З’ясувати витоки агресивної поведінки підлітків; 

 Виокремити шляхи корекції агресивної поведінки дітей підліткового віку. 

Об’єкт дослідження: поведінка підлітків з точку зору її агресивності. 

Предмет дослідження: процес формування агресивної поведінки та 

корекції агресивної поведінки дітей підліткового віку. 

Методологічною основою стали принципи наукової об’єктивності, 

загальнонаукові методи (аналіз, синтез). 

Наукова новизна роботи полягає в тому, оцінено та узагальнено 

науковий досвід щодо витоків агресивної поведінки  підлітків, щ отримано 

нові знання щодо умов виникнення агресії та особливостей формування шляхів 

корекції агресивної поведінки дітей підліткового віку; подальшого розвитку 

набули ідеї позитивного розв’язання конфліктних ситуацій; визначено форми 

їхньої реалізації в шкільному середовищі. 

Практичне значення полягає в тому, що одержані результати можуть 

бути використанні у вирішення конфліктів дітей підліткового віку; поповнити 

ниву психологічних знань. 

Нами було проведено анкетування учнів 9 класу, за результатами якого 

ми можемо зробити наступні висновки.  

Для  підліткового віку характерні протилежні за емоційним забарвленням 

прояви  настрою, ставлення один до одного, моральної оцінки подій. У класі, де 

проводилося анкетування, не спостерігається  збільшення рівня агрессії.  

Виходячи з наданих відповідей, ми можемо говорити провелику виховну роль 



батьків, вчителів, значущість їх впливу на формування світогляду, важливість 

їх участі у повсякденному житті підлітків.  

 Агресія підлітків — закономірне і природне явище, це ознака 

внутрішнього дискомфорту та невміння володіти своїми емоціями.  

Агресія підлітків — одне з найбільш типових проявів підліткової кризи. 

Найчастіше коріння агресивності і підвищеної тривожності йде в раннє 

дитинство, закріплюючись або згладжуючись в пізнішому віці. Зовсім уникнути 

підліткової агресії неможливо.  

Завдання дорослих (батьків, вчителів) — звести прояви підліткової агресії 

до мінімуму, щоб дитина не заподіяла шкоду собі та оточуючим.  

Для нормального розвитку особистості дуже важливо, щоб її самооцінка 

була адекватною. Самооцінка виникає і формується тільки в процесі 

спілкування підлітка з іншими людьми. Підліток постійно порівнює себе з 

іншими і пізнає себе на основі цього порівняння (оцінюється оточуючими, чия 

оцінка й формує самооцінку). Звідси випливає важливість роботи з колективом 

чи групою, де перебуває підліток.  

Психологічна просвіта батьків та співпраця батьків та вчителів 

виступають окремим завданням.  

Не всі звичайні методи боротьби з дитячою агресією виявляються 

дієвими. Тому набуває особливої актуальності дослідження девіантної 

поведінки неповнолітніх і шляхів її корекції.  
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Електронна адреса: centumdr@ukr.net 

Найменування навчального закладу: комунальний заклад «Обухівська 

загально освітня школа № 1 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області» 

 

Актуальність: 

Деякі рослини потрапили до України з різних частин світу зі схожим 

кліматом. У нових умовах вони швидко адаптувались та почали інтенсивно 

розмножуватись. Відсутність шкідників та конкурентів на новому місці 

проживання призвели до значної експансії та захоплення екологічних  ніш у 

екосистемах. У деяких біогеоценозах адвентивні види успішно витісняють 

аборигенів та призводять до значних трансформації екосистем. Це явище до 

кінця не вивчене та є дуже небезпечним для біологічного різноманіття. 

 

Мета роботи:  Дослідити видовий склад інвазійних видів на території 

природного заповідника «Дніпровсько-Орільський», провести їх 

систематичний та екологічний аналіз. Виявити місця походження 

географічних ареалів інвазійних видів. 

Актуальність теми: Звертається увага на розповсюдження чужорідних видів 

на заповідних територіях, що призводить до деградації та трансформації 

природних екосистем.  



Наукова новизна: Дослідження інвазійних видів флори у природному 

заповіднику «Дніпровсько-Орільський» проводять вперше. Вперше з цією 

метою застосовано аналіз екоморф О.Л Бельгарда 

 

У флорі природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» виявлено 46 

видів інвазійних рослин з 42 родів, 23 родин. Більшість з них це родина 

айстрові. Екологічний аналіз інвазійної флори показав, що здебільшого це 

однорічні або багаторічні трави, але трапляються і дерева (робінія псевдо 

акація, айлант високий), кущі (аморфа кущова). За клімаморфами це 

переважно терофіти – рослини, що переживають несприятливі умови у 

вигляді насінин. Значна частина не вибаглива до трофності ґрунту, та 

водного режиму – ксерофіти або мезофіти. За ценоморфами переважають 

рудеранти, що яскраво підкреслює життєву стратегію інвазійних видів як 

бур’янів, або ж культуранти – види які спочатку були інтродуковані в парках, 

були завезені в медичних або декоративних цілях та здичавіли. Географічний 

аналіз ареалів показав, що інвазійних видів походять з Північної Америки – 

36%, крім того присутні види з Східної Азії, Середземноморья, Малої Азії, 

Центральної Азії, та багато інших. 

 Інвазивні види своєю агресивною експансією призводять до негативних 

наслідків у екосистемах: витісняють аборигенні види, призводять до 

трансформації рослинного покриву та сукцесійних змін. Для боротьби з 

чужорідними видами слід запроваджувати карантин та проводити відповідні 

біотехнічні заходи. 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

Тези  

учнівської науково-дослідницької роботи за темою: 

 «Екологічні методи лікування бджіл від гнильця європейського» 

            Роботу виконала Анисимова Олександра Андріївна учениця 11 класу 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1Мирноградської міської ради 

Донецької області. Науковий керівник Никитова Наталія Петрівна учитель 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1. 

 

            Розповсюдження інфекційних хвороб бджіл України приймає 

катастрофічну форму, що призводить до зниження якості меду, який 

експортується як найкращий мед України; зменшення популяції  Apis 

mellifera carpatica (Бджоли карпатської)  та  Apis mellifera sossimai (Бджоли 

степової) і зміни біогеоценозів. Тому метою моєї роботи стало дослідження 

та пошук екологічних методів лікування бджіл без використання 

антибіотиків від гнильця європейського(лат. - Pestis apium europea) – 

розповсюдженого інфекційного захворювання бджіл, що викликається 

збудником  Melissococcus plutonius  у більшості випадків; виявлення  

основних симптомів хвороби, щоб вчасно попередити знищення бджіл та 

наслідки впливу антибіотиків. 

Для досягнення мети було проведено кілька дослідів у яких 

досліджувався розплід 3-4 денних личинок  на наявність бактерій 

Melissococcus plutonius , вивчався вплив антибіотиків , дозволених 

Державним департаментом ветмедицини України, препаратів для лікування 

інфекційних хвороб бджіл. Для цього обробляли бджіл та вулики розчином 

антибіотиків. Вплив визначали через кожні 5 діб за швидкістю росту 

личинок. Досліджувався вплив екологічних методів лікування Apis mellifera 

carpatica та Apis mellifera sossimai , визначали, що може виключити 

використання антибіотиків. Для цього обробляли протягом місяця бджіл та 

вулики відварами лікувальних трав, молочною кислотою, розчином йоду, 

опромінювали кварцевою лампою, дезінфікували інвентар та обладнання. 

Відстеження фіксували , складали діагностичні таблиці. 

       У результаті дослідів з'ясували, що в одному з трьох зразків 

досліджуваного розплоду 3-4 денних личинок виявлено Melissococcus 

plutonius ;поведінка та продуктивність бджіл знижується під впливом 

антибіотиків ; традиційні методи обробки антибіотиком призводять до мору 

бджоли, деформації личинок. Екологічні методи лікування не мають шкоди 

популяції бджіл та людині ; екологічні методи лікування кропіткі, але 100% 

ефективні на ранніх етапах захворювання. 

      За результатом даної роботи можна стверджувати, що для лікування 

бджіл Apis mellifera carpatica  та Apis mellifera sossimai можно 

використовувати екологічні методи без впливу традиційних антибіотиків. 

 



ТЕЗИ 

Тема вживання енергетичних напоїв останнім часом набула 

популярності. Одні вважають, що вони корисні для здоров’я, частина 

населення думає що вони не приносять ні шкоди, ні користі. Проте більшість 

упевнена в тому, що вони все таки шкідливі. Але незважаючи на це вони все 

одно час від часу, або ж регулярно вживають їх.  

Я всерйоз захоплююсь спортом і був серед тих підлітків, хто не вважав 

дані напої шкідливими для організму. Тому і поставив за мету дізнатися: чи 

дійсно вони приносять шкоду і яким чином? 

У ході даного дослідження я дізнався, що дана тема є на сьогоднішній 

день актуальною, адже енерготоніки з’явились нещодавно і їх тривала дія на 

організм ще недостатньо вивчена. Проте їх шкодочинна дія відома і тому у 

березні 2015 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект №2470 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 

заходів, спрямованих на зменшення споживання енергетичних напоїв»,  про 

заборону продажу і вживання неповнолітніми безалкогольних енергетичних 

напоїв, а також про повну заборону продажу в Україні «енергетиків», що 

містять алкоголь. Проте із тих пір даний законопроект не був затверджений.  

Практичне значення: Матеріали наших досліджень можуть бути  

використані у навчально-виховному процесі. Також на уроках біології, 

географії, факультативних та гурткових заняттях.  

При виконанні даної роботи ми поставили такі завдання: 

 За допомогою методу соціологічного опитування виявити вплив 

енергетичних напоїв на організм підлітка,  

 визначити частоту споживання і найбільш популярні торгові 

марки; 

 здійснити аналіз літературних даних з поданої теми; 

 провести експериментальне дослідження на виявлення 

шкідливого впливу енергетичних напоїв на організм людини. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54543


Новизна: вивчивши наукову літературу ми з’ясували що немає єдиної 

думки про те, як саме впливають енергетики на організм. Також немає 

достатньої кількості даних про вплив енергетиків на підлітків. До того ж 

подібних досліджень у нашій місцевості не проводилось. Тому ми вирішили 

власноруч переконатися у шкідливості енерготоніків на організм. 

Дослідницька  робота проводилась протягом січня – травня 2018 року. 

Для  дослідження були вибрані кілька методів дослідження.  

В ході роботи, нами було проведено анкетування, в якому взяли учні 8-

11 класів Клекотинської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (88 

учнів). При опитуванні підлітків та продавців магазинів, де продають 

енергетичні напої нами було з’ясовано, які із цих напоїв були 

найпопулярнішими. На основі цих даних ми з’ясували, що найбільш 

популярними є: «Red Bull», «Burn» та «Pit Bull». 

Також ми дослідили зміни у фізіологічному стані підлітка під впливом 

енергетичних напоїв. Так як дослідження може негативно вплинути на 

здоров’я людини, то для цього ми обрали лише тих, хто виявив бажання 

прийняти участь.  

У результаті усіх досліджень ми зробили такі висновки: 

1. Результати анкетування показали, що 50 % опитаних підлітків 

неодноразово вживали енергетичні напої, серед яких найбільш популярними 

енергетичними напоями є «Red Bull», «Burn», «Pit Bull»,  14% опитаних 

неодноразово перевищували добову норму вживання енергетика. 

2. Усі учні, які часто вживають енергетики (не рідше, ніж 1 раз на 

тиждень) ставляться позитивно до вживання спиртних напоїв. 

3. Переважна більшість тих, хто вживає енергетичні напої роблять це 

для того, щоб підвищити настрій. 

4. Енерготоніки найчастіше починають вживати підлітки у віці 13-15 

років. 

5. Нудота після вживання даного напою найчастіше виникала саме у 

дівчат. 



6. Зміни у тиску можуть бути не в усіх людей та проявляються уже у 

більш зрілому віці. 

7. Енергетичні напої миттєво починають діяти на прискорення ЧСС та 

дихання. 

8. Дані напої не впливають на підвищення ацетону в сечі 

9. Після вживання енергетиків рівень уважності падає. 

10. Енергетичні напої дійсно виснажують організм, так як після 

тренувань температура тіла дещо падає. 

11. Енергетичні напої викликають звикання. 

12. Я переконався у тому, що енерготоніки дійсно впливають негативно 

на організм, але для кожного індивідуума по своєму. А тому даний дослід 

припинив та відмовився від вживання даних напоїв. 

     При виконанні даної роботи були використані джерела не лише 

вітчизняних досліджень, а й зарубіжних наукових видань, зокрема таких 

країн, як Росія та Данія. 



СИНТЕТИЧНІ ХАРЧОВІ БАРВНИКИ: ШКОДА І КОРИСТЬ 

Шоханова Євгенія Андріївна, +380662340216, shokhanova.eug@live.com, 

учениця 11-Б класу гімназії біотехнологій № 177, Соломянського району, м. Києва. 

Науковий керівник:Мегалінська Ганна Петрівна, доцент кафедри ботаніки НПУ 

імені М.П.Драгоманова; педагогічний керівник: Ткач Надія Борисівна, вчитель 

біології. 

Актуальність: сьогодні більшість продуктів харчування містять барвники і 

тому вивчення їхнього впливу на живі організми має важливе значення. Особливої 

уваги заслуговує дослідження впливу барвників на кишкову паличку тому, що вона 

є складовою мікрофлори кишечнику людини та синтезує необхідні організму 

вітаміни. Крім того, перспективним напрямком є застосування кишкової палички у 

біотехнологічних процесах, відповідно вивчення саме цього мікроорганізму має 

важливе значення.  

Рослини – це найбільш зручні індикатори забруднення шкідливими 

речовинами, оскільки вони є первісними ланками трофічних ланцюгів і відіграють 

провідну роль у поглинанні різноманітних забруднювачів. Сутність ростового тесту 

полягає в обліку змін показників проростання індикаторної культури, вирощеної на 

досліджуваних середовищах. Це дозволяє оцінити не тільки пригнічувальну дію 

різних забруднювачів на рослини, але і стимулюючий ефект. Перевагу віддають 

тест-культурам, які швидко проростають. Найбільш розповсюдженими тест-

культурами є огірок і салат. Насіння крес-салату (Lepіdіum satіvum), який 

відрізняється швидким ростом і майже стовідсотковим проростанням, є чутливим до 

дії шкідливих речовин, тому його було обрано як модельну рослину для методу 

біотестування барвників.  

Мета дослідження: вивчити різноманітність та хімічний склад харчових 

барвників, їх вплив на живі організми, використовуючи кишкову паличку та 

рослинні тест-об’єкти, запропонувати способи правильного вибору забарвлених 

харчових продуктів та розповсюдити цю інформацію серед населення. 

Завдання: дослідити різновиди та склад харчових барвників, 

експериментально перевірити, вплив харчових барвників на живі організми, 

розробити рекомендації щодо правильного вибору харчових продуктів, які містять 

барвники. 

Обєкт дослідження: вплив найбільш розповсюджених харчових барвників: 

тартразину ( Е 102 ) діамантового синього ( Е 133) , барвника «Сонячний захід» (Е 

110) на тест-об’єкти (кишкову паличку, насіння крес-салату та огірків. 

Предмет дослідження: кишкова паличка, крес-салат, огірки та харчові 

барвники. 

Методи дослідження: спостереження, порівняльно-описовий, статистичний, 

експериментальний, біотестування.  
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Особистий внесок: зібрано теоретичну інформацію про склад та 

різноманітність харчових барвників, їх вплив на живі організми; методом 

біотестування, оцінюючи зону гальмування, встановлено шкідливий вплив 

тартразину, діамантового синього та барвника «сонячний захід» на процеси 

життєдіяльності кишкової палички, культивованої на поживному середовищі МПА 

(м'ясо-пептодний агар); враховуючи енергію проростання насіння крес-салату та 

огірків було виявлено, що розчини барвників з високою концентрацією виявляють 

фітотоксичний ефект і навіть загибель проростків; зроблено висновок про те, що 

синтетичні барвники пригнічують процеси життєдіяльності кишкової палички та 

проростків рослин, тому необхідно з обережністю ставитися до вживання яскраво 

забарвлених харчових продуктів, обов’язково читати інформацію про склад 

продукту на його етикетці, дітям взагалі уникати таких продуктів, а дорослим 

можна вживати тільки епізодично, розроблено пам’ятку, яка допоможе дотриматися 

даних рекомендацій. 

Наукова новизна: було досліджено, що харчові барвники (тартразин та 

діамантовий синій, сонячний захід) пригнічують ріст і розвиток живих організмів: 

кишкової палички, насіння крес-салату та огірків. 

Практичне значення: дану інформацію про барвники, необхідно 

поширювати серед ЗМІ, у інтернет-мережі, навчальних закладах; включити дану 

тему до шкільних програм основ здоров’я, біології,екології, хімії; використовувати 

при виробництві харчових продуктів і обов’язково законодавчо врегулювати це 

питання. 
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7. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://utasw.com/7554-pro-te-shho-mi-

mo-zaboroneni-harchovi-dobavki-v-rosi.html 
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9. В. Олійник, О. Обухівська, Навігатор по етикетках,- Київ 2015 

Додатки 

Таблиця 1. 

Вплив деяких харчових барвників на кишкову паличку 

Вид барвника Зона 

гальмування(мм) 

Середнє 

арифметичне(мм) 

Світло-зелений, розведений 

1/10 

11,11,11,12,11 11,2 

Помаранчевий , розведений 

1/10 

13,10,9,12 11 

Світло-зелений, розведений 

1/20 

7,7,7,8,8 7,4 

Помаранчевий, розведений 

1/20 

7,9,6,7,9 7,6 

 

 

 

Фото1.За допомогою петлі Коха пересадили диски 

з барвником до зараженого середовища E.Coli 
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Тези 

науково – дослідницького проекту 

«Географія ґрунтового покриву  Дивізійської сільської ради» 

Роботу виконала: Чумаченко Анна Леонідівна, учениця 9 класу 

КЗ «Дивізійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеню Татарбунарського 

району Одеської області». 

0966726773, lvponomarenko61@ukr.net 

Керівник: Пономаренко Людмила Валентинівна, вчитель географії  

КЗ «Дивізійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеню Татарбунарського 

району Одеської області». 

Мета роботи «Географія ґрунтового покриву села Дивізія» виявити 

закономірності поширення ґрунтів на території  села Дивізія Татарбунарського 

району (на основі аналізу впливу чинників ґрунтоутворення). 

Виходячи з мети розглянемо завдання: 

- Проаналізувати вплив окремих чинників ґрунтоутворення на поширення 

ґрунтів (кліматичні умови, рельєф, склад гірських порід, рівень залягання 

ґрунтових вод, вплив рослин, тварин та господарської діяльності людини). 

- Охарактеризувати основні типи ґрунтів, поширених на території села Дивізія, 

дати їх господарську оцінку і охарактеризувати їх екологічний стан. 

       Свою роботу «Географія ґрунтового покриву Дивізійської сільської ради» 

вважаю актуальною, тому що сільське господарство, яке забезпечує людину 

продуктами харчування, повністю базується на використанні ґрунтів. Родючість 

ґрунтів постійно змінюється - їх можна виснажити певними 

сільськогосподарськими культурами або, навпаки, покращити їх властивості. 

Працівникам у галузі сільського господарства потрібно знати, що і де 

вирощувати, як оберігати ґрунти від забруднення, як підвищувати їхню родючість 

і, як у цілому, дбати про їхнє відтворення. Також сільське господарство дає 45% 

ВВП України, українське зерно, олійні культури  користуються неабияким 

попитом в інших країнах, тому від наших врожаїв залежить добробут українців. 



  Зміст дослідження полягає у вивченні зразків ґрунтів, взятих з різних 

ділянок у селі Дивізія (городу, кладовища, поля поблизу села,  вздовж річки 

Хаджидер). Було зроблено ґрунтові розрізи, які були описані за горизонтами, 

потужність, яких була виміряна рулеткою.(див.Додатки Б і В). Дослідження 

кожного горизонту описано за планом: 1) назву шару і горизонту; 2) глибину 

нижньої межі від нульової відмітки (поверхні ґрунту); 3) механічний склад 

(піщаний, глинистий); 4) забарвлення (сіре, темно-сіре, темне); 5) структуру 

(дрібногрудкувата, великогрудкувата і т. д.); 6) вологість (мокрий, сирий, 

вологий, свіжий, сухий); 7) включення (каміння, коріння дерев і рослин, рештки 

тварин, їх розміри, кількість, характер); 8) чіткість вираження межі між 

горизонтами і ступінь різкості переходів одного горизонту в інший; 9) 

кислотність, яку визначають за допомогою лакмусового паперу. 

У своїй роботі «Географія ґрунтового покриву села Дивізія» я проаналізувала 

вплив чинників ґрунтоутворення на формування ґрунтів нашої місцевості.  

- Кліматичні умови з високими літніми температурами та не дуже низькими 

зимовими при незначному зволоженні сприяють накопиченню поживних 

речовин у ґрунтах нашої місцевості. 

- Рівнинний рельєф, піщані та супіщані, суглинисті відклади, невисокий рівень 

залягання підземних створюють добрі передумови для формування родючих 

ґрунтів. 

- Рослини і тварини здійснюють найважливіші процеси ґрунтоутворення: 

накопичення і розкладання органічних речовин, руйнування і новоутворення 

мінералів, перерозподіл поживних речовин. 

- Людина, обробляючи ґрунти, здійснює ряд заходів для поліпшення їх 

властивостей, іноді зовсім змінюючи фізичні та хімічні властивості. 

Вивчаючи ґрунти своєї місцевості, я дійшла таких висновків: на території 

нашого села поширені два типи ґрунтів: чорноземи південні і лучно-

чорноземні.  Лучно – чорноземні ґрунти поширені вздовж річки Хаджидер, 

містять достатню кількість поживних речовин, але через неглибоке залягання 

підземних вод та високу кислотність використовуються як пасовища, 



забруднені залишками пестицидів та сміття. Чорноземи південні мають більше 

поширення, використовуються у сільськогосподарському виробництві, родючі, 

потребують зрошення, мають високий рівень забруднення залишками 

пестицидів.  

Практичне значення цієї роботи полягає в тому, що знаючи типологію ґрунтів 

своєї місцевості можна буде більш раціонально використовувати земельні ділянки 

з різним ґрунтовим покривом.  

Особистий внесок автора у тому, що були зроблені ґрунтові розрізи на 4 

різних ділянках села Дивізія, зразки ґрунту описано послідовно по генетичних 

горизонтах, за зовнішніми ознаками класифіковано та нанесено на карту 

(див.Додаток А). 

Виконуючи цю роботу, автор привернула увагу  батьків, учнів, 

землекористувачів  на проблему раціонального використання, охорони та 

дбайливого ставлення до ґрунтів. 

Список використаних літературних джерел: 

1. В.Ю Пестушко та Г.Ш.Уварова  «Фізична географія України». – 

К.:Генеза, 2008. – 149, 151, 155 
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ДОДАТОК А 

Карта грунтів Дивізійської сільської ради 

1:25000 
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                       Ґрунтовий розріз чорнозему південного  
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                       Ґрунтовий розріз лучно-чорноземних ґрунтів 
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ТЕЗИ 

науково-дослідницької роботи 

«Космічні звершення України на поштовій мініатюрі» 

 

Автор:  Ющенко Артем Валерійович 

Телефон: 098-938-19-52.       Е-mail: artemushenko004@gmail.com 

Навчальний заклад: Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 

Конотопської міської ради Сумської області. Клас: 9. Місто Конотоп 

Науковий керівник: Заїка Олег Славович, учитель географії Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської ради Сумської 

області, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. 

Актуальність: Космічні досягнення та звершення України знайшли своє 

відображення на поштових марках як самої України так і на поштових мініатюрах 

інших держав. В українських філателістичних джерелах подається інформація лише 

про випуск та опис поштових марок космічного спрямування, однак 

систематизованого, всебічного дослідження тематики, що відображена на кожній 

марці – немає. Відсутній також систематизований розгляд космічної тематики, що 

пов’язана з Україною й на поштових марках інших країн світу, а це доволі значна 

кількість почтових мініатюр. 

Мета дослідження – дослідити особливості відображення на знаках почтової 

оплати етапів становлення та розвитку української космонавтики засобами поштової 

мініатюри. 

Завдання: - опрацювати науково-довідникові джерела за обраною тематикою; 

- простежити історію становлення вітчизняної космічної філателістки та її 

хронологію; 

- проаналізувати зміст вітчизняної та зарубіжної філателістичної продукції за 

окремими рубриками: а) діяльність винахідників, науковців та конструкторів, які 

безпосередньо пов’язані з Україною; б) розвиток вітчизняної космічної техніки та 

технологій; в) перебування на орбіті космічних екіпажів, чиї зоряні шляхи 

починалися з української землі; г) реалізація космічних програм та інше. 



- дослідити філателістичні характеристики та художньо-естетичні особливості 

поштової мініатюри космічної тематики. 

Українські поштові марки друкуються на Державному підприємстві 

«Поліграфічний комбінат «Україна». Замовником та партнером ДП Поліграфічний 

комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів є ДП «Видавництво «Марка 

України». 

Перші марки космічної тематики в незалежній Україні були віддруковані у 

1995 році. Три поштові мініатюри присвячені 150 річчю астрономічної обсерваторії 

Київського національного університету імені Шевченка. Наступне видання 1996 

року. На марці зображено перший український космічний апарат «Січ – 1».  

Космічну тему продовжують марки присвячені винахідникам та науковцям, 

які заклали теоретичні основи ракетної артилерії та сучасної космонавтики: Микола 

Кибальчич, Олександр Засядько, Костянтин Константинов, та Юрій Кондратюк 

(Олександр Шергей). 

Значна група поштових мініатюр у вигляді окремих марок, марочних листів та 

поштових блоків віддрукованих у період з 1998 року по 2011 рік містить 

інформацію про теоретиків-практиків, видатних конструкторів ракетної техніки, 

життя та діяльність яких пов’язані з Україною: Сергій Корольов, Валентин Глушко, 

Володимир Челомей. Заслуговують на увагу марки з зображенням Михайла Янгеля, 

як одного з засновників космічної галузі в Україні. Вони мають особливе художнє 

оформлення та виразну графіку марочних листів. 

Цікавими є марки присвячені провідному розробнику космічного човника 

«Буран» - Глібу Лозино-Лозинському. Ці марки віддруковано на приватне 

замовлення у видавництві «Марка України» за програмою «Власна марка», а 

«Укрпошта» ввела їх до офіційного обігу знаків поштової оплати. На марці 1996 

року «Буран» показано разом з вантажним літаком «Мрія». 

Українська космічна галузь репрезентована марками з ракетно-космічною 

технікою, що розроблена ДКБ «Південне» ім. М.К. Янгеля та вироблена на ДВО 

«Південмаш» (м. Дніпро). Такими є марки з ракетоносіями: «Зеніт», «Циклон» та 

Дніпро»; штучний супутник «Космос-1». Продукція харківського підприємства 



«Хартрон» представлена окремою маркою 2004 року. Окрема група марок (2006 – 

2007 роки) розповідає про участь України в міжнародних космічних проектах: 

«Морський старт», «Кронас», міжнародна вахта комети Галея. 

Двічі в Україні на поштових мініатюрах було вшановано першого космонавта 

часів незалежності Леоніда Каденюка (1997 та 2007 роки). заслуговують на увагу 

вітчизняні марки присвячені 50 річчю з часу космічного польоту Павла Поповича 

(2012 рік) та пам’яті Георгія Берегового (2011 рік). Значна кількість радянських 

марок та марок колишніх соціалістичних країн несе інформацію про космонавтів, 

чия доля пов’язана з Україною. Загалом більше тридцяти осіб мали українське 

коріння, навчалися у Харківському, Чернігівському та Кіровоградському  

військових училищах льотчиків а потім вже підкорювали навколо земний простір. У 

2011 році Україна випустила марку якою вшанувала пам'ять про Юрія Гагарина («50 

років першого польоту людини у космос»). 

Три марки 1999 року відтворюють малюнки українських дітей на яких вони 

представили свої космічні фантазії. 

Зацікавленість автора космічною філателістикою дало поштовх до захоплення 

астрономією та заохотило до участі у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі 

«МАН-Юніор Дослідник» у номінації «Астроном-Юніор» де двічі отримував 

диплом переможця (2017, 2018 роки). 

Список використаних джерел:  

1. Україна космічна держава. // «Філателія України». – 2007. – №3. 

2. Соловьев Ю. Почтовые марки СССР 1961-1991 год Специализированный 

каталог / Юрий Соловьев. – Москва: Академия, 2017. – 415 с. 

3. Космос на марках – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://philatelist.by/kosmos.html 

4. Космос на почтовых марках СССР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://stamprus.ru/kosmos/ 

5. Поштові Марки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pk-

ukraina.gov.ua/products/postage-stamps 
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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД СЕЛА ВЕРЕЩИЦЯ 

Попівняк Марія, учениця 10 – б класу Яворівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2 

Науковий керівник Мурин Лариса Іванівна, учитель біології Яворівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 

 Яворівщина - заповідна земля. Заповідна, оскільки, саме тут, на Розточчі, знаходиться велика кількість 

об’єктів ПЗФ України, зокрема, Яворівський національний природний парк. Ця  унікальна місцина, в околицях 

с. Верещиця,  нещодавно стикнулась з великою загрозою. За висновками фахівців Державної екологічної 

інспекції у Львівській області, Львівського обласного управління водних ресурсів ситуація є критичною: русло 

річки Верешки замулене, ріка фактично мертва. Через брак води неповністю заповнені і дві водойми 

Яворівського національного природного парку (а саме, вони виконують функцію водонакопичувальних озер 

для підтримання унікальних болотних біоценозів). Це актуалізує тему моєї роботи «Моніторинг якості 

поверхневих вод села Верещиця». Користуючись гаслом «Малим річкам потрібен шанс на велике життя», я 

вирішила зробити свій посильний внесок у справу охорони довкілля, дослідивши екологічний стан річки 

Верешки і її водно-болотних угідь. Мета дослідження: опрацювати методи оцінки якості води; дослідити 

вплив антропогенного чинника на водні біотопи річки Верешки; інформувати мешканців про  стан водних 

об’єктів Розточчя; налагодити співпрацю з науковими установами. Завдання дослідження: провести 

моніторинг якості поверхневих вод водойм с. Верещиця; розробити і накреслити практичні шляхи доступу 

громадян до об’єктивної інформації про стан водних об’єктів; активізувати громадську позицію співмешканців 

з даного питання; пропагувати серед них ідеї збалансованого використання водних ресурсів.  Об’єкт 

дослідження: екологічний стан поверхневих вод: об’єкт №1 – витік р. Верешки; об’єкт №2 – протікання річки 

Верешки за межами села; об’єкт №3 – водойма на території с. Верещиці, об’єкт №4 – водойма на території 

бази відпочинку «Верещиця»; об’єкт №5 - криниця с. Верещиця (100 м від ріки), об’єкт №6 - криниця с. 

Верещиця (350 м від ріки). Предмет дослідження: якість води у водоймах і криницях.  Методи дослідження: 

хімічний аналіз, методи біоіндикації, моніторинг. Зв’язок роботи з науковими програмами: реактиви для 

проведення досліджень нам надали польські колеги з екологічного ліцею м. Ярослава. 

У процесі роботи зроблено висновки: 

1. За результатами моніторингу і визначенні ПЯВ воду на об’єкті  №1 можна класифікувати як воду з 

«низьким забрудненням» - ПЯВ 50% - 52%,  а воду на об’єкті №2, як воду з «середнім забрудненням» - 

ПЯВ 43% - 48%. На об’єкті №2 ПЯВ знизився з 48% до 43%. На мою думку, це зумовлено саме значним 

замуленням водойми, внаслідок спорудження бетонної загати і нераціональною господарською діяльністю 

мешканців села. Найнижча якість води у р. Верешка у 2017 р. спостерігалась у травні – 40%, а найвища – у 

вересні – 52%. Підвищення рівня якості води у вересні зумовлена розчищенням русла річки. У водоймах на  

території села Верещиця і на території бази відпочинку норми ГДК загалом не перевищені - вода з 

«низьким рівнем забруднення». 

2. За результатами хімічного аналізу:  забрудненість води на об’єкті  №2  перевищує нормативи по таких 

показниках: вмісту іонів Fе2+ і Fе3+; показнику  окиснюваності 15 і більше, вмісту нітратів, вмісту фосфатів. 

На мою думку, перевищення санітарно-гігієнічних норм на об’єкті №2  зумовлена замуленістю водойми, а 

на  об’єкті №1 і №4 близькістю до с/г угідь, з яких у воду потрапляють нітрати. 

3. Дослідження якості питної води у криницях: на об’єкті №6 показники ГДК в межах норми. На об’єкті №5 

незначне перевищення норм ГДК для питної води спостерігалось по таких показниках, як вміст фосфатів -

1,2 мг/дм3 і вміст нітратів - 46 мг/дм3 . На мою думку, це пов’язано з потраплянням у ґрунтові води  стоків з 

полів і присадибних господарств. Перевищення санітарно-гігієнічних норм і збільшення вмісту в криничній 
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воді фосфатів і нітратів призводить до зменшення якості питної води. За органолептичними показниками 

питна вода у досліджуваних пробах на  об’єктах №5 і №6 відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.  

4. Застосовуючи метод біодіагностики нами було використано тест-об’єкт цибулю звичайну (Allium cepa L.). 

Порушення  норм  ГДК призводить до зменшення якості води і пригнічення росту коренів (Allium cepa L.), 

довжина коренів 85,2% від контролю (об’єкт №4) і  78,5% (об’єкт №2). На основі проведених досліджень 

можна стверджувати, що на вибраних ділянках річки Верешки вода належить до II класу якості, тобто 

«помірно забруднена».  

5. Отримані дані по радіобіологічних характеристиках (Цезій-137, Стронцій-90) на річці Верешка не 

перевищують норми ГДК, що свідчить про стабільний радіаційний стан поверхневих вод даної водойми. 

6. У досліджуваному басейні можна виокремити такі фактори, що спричиняють забруднення водойм: 1. 

Створення бетонної загати, яку мешканці села Верещиця встановили на річці (внаслідок цього, ріка 

обміліла та фактично зникла і унікальний ландшафт долини верхів’я річки Верещиці перебуває під 

загрозою зникнення). 2. Недотримання режиму у прибережних смугах і водоохоронних зонах. 3. 

Прибережні смуги не внесені в натуру.  

 Отже, найбільший вплив на функціонування водних біотопів річки Верешки здійснює антропогенний 

чинник. Порушуючи природний стан водотоків і привносячи невластиві компоненти, які спричинюють зміну 

складу і властивостей води, саме люди спричинюють погіршення її якості.  

 Заходи які, на мою думку, сприятимуть поліпшенню екологічного стану даних водних ресурсів: 

приведення в належний санітарний стан прибережних захисних смуг водойм і водозбірних територій; 

виконання на цих об’єктах усіх запланованих заходів щодо охорони довкілля; виконання робіт з розчистки та 

берегоукріплення річки; неухильне виконання водокористувачами чинного водоохоронного законодавства. 

Проте, найефективнішим способом покращення екологічної ситуації в басейні є удосконалення системи 

управління водними ресурсами та запровадження басейнового принципу управління.  

 Значення роботи: 1. Визначення гідробіологічних і гідрохімічних показників якості води р. Верешки. 

2. Привернення уваги громадськості до наслідків антропогенного впливу на стан водних об’єктів. 3. 

Дослідження чинників, що спричиняють забруднення поверхневих вод. 4. Формулювання заходів, які 

сприятимуть поліпшенню екологічного стану водних ресурсів.  

 Теоретичне значення роботи: завдяки проведених досліджень плануємо дослідити екологічний стан 

території.  

 Практичне значення: результати наших досліджень можуть бути рекомендовані для використання 

екологами, вчителями для підготовки уроків екології і біології.  

 Особистий внесок. Під час виконання роботи мною самостійно підготовлено огляд літератури та 

виконано особисто або за безпосередньої участі весь обсяг експериментальних досліджень.  

 Стан вивчення, аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні цій проблемі присвячено чимало 

наукових праць, зокрема, проведено аналіз стану поверхневих вод р. Верещиці. у яку впадає р. Верешка. 

 Апробація результатів дослідження.  Доповідь з результатами моніторингу була прочитана на занятті 

шкільного екологічного гуртка, планується ознайомлення з результатами досліджень і на методичних 

об’єднаннях вчителів екології. 

  Наукова новизна. Наші дослідження становлять певний науковий інтерес, оскільки, нами з'ясовано 

стан забруднення водойм та розроблено конкретні заходи оптимізації стану даних водних об’єктів.  
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ВСТУП 

 

 Одним із найдієвіших методів збереження генофонду живої природи, 

унікальних природних екосистем і ландшафтів є метод заповідання. Заповідні 

екосистеми виконують важливу функцію міграції видів флори й фауни у 

прилеглі напівокультурені та окультурені ландшафти. Ядрами екомережі 

Розточчя є території та об’єкти ПЗФ: природний заповідник «Розточчя», 

Яворівський НПП, заказник “Янівські чаплі”, РЛП “Равське Розточчя” та інші. 

Село Верещиця межує з Яворівським НПП і водно-болотні угіддя його околиць 

унікальні, оскільки, саме тут можна зустріти рідкісних представників флори і 

фауни, а саме: іхтіофауни (умбру, в’юна, гольяна озерного); батрахофауни 

(більше десяти видів амфібій), герпетофауни (понад п’ять видів рептилій), 

орнітофауни (більше двадцяти видів птахів), тут також можна зустріти 

горностая, тхора лісового, видру річкову. На території цього лучно-болотного 

комплексу росте журавлина, трапляються рідкісні рослини, занесені до 

Червоної книги, окремі з них включено навіть до Міжнародного списку 

червонокнижних.  

 Нещодавно ця унікальна місцина стикнулась з великою загрозою: русло 

маленької річки Верешки, яка є притокою р. Верещиці, було повністю стало 

замулене. Як стверджують екологи національного парку, це є наслідком 

захаращення русла та недбалого ставлення користувачів, які ведуть 

господарську діяльність вздовж річки. Через це водойми національного парку 

були не повністю заповнені, а саме вони живлять прилеглий лучно-болотний 

комплекс.  

 Це актуалізує тему моєї роботи «Моніторинг якості поверхневих вод 

села Верещиця». Користуючись гаслом «Малим річкам потрібен шанс на 

велике життя», я вирішила зробити свій посильний внесок у справу охорони 

довкілля, дослідивши екологічний стан річки Верешки і її водно-болотних 

угідь. Адже, кожен з нас розуміє, що забруднюючи річку у верхній частині 
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течії, комусь прийдеться її очищувати внизу; тобто, захаращуючи маленьку 

Верешку і невелику Верещицю - ми занечищуємо могутній Дністер.  

  Мета дослідження: опрацювати методи оцінки якості води; дослідити 

вплив антропогенного чинника, на водні біотопи річки Верешки; інформувати 

мешканців про  стан водних об’єктів Розточчя; налагодити співпрацю з 

науковими установами.  

 Завдання дослідження: провести моніторинг якості поверхневих вод 

водойм с. Верещиця; розробити і накреслити практичні шляхи доступу 

громадян до об’єктивної інформації про стан водних об’єктів; активізувати 

громадську позицію співмешканців з даного питання; пропагувати серед них 

ідеї збалансованого використання водних ресурсів.   

 Об’єкт дослідження: екологічний стан поверхневих вод: об’єкт №1 – 

витік р. Верешки; об’єкт №2 – протікання річки Верешки за межами села; 

об’єкт №3 – водойма на території с. Верещиці, об’єкт №4 – водойма на 

території бази відпочинку «Верещиця»; об’єкт №5 - криниця с. Верещиця 100 

м від ріки; об’єкт №6 - криниця с. Верещиця 350 м від ріки.  

 Предмет дослідження: якість води у водоймах і криницях.  

 Методи дослідження: хімічний аналіз, методи біоіндикації, моніторинг. 

 Значення роботи: 1. Визначення гідробіологічних і гідрохімічних 

показників якості води р. Верешки. 2. Привернення уваги громадськості до 

наслідків антропогенного впливу на стан водних об’єктів. 3. Дослідження 

чинників, що спричиняють забруднення поверхневих вод. 4. Формулювання 

заходів, які сприятимуть поліпшенню екологічного стану водних ресурсів. 

 Теоретичне значення роботи: завдяки проведених досліджень плануємо 

дослідити екологічний стан території.  

 Практичне значення: результати наших досліджень можуть бути 

рекомендовані для використання екологами, вчителями для підготовки уроків 

екології і біології.  
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 Особистий внесок. Під час виконання роботи мною самостійно 

підготовлено огляд літератури та виконано особисто або за безпосередньої 

участі весь обсяг експериментальних досліджень.  

 Стан вивчення, аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні цій 

проблемі присвячено чимало наукових праць, зокрема, проведено аналіз стану 

поверхневих вод р. Верещиці. у яку впадає р. Верешка. 

 Апробація результатів дослідження.  Доповідь з результатами 

моніторингу була прочитана на занятті шкільного екологічного гуртка, 

планується ознайомлення з результатами досліджень і на методичних 

об’єднаннях вчителів екології. 

  Наукова новизна. Наші дослідження становлять певний науковий 

інтерес, оскільки нами з'ясовано стан забруднення водойм та розроблено 

конкретні заходи оптимізації стану водних об’єктів.  

       Робота «Моніторинг якості поверхневих вод села Верещиця» складається 

з вступу, огляду літератури, матеріалів і методів, результатів досліджень, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Роботу виконано на 35 

сторінках і проілюстровано  8 рисунками і  3 таблицями, 11 фотографіями. 
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РОЗДІЛ 1 

УМОВИ, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1.1. Еколого-географічна характеристика водних біотопів річки 

Верешки 

 

 Колись, до 1939 року, регіон  верещицького Розточчя вважали курортним, 

оскільки, тут був унікальний, своєрідний мікроклімат. Ріка Верещиця тоді була 

судноплавною рікою, ба більше, вчені Львівської політехніки свого часу 

розробили проект системи каналів та шлюзів, якими через Верещицю, Сян та 

Дністер мали з’єднати Чорне та Балтійське моря, у Львові мав постати порт. 

Але плани зруйнувала Друга світова війна.  

 І сьогодні, ця заповідна місцина, єдине місце непорушеного ландшафту 

долини верхів’я річки Верещиці, знаходиться під загрозою знищення. У селі 

Верещиця, на річці Верешці, селяни спорудили бетонну загату, створивши 

великий сільський став. У результаті річка, яка є правою притокою ріки 

Верещиці, обміліла, замулилась та фактично зникла. «Щодо цього 

неодноразово засідали комісії за участю фахівців Державної екологічної 

інспекції у Львівській області, Львівського обласного управління водних 

ресурсів, екологів Яворівського НПП. Висновки комісії невтішні: русло 

Верешки замулене, річка фактично мертва; через це водойми національного 

парку не повністю заповнені, а саме вони живлять прилеглий лучно-болотний 

комплекс з унікальними для території Розточчя рослинними асоціаціями. 

Накопичення води у сільському ставі призводить до її втрат через 

випаровування (за 9 місяців з 1 га ставка випаровується до 6,5 тис. куб. м води, 

а 10% об’єму водойми стікає під землю). Площа переповненого сільського 

ставу становить 6 га, а також іншого зруйнованого ставу і перетвореного на 

заплаву ріки - орієнтовано 2 га. Отже, витрати від випаровування та фільтрації 

становитимуть за 9 місяців до 80 тис. куб. м».  

 Екологи і члени комісії ставили перед місцевою владою неодноразові 

вимоги вирішити цю проблему. 
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 Живлення річок басейну р. Верещиці змішане, ґрунтово-снігово-дощове. 

Максимальне підняття води спостерігається у весняний період. Клімат 

території помірно-континентальний, що характеризується незначними 

різницями температур літа і зими та високою відносною вологістю. Для клімату 

характерні часті відлиги взимку, висока хмарність, дощі, інтенсивність яких 

досягає 0,10–0,30 мм/хв, і спричинені ними літньо-осінні паводки. Кількість 

опадів перевищує величину випаровування. Найбільша кількість опадів 

припадає на червень - липень (90–140 мм за місяць), найменша – на січень – 

лютий (24–40 мм за місяць). Середньорічна кількість опадів – 597–1070 мм. 

Тривалість стійкого снігового покриву на досліджуваній території становить 

від 1,5 до 2,5 місяців.  

 

 

1.2. Огляд літератури, Інтернет - ресурсів 

     

       Перед проведенням досліджень  нами було опрацьовано наукову 

літературу. Окрім цього було вивчено: 1. методику визначення якості води 

методом хімічного аналізу (підручник С.В. Межжерін. Біологія: (профільний 

рівень): підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (ст.96);   

2. методику проведення моніторингу якості води та визначення ПЯВ, реактиви 

для цих досліджень і методику біоіндикаційного дослідження водойми 

запропоновано нам польськими колегами з екологічного ліцею м. Ярослава 

(Szkolny Monitorinq i ochrona wod srodladowych. Przemyslaw Rulakowski. Krosno 

1998 r.) і подано у додатках 1 і 2 (фото 1);   3.  методику біотестування оцінки 

росту коренів цибулі (Allium cepa L.)  (Інтернет - ресурс  http://www. dspace. 

tnpu. edu.ua); 4. методику дослідження якості води в домашніх умовах (метод 

Снеллена). 

 http://zik.ua/news/2016/04/25/na_lvivshchyni_gorekorystuvachi_znyshchyly_v

odoymy_ta_richky_a_v_oblasti_nemaie_693759 

http://www/
http://zik.ua/news/2016/04/25/na_lvivshchyni_gorekorystuvachi_znyshchyly_vodoymy_ta_richky_a_v_oblasti_nemaie_693759
http://zik.ua/news/2016/04/25/na_lvivshchyni_gorekorystuvachi_znyshchyly_vodoymy_ta_richky_a_v_oblasti_nemaie_693759
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 http://www.yavir.net/novunu/item/704-v-yavorivskomu-natsionalnomu-parku-

rozchyshchaiut-richku-vereshku 

 

 

 

1.3. Методика проведення досліджень 

  

          1. Методику  для проведення моніторингу якості води, визначення ПЯВ, 

біоіндикаційного дослідження водойм подано у додатках 1 і 2 (фото1).   

         2. Методику  для визначення якості води методом хімічного аналізу 

подано у додатках 1 і 2  (фото 2).   

 3. Методика визначення органолептичних показників в домашніх умовах 

(метод Снеллена). Наливаю воду у прозору ємність. Даю воді відстоятись 

протягом двох днів. Прикладаю білий аркуш паперу до стінки посудини і 

уважно оглядаю ємність. Осад на дні посудини, наліт на її стінках і масляниста 

плівка на поверхні свідчать про низьку якість водопровідної води. 2. Наливаю 

воду у чистий чайник і кип’ячу її протягом 10 хвилин. Уважно оглядаю накип, 

що залишився на стінках чайника. Червоний колір накипу свідчить про 

наявність заліза, магнію, кальцію і солей жорсткості. 3. Поява сірого кольору у 

свіжовипраній білизні свідчить про наявність у воді солей важких металів, 

хлорорганічних з'єднань і марганцю, ці речовини не очищаються шляхом 

кип'ятіння. 

         4. Методика біотестування оцінки росту коренів цибулі (Allium cepa L.)ю 

Для дослідження взято 12 цибулин діаметром 1,5 см. Їх поміщено у пробірки 

так, щоб денце торкалось досліджуваної води. Через 24 та 48 годин 

досліджувані зразки води замінювались на свіжі з тих самих пунктів забору. 

Через 48 години із кожного варіанту  відбраковуємо 2 цибулини з найменшими 

коренями. Через 72 години вимірюю довжину коренів у кожному варіанті. 

Порівнюю з контрольним зразком. 

 

http://www.yavir.net/novunu/item/704-v-yavorivskomu-natsionalnomu-parku-rozchyshchaiut-richku-vereshku
http://www.yavir.net/novunu/item/704-v-yavorivskomu-natsionalnomu-parku-rozchyshchaiut-richku-vereshku
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РОЗДІЛ 2 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1.  Визначення якості води поверхневих вод методом хімічного 

аналізу, визначення показників якості криничної води 

 

         Визначення якості води методом хімічного аналізу проводилось на  4 

об’єктах: об’єкт №1 – витік р. Верешки; об’єкт №2 – протікання річки 

Верешки за межами села; об’єкт №3 – водойма на території с. Верещиці, 

об’єкт №4 – водойма на території бази відпочинку «Верещиця» (додаток 3, 4) 

(фото 3, 4, 5, 6, 7) (рис. 8).  Результати досліджень за 2016 – 2017 роки. У 

водоймі на  території села (об’єкті №3)  норми ГДК не перевищені. На об’єкті 

№1 і №4 перевищень норм ГДК також не спостерігалось, лише незначне 

перевищення по вмісту нітратів 47 - 48 мг/дм3  і фосфатів – 1,2 мг/дм3. На 

об’єкті №2 при визначенні якості води було зафіксовано перевищення норм 

ГДК по таких показниках: фосфатів - 1,7 мг/дм3  (рис.2), нітратів - 66 мг/дм3  

(рис. 1), сумарний вміст іонів Fе2+ і Fе3+  : 0,5 мг/дм3 (світлувате жовтувато – 

рожеве забарвлення); вміст органічних речовин: показник  окиснюваності 15 і 

більше (жовтий колір) (таблиця 1). 

 Таблиця 1 

     Дослідження якості поверхневих вод у р. Верешка і прилеглих водоймах    

Показник результати 

досліджень 

об’єкт №1 

результати 

досліджень 

об’єкт №2 

результати 

досліджень 

об’єкт №3 

результати 

досліджень 

об’єкт №4 

контроль 

(норма 

ГДК) 

Нітрати, 

мг/дм3 

47 66 44 48 45 

Сульфати, 

мг/дм3 

90 80 92 85 500 

pH 7,5 7 7 7,5 7 - 8 

Фосфати, 1,2 1,7 1 0,8 1 
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мг/дм3 

Хлориди, 

мг/дм3 

23 30 40 40 100 

Залізо, 

мг/дм3 

0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 

Показник  

окиснюва

ності 

5 мг О2/л 15 мг О2/л 7 мг О2/л 6 мг О2/л 5 - 7 мг 

О2/л 
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Рис. 1. Вміст нітратів у досліджуваних пробах.  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

об'єкт №1 об'єкт №2 об'єкт №3 об'єкт №4 контроль

2016

2017

Рис. 2. Вміст фосфатів у досліджуваних пробах.  
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 З даних досліджень  можна зробити висновок, що забрудненість води 

на об’єкті  №2  перевищує нормативи по таких показниках: вмісту іонів Fе2+ і 

Fе3+; показнику  окиснюваності, вмісту нітратів, вмісту фосфатів. На мою 

думку, перевищення санітарно-гігієнічних норм на об’єкті №2 призводить до 

суттєвого зниження якості води і зумовлена замуленістю водойми внаслідок 

спорудження дамби, а на  об’єкті №1 і №4 близькістю до с/г угідь, з яких уводу 

потрапляють нітрати. 

         Методом хімічного аналізу нами було досліджено якість питної води у 

криниці: об’єкт №5 - криниця с. Верещиця 100 м від ріки, об’єкт №6 - криниця 

с. Верещиця 350 м від ріки (фото №3). На основі досліджень було отримано 

такі результати: на об’єкті №6 показники ГДК в межах норми. На об’єкті №5 

незначне перевищення норм ГДК для питної води спостерігалось по таких 

показниках, як вміст фосфатів -1,2 мг/дм3, нітратів - 46 мг/дм3 (рис. 3), на мою 

думку, це пов’язано з потраплянням у ґрунтові води  стоків з полів і 

присадибних господарств (таблиця 2). 

Таблиця 2 

                     Дослідження якості питної води у криницях    

Показник результати 

досліджень  

об’єкт №5 

результати 

досліджень 

об’єкт №6 

контроль 

(норма ГДК) 

Нітрати, мг/дм3 46 44 45 

Сульфати, мг/дм3 90 100 500 

pH 7,5 7 7 - 8 

Фосфати, мг/дм3 1,2 0,9 1 

Хлориди, мг/дм3 23 25 100 

Залізо, мг/дм3 0,3 0,2 0,3 

Показник  окиснюваності 5 мг О2/л 5 мг О2/л 5 - 7 мг О2/л 
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Рис. 3. Вміст нітратів у досліджуваних пробах. 

       Висновок: перевищення санітарно-гігієнічних норм і збільшення вмісту в 

криничній воді фосфатів і нітратів (об’єкт №5) призводить до зменшення якості 

питної води. За органолептичними показниками питна вода у досліджуваних 

пробах на  об’єкті №5 і №6 відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10. 

Використовуючи методику визначення органолептичних показників питної 

води  в домашніх умовах я отримала такі результати: вода прозора, не має 

мутного осаду і неприємного  запаху, тому, найвірогідніше за все, вона 

придатна для пиття.  

 

 

 

2.2. Проведення моніторингу якості поверхневих вод с. Верещиці, 

визначення ПЯВ  

 

       Якість природних вод, тобто ступінь їхньої придатності для практичного 

використання, переважно визначається складом і кількістю розчинених і 

завислих речовин, мікроорганізмів і гідробіонтів і пов’язана з оцінкою якості 

вод за гідрохімічними показниками, які визначають під час проведення 

регулярних моніторингових спостережень. Оцінка якісного і кількісного стану 

природних вод передбачає визначення низки гідрохімічних показників.  

 Оскільки, про забруднення води не можна судити по одному якомусь 

показнику, тому ми для визначення сумарної якості води користуються 
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визначенням восьми показників: температури, рівня рН, рівня розчиненого у 

воді кисню, вмісту нітратів, фосфатів, нейтралізаційної здатності води, 

твердості води. При такому способі визначення забруднення, кожний показник 

вносить свій внесок у загальний ПЯВ. Чим вищий загальний ПЯВ, тим рівень 

забруднення нижчий (вище 45% - мале забруднення, 30 – 45% - середнє 

забруднення, 20% - дуже сильне забруднення).           

        Визначення якості води у водоймах (визначення ПЯВ -  показника якості 

води) проводилось на  на  4 об’єктах: об’єкт №1 – витік р. Верешки; об’єкт №2 

– протікання річки Верешки за межами села; об’єкт №3 – водойма на території 

с. Верещиці, об’єкт №4 – водойма на території бази відпочинку «Верещиця» 

(рис. 8) (фото7, 3). У водоймах на  території села Верещиця (об’єкт №3) і на 

території бази відпочинку (об’єкт №4)  норми ГДК загалом не перевищені 

(протягом року варіювали показники по вмісту нітратів, рівня розчиненого у 

воді кисню і показнику окиснюваності).  Середньорічні показники ПЯВ на 

даних двох об’єктах у 2017 році: об’єкт №1 – 52%, об’єкт №2 – 43% (рис.4). На 

об’єкті №2 ПЯВ знизився від 48% до 43% (рис.6). На мою думку, це зумовлено 

саме значним замуленням водойми, внаслідок спорудження бетонної загати і 

нераціональною господарською діяльністю мешканців села. Найнижча якість 

води у р. Верешка у 2017 р. спостерігалась у травні – 40%, а найвища – у 

вересні – 52% (рис.5). Підвищення рівня якості води у вересні зумовлена 

розчищенням русла річки.  
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Рис. 4. Порівняльна діаграма ПЯВ на об’єктах №1, №2, №3, №4.  
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Рис. 5. Порівняльна щомісячна діаграма ПЯВ на об’єктах №1 і №2 

протягом 2017 року. 
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Рис. 6. Порівняльна щомісячна діаграма ПЯВ на об’єкті №2 протягом 2016 

- 2017 років. 

 Збільшення вмісту завислих речовин у воді річки не повинно 

перевищувати 5% природного вмісту. У воді р. Верешки спостерігається висока 

концентрація завислих речовин, яка в декілька разів перевищує норми ГДК. 

Причиною цього явища, на мою думку, є потрапляння у водойми  забруднених 

стоків з с/г угідь. Реакція води (рН) знаходиться в допустимих межах (6,5 - 8,5). 

Концентрація розчиненого кисню, біологічне споживання кисню є однією з 

основних характеристик якості води. Дефіцит розчиненого кисню 

спостерігається особливо в замуленій частині річки Верешки. За рахунок 

споживання кисню на процеси окиснення величина БСК різко збільшується, а 

розчинений кисень у воді зменшується. Особливістю хімічного складу води у 

річці є підвищення вмісту органічних речовин, а також біогенних елементів у 
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воді. Вміст сульфатів у воді в 2017 р. не перевищує норми ГДК. Рівень хлоридів 

коливається в межах норми.  

 На екосистему річки впливають стоки с/г угідь, на що вказує на вміст 

нітратів, що перевищує гранично допустимі норми. Аналогічно відмічено 

підвищення вмісту нітритів, що вказує на забруднення води азотовмісними 

органічними сполуками. У стоках із с/г угідь переважають органіка, біогенні 

речовини, пестициди. Ці стоки спричиняють швидке замулення річки. 

Водоохоронними заходами на досліджуваній території є невеликі лісопосадки, 

але вони не здійснюють належним чином функцію фільтрації стоків. 

  Висновок: за результатами моніторингу і визначенні ПЯВ воду на 

об’єкті  №1 можна класифікувати як воду з «низьким забрудненням» - ПЯВ 

50% - 52%,  а воду на об’єкті №2, як воду з «середнім забрудненням» - ПЯВ 

43% - 48%. На об’єкті №2 ПЯВ знизився з 48% до 43%. На мою думку, це 

зумовлено саме значним замуленням водойми, внаслідок спорудження бетонної 

загати і нераціональною господарською діяльністю мешканців села. Найнижча 

якість води у р. Верешка у 2017 р. спостерігалась у травні – 40%, а найвища – у 

вересні – 52%. Підвищення рівня якості води у вересні зумовлена розчищенням 

русла річки. У водоймах на  території села Верещиця і на території бази 

відпочинку норми ГДК загалом не перевищені - вода з «низьким рівнем 

забруднення». 

 

 

2.3. Біоіндикаційне дослідження якості води у криницях і водоймах 

       

          Нами було проведено не тільки визначення якості води у природних 

водоймах, а й досліджено якість питної води у криницях, це здійснювалось 

різними методами, зокрема: методом хімічного аналізу, методом моніторингу - 

визначення ПЯВ, також ми використали метод біотестування. Нами було 

використано тест-об’єкт цибулю звичайну (Allium cepa L.) (фото 10). Проби 

для визначення якості води були взяті з об’єктів №1, №2, №3 №4, №5, №6, як  



 

 

18 
 

контроль використано водопровідну воду (відстояну протягом доби). У 

результаті проведених досліджень ми отримали такі дані: (таблиця 3, рис. 7). 

Низька якість води -  на  об’єктах №2 і №4. 

Таблиця 3 

Залежність довжини коренів від місця розташування об’єктів 

           Довжина коренів  

 см %, щодо контролю 

контроль 2,97 100 

об’єкт №1 2,61 87,2 

об’єкт №2 2,34 78,5 

об’єкт №3 2,63 88,6 

об’єкт №4 2,53 85,2 

об’єкт №5 2,84 95,3 

об’єкт №6 2,81 94,5 
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Рис. 7. Залежність довжини коренів від місця розташування об’єктів. 

 

 Висновок: Порушення  норм  ГДК призводить до зменшення якості води 

і пригнічення росту коренів (Allium cepa L.), довжина коренів 85,2% від 

контролю (об’єкт №4) і  78,5% (об’єкт №2). 
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         Визначення якості води за макрофітами. Ми визначили величину 

забруднення води у річці Верешці і на основі аналізу водних рослин 

(макрофітів), які зустрічаються у водоймі. Визначили, які індикаторні групи 

цих рослин зустрічаються у водоймі. Пошук розпочали з найчутливіших до 

забруднення видів рослин – молодильника, хари, фонтиналісу чи дрібнолистих 

рдесників (їх ми не виявили). На перехресті рядків та стовпчиків у таблиці 

отримали значення макрофітного індексу (клас води). На основі проведених 

досліджень можна стверджувати, що на вибраних ділянках річки Верешки вода 

належить до II класу якості, тобто «помірно забруднена». На даній території 

було виявлено такі рослини: рдесник гребінчастий (фото 8), водяний жовтець. 

У прибережній частині русло річки поросле аїром, очеретом, осокою, а його 

дно — водоперицею (фото 9), водяною сосонкою та ін. 

        Висновок: на основі проведених досліджень можна стверджувати, що на 

вибраних ділянках річки Верешка вода належить до II класу якості, тобто 

«помірно забруднена».  

 

 

2.4. Визначення причин забруднення поверхневих вод с. Верещиця 

  

 На екологічний стан водойм в околиці села Верещиця  впливають 

різноманітні чинники, які водночас тісно взаємопов’язані. У досліджуваному 

басейні можна виділити ряд таких факторів, що спричиняють забруднення 

поверхневих вод:  

 1. Захаращення русла та недбалого ставлення користувачів, які 

ведуть господарську діяльність уздовж  річки. Під час проведення 

моніторингових досліджень якості води у р. Верешка було зафіксовано бетонну 

загату, яку мешканці села Верещиця встановили на річці (фото 5). Внаслідок 

цього, ріка обміліла та фактично зникла (фото 4) і унікальний ландшафт 

долини верхів’я річки Верещиці перебував під загрозою зникнення. Але, 

нещодавно, вдалося очистити і впорядкувати джерела, замуленість витоків р. 
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Верешки, а також було очищено її русло від забур’яненості і як наслідок – зріс 

рівень води і підвищився ПЯВ у водоймі.  

 2. Самовільний стік стічних вод. Однією з причин забруднення 

поверхневих вод є потрапляння стоків з с/г угідь.  

 3. Недотримання режиму у прибережних смугах і водоохоронних 

зонах. Часто на берегах ріки виникають стихійні сміттєзвалища відходів, які 

містять у собі скло, пластикову тару і тару з фарб та нафтопродуктів, 

будматеріали, металобрухт, побутове сміття – все це потрапляє на звалища від 

населення. Недотримання водоохоронного режиму у прибережних захисних 

смугах і водоохоронних зонах, окрім забруднення і засмічення водних ресурсів, 

створює потенційну небезпеку руйнування берегів під час повеней.  

 4. Прибережні смуги не внесені в натуру. Межі прибережних захисних 

смуг встановлюються чітко з чинним законодавством залежно від площі 

водозабору річки (ст. 88 Водного кодексу України).  Організація роботи з 

внесення в натуру та облаштування прибережно-захисних смуг, належить до 

компетенції районних рад народних депутатів (ст. 9 Водного кодексу України).  

Сьогодні майже в усіх районах Львівської області розроблено екологічні 

програми з урахуванням питань встановлення, охорони та збереження 

прибережних захисних смуг, однак виконання таких заходів не здійснено у 

зв’язку із відсутністю фінансування. 

 Отже, найбільший вплив на функціонування річкових екосистем здійснює 

антропогенний чинник, порушуючи природний стан водотоків і привносячи 

невластиві компоненти, які спричинюють до зміни складу і властивостей води у 

водному об'єкті, саме люди спричинюють погіршення її якості.  

 Заходи, які сприятимуть поліпшенню екологічного стану водних 

ресурсів: приведення в належний санітарний стан прибережних захисних смуг 

водойм і водозбірних територій; виконання на цих об’єктах усіх запланованих 

заходів щодо охорони довкілля; виконання робіт з розчистки та 

берегоукріплення річки; неухильне виконання водокористувачами чинного 

водоохоронного законодавства.  
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 Проте, найефективнішим способом покращення екологічної ситуації в 

басейні є удосконалення системи управління водними ресурсами та 

запровадження басейнового принципу управління. 

 

  

 

2.5. Проведення  аналізу радіаційного забруднення і вмісту мікроелементів 

досліджуваних водойм районною санепідемслужбою  

 

 Визначення радіоактивного забруднення (фото 11) даної території 

проводилось на  об’єктах №1, №2, №3 і №4 перевищень норм ГДК не 

спостерігалось (норма 0,2 мк Зб/год). Відповідно до Програми Державного 

моніторингу поверхневих вод лабораторія моніторингу вод та ґрунтів 

Львівської гідрогеолого-меліоративної експедиції щоквартально проводить 

контроль якості поверхневих вод по гідрохімічних та радіологічних показниках.  

Отримані дані по радіобіологічних характеристиках (Цезій-137, Стронцій-90) 

на річці Верешка не перевищують норми ГДК, що свідчить про стабільний 

радіаційний стан поверхневих вод даної водойми. 

  При порівнянні багаторічних даних спостерігається деяка тенденція до 

зменшення активності цезію і стронцію, що пов’язано з їх розпадом. Вміст Cd, 

Co, Pb, Ni у водах річки виявлені в кількостях, значно нижчих від санітарно-

гігієнічних ГДК, незалежно від сезону. Вміст Cu та Sr у поверхневих водах 

річок восени дещо зростає, а Mn, Zn та Fe – зменшується. Концентрація металів 

по течії р. Верещиця – зростає, особливо різко після її витоку. Найвищий вміст 

Sr, Li, Fe, Zn, Mn встановлений у водах середньої течії річки. Річка Верещиця 

відноситься до річок з водою посередньої якості по вмісту мікроелементів, а 

саме, до помірно забруднених, особливо Fe, Mn. Основні джерела забруднення 

вод мікроелементами: добрива, стоки з с/г угідь. За результатами досліджень 

води поверхневих водойм на даній території виявлено незначне перевищення 

вмісту марганцю, хрому та заліза. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. За результатами моніторингу і визначенні ПЯВ воду на об’єкті  №1 

можна класифікувати як воду з «низьким забрудненням» - ПЯВ 50% - 52%,  

а воду на об’єкті №2, як воду з «середнім забрудненням» - ПЯВ 43% - 48%. 

На об’єкті №2 ПЯВ знизився з 48% до 43%. На мою думку, це зумовлено 

саме значним замуленням водойми, внаслідок спорудження бетонної загати і 

нераціональною господарською діяльністю мешканців села. Найнижча 

якість води у р. Верешка у 2017 р. спостерігалась у травні – 40%, а найвища 

– у вересні – 52%. Підвищення рівня якості води у вересні зумовлена 

розчищенням русла річки. У водоймах на  території села Верещиця і на 

території бази відпочинку норми ГДК загалом не перевищені - вода з 

«низьким рівнем забруднення». 

2. За результатами хімічного аналізу:  забрудненість води на об’єкті  №2  

перевищує нормативи по таких показниках: вмісту іонів Fе2+ і Fе3+; 

показнику  окиснюваності 15 і більше, вмісту нітратів, вмісту фосфатів. На 

мою думку, перевищення санітарно-гігієнічних норм на об’єкті №2 

зумовлена замуленістю водойми, а на  об’єкті №1 і №4 близькістю до с/г 

угідь, з яких у воду потрапляють нітрати. 

3. Дослідження якості питної води у криницях: на об’єкті №6 показники ГДК в 

межах норми. На об’єкті №5 незначне перевищення норм ГДК для питної 

води спостерігалось по таких показниках, як вміст фосфатів -1,2 мг/дм3 і 

вміст нітратів - 46 мг/дм3 . На мою думку, це пов’язано з потраплянням у 

ґрунтові води  стоків з полів і присадибних господарств. Перевищення 

санітарно-гігієнічних норм і збільшення вмісту в криничній воді фосфатів і 

нітратів призводить до зменшення якості питної води. За 

органолептичними показниками питна вода у досліджуваних пробах на  

об’єктах №5 і №6 відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.  

4. Застосовуючи метод біодіагностики нами було використано тест-об’єкт 

цибулю звичайну (Allium cepa L.). Порушення  норм  ГДК призводить до 
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зменшення якості води і пригнічення росту коренів (Allium cepa L.), 

довжина коренів 85,2% від контролю (об’єкт №4) і  78,5% (об’єкт №2). На 

основі проведених досліджень можна стверджувати, що на вибраних 

ділянках річки Верешки вода належить до II класу якості, тобто «помірно 

забруднена».  

5. Отримані дані по радіобіологічних характеристиках (Цезій-137, Стронцій-

90) на річці Верешка не перевищують норми ГДК, що свідчить про 

стабільний радіаційний стан поверхневих вод даної водойми. 

 У досліджуваному басейні можна виокремити такі фактори, що 

спричиняють забруднення водойм: 1. Створення бетонної загати, яку мешканці 

села Верещиця встановили на річці (внаслідок цього, ріка обміліла та фактично 

зникла і унікальний ландшафт долини верхів’я річки Верещиці перебуває під 

загрозою зникнення). 2. Недотримання режиму у прибережних смугах і 

водоохоронних зонах.  3. Прибережні смуги не внесені в натуру.  

 Отже, найбільший вплив на функціонування водних біотопів річки 

Верешки здійснює антропогенний чинник. Порушуючи природний стан 

водотоків і привносячи невластиві компоненти, які спричинюють зміну складу і 

властивостей води, саме люди спричинюють погіршення її якості. Заходи які, 

на мою думку, сприятимуть поліпшенню екологічного стану даних водних 

ресурсів: приведення в належний санітарний стан прибережних захисних смуг 

водойм і водозбірних територій; виконання на цих об’єктах усіх запланованих 

заходів щодо охорони довкілля; виконання робіт з розчистки та 

берегоукріплення річки; неухильне виконання водокористувачами чинного 

водоохоронного законодавства.  

 Проте, найефективнішим способом покращення екологічної ситуації в 

басейні є удосконалення системи управління водними ресурсами та 

запровадження басейнового принципу управління.  
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ПРОПОЗИЦІЇ. ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 Характерною рисою розвитку сучасного етапу людства є зростання 

антропогенних навантажень на природу. Взаємодія суспільства і 

навколишнього середовища стає інтенсивнішою, різноманітнішою і 

складнішою. За таких умов особливої актуальності набувають раціональне 

використання і охорона водних ресурсів. Особливої уваги потребують малі 

річки, які формують «водний потенціал» країни.  

  Ці річки є найбільш вразливими в системі відносин людина - природа, 

вони першими зазнають виснаження, засмічення і замулення. Малі річки, їхня 

чистота і повноводність визначають не тільки стан середніх і великих, а й 

водних ресурсів країни загалом, тому варто більше уваги приділяти їх 

раціональному використанню, охороні і відтворенню. Якість води є важливою 

умовою стабільності в регіоні. Вивчення хімічного складу природних вод має 

важливе значення для наукових досліджень і практичних потреб, оскільки дає 

змогу раціонально використовувати водні об’єкти та забезпечити їхню охорону 

від забруднення. 

 Власні моніторингові дослідження ми плануємо продовжити і розширити, 

що дасть змогу визначити динаміку змін якості води в залежності від сезону, 

більш повно вивчити проблему впливу антропогенного фактору на прилеглі 

території.  

 Щоб покращити екологічний стан даних водних біотопів: активно 

інформувати мешканців по даній проблемі; проводити подальший моніторинг 

водних об’єктів,налагодити співпрацю з науковими установами. Щоб вирішити 

дану проблему учні нашої школи також планують розгорнути інформаційну 

кампанію в школах (виготовити інформаційні бюлетні, буклети, пам’ятки по 

даній проблемі, розмножити і поширити їх за місцем проживанням).  

 Для пришвидшення обробки результатів отриманих при біотестуванні 

нами планується створити комп’ютерну програму «Визначення індексу 

токсичності за результатами біотестування». Програма дозволить швидко 
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обраховувати дані експерименту, отримувати графічні залежності, що 

пришвидшує процес визначення якості води.  

 Завдяки проведених досліджень маємо надію приєднатись і стати 

учасником кампанії «Питна вода в Україні» ВЕГО «МАМА – 86», мета якої не 

лише виховання раціональних споживачів, але й виховання активних громадян 

–головної рушійної сили впровадження принципів європейського управління, 

охорони та використання водних ресурсів.  

 Цього року екологічному товариству «Екос», що діє на базі Яворівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, було запропоновано взяти участь у 

міжнародному басейновому конкурсі «Барви Дністра 2017». Нами було 

виконано проект «Збережи, де стоїш, де живеш». Старшокласники виготовили 

фотоальбоми, буклети, презентації; було створено каталог об’єктів Червоних 

списків Розточчя; оформлено довідник юного охоронця природи. Жителям 

міста було роздано агітаційні листівки – пам'ятки «У Червону книгу ми занесли 

світ неповторний і чудесний».  У співпраці з інститутом зоології НАН України 

ім. І. Шмальгаузена  проведено дослідницьку роботу по вивченню флори і 

фауни. Учні середньої ланки взяли  участь у конкурсі малюнків та листівок на 

тему «Пізнай. Досліди. Опиши. Збережи біорізноманіття Розточчя». 

Семикласники провели флешмоб на вірш поета І. Пазина «Земля – це Богом 

вишитий рушник». 

             У майбутньому плануємо опрацювати: фотоколометричний метод із 

сульфарсазеном по визначенню  вмісту важких металів у воді; метод 

флотаційного виділення іонів плюмбуму з водних розчинів; метод визначення 

фітотоксичності досліджуваних проб з використанням морфологічних 

показників на тест-об’єкті крес-салаті (Lipidium sativum). 
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Додаток 1   

Методика визначення ПЯВ і проведення хімічного аналізу  
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Додаток 2 

Реактиви для визначення якості води 

 

Фото 1. Реактиви для проведення моніторингу якості води. 

 

 

Фото 2. Реактиви для проведення хімічного аналізу води. 
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Додаток 3 

 Об’єкти досліджень 

 

 

Рис. 8. Об’єкт № 1, №2, №3, №4.  

 

 

Фото 3. Село Верещиця. 
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Додаток 4 

 Фото водойм 

 

 

Фото 4. Замуленість річки Верешки. 

 

 

Фото 5. Бетонна загата на р. Верешці  (Інтернет – ресурс). 
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Додаток 4 

 Фото водойм 

 

 

Фото 6. Розчищення русла річки Верешки (Інтернет – ресурс). 

 

 

Фото 7. Об’єкт №4 – водойма на території бази відпочинку «Верещиця. 
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Додаток 5 

 Тест-об’єкти 

 

 

Фото 8. Біоіндикація  за допомогою макрофітів (рдесник гребінчастий). 

 

 

Фото 9. Водопериця  колосиста. 
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Додаток 5 

 Тест-об’єкти і прилади для досліджень 

 

 

 

Фото 10. Тест-об’єкт цибуля звичайна (Allium cepa L.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Фото 11. Прилад для вимірювання радіоактивного забруднення. 
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Рецензія 

на науково-дослідницьку роботу  

«Моніторинг якості поверхневих вод села Верещиця», 

виконану ученицею 10 класу Яворівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2   

Попівняк Марією Тарасівною 

     Матеріали, які представлені для рецензування, відповідають темі, над 

якою працювала  учениця. 

      Робота «Моніторинг якості поверхневих вод села Верещиця» виконана 

Попівняк Марією, протягом 2016 - 2017 років, на основі власних досліджень, а 

також досліджень членів екологічного товариства «Екос», яке створене при 

Яворівській ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2. 

      Одним із чинників написання даного проекту є те, що у світовій спільноті 

стан здоров’я населення є найважливішою людською цінністю, а добробут  

будь якої держави визначається саме показниками здоров’я її громадян. Одним 

із важливих факторів, які впливають на стан здоров’я людей є якість води, це і 

актуалізує тему цієї роботи. Даний проект дозволяє глибше з’ясувати причини 

низької якості води, збагатити рівень екологічної свідомості громадян, 

систематизувати фактичний матеріал. 

      У проекті чітко визначено мету, завдання, значення і перспективи 

досліджень, логічно і доказово викладено матеріал, у висновках подано 

найбільш важливі результати досліджень, а саме: результати хімічного, 

біоіндикаційного аналізу поверхневих вод села Верещиця, накреслено 

практичні шляхи покращення екологічного стану цих водних об’єктів. 

      На сторінках цієї роботи міститься інформація, яка є корисною для 

підготовки природоохоронних матеріалів та налагодження взаємодії з 

громадськими і науковими організаціями; для розробки практичних шляхів 

доступу громадян до якісної питної води і активізації  їхньої громадської 

позиції; для пропагування серед них ідеї збалансованого використання водних 

ресурсів. 
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       Попівняк Марія зробила свій особистий внесок у справу дослідження  

впливу антропогенного чинника на якість води басейну річки Верешки. 

       У науково-дослідницькій роботі «Моніторинг якості поверхневих вод 

села Верещиця» об’єктивно відображено проблему антропогенного 

забруднення водойм території Розточчя. Робота над цим проектом сприятиме 

розвитку природоохоронної діяльності школярів; формуванню екологічної 

культури учнів, включенню їх у безпосередню практичну діяльність; 

формуванню у них відповідального ставлення до екологічних проблем рідного 

краю. 

 

Кандидат біологічних наук                                                             Л.О. Горбаль 

 

 



Червоновуха черепаха Trachemys scripta elegans як інвазивна загроза у 

водоймах півночі Донецької області 

Саприкіна Марія Андріївна, зош № 10, 8-а клас  

м. Краматорськ. 

Науковий керівник: Ксенжук Олена Іванівна, керівник 

гуртка зоологів Центру позашкільної роботи (ЦПР) 

+38 0501921705,   eik@krm.net.ua 

Проблема біологічних інвазій чужорідних видів за останні 50 років 

стала однією з ключових в екосистемах Земної кулі. Причинами її стають 

інтродукція, випадкове перенесення і само розселення тварин і рослин. 

Плазуни загону черепахи – одна з найбільш вразливих груп наземних 

хребетних тварин. Випадки їх інвазії поодинокі. Однак є і яскравий виняток. 

Червоновуха черепаха, Trachemys scripta elegans проявляє виражену 

тенденцію до експансії в регіоні свого природного ареалу в Північній 

Америці. А в останні десятиліття проникає в фауну все нових країн на всіх 

континентах. Новітні дані про появу цих черепах в дикій природі 

європейських країн і знахідки виду в Україні (додаток 1) вказують на 

актуальність цієї проблеми і для фауни Донецької області. 

Багато жителів нашої країни заводять червоновухих черепах. 

Підрослих і обридлих вихованців власники випускають у найближчі 

водойми. Таким чином, завдання даного дослідження полягає в тому, щоб на 

ранній стадії виявити можливість інвазії червоновухої черепахи у водойми 

півночі Донецької області і попередити її наслідки.  

Мета роботи – визначити ступінь інвазивної загрози червоновухої 

черепахи для водойм півночі Донецької області. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: 1) 

вивчити біологічні характеристики, що впливають на інвазивний потенціал 

червоновухої черепахи і проаналізувати хроніку експансії; 2) визначити 

ступінь небезпеки витіснення червоновухою черепахою в районі досліджень 

європейської болотної черепахи; 3) розрахувати прогноз інвазії червоновухої 

mailto:eik@krm.net.ua


черепахи в місцеві водойми на основі даних про продаж цього виду; 4) 

виявити потенційний збиток природному розмаїттю у зв'язку з інвазією 

червоновухої черепахи; 5) розробити рекомендації щодо запобігання інвазії. 

В першу чергу відзначимо біологічні характеристики червоновухих 

черепах, які дозволяють їм виживати в самих різних умовах: це схильність до 

освоєння різноманітних місць мешкання; здатність долати великі відстані; 

всеїдність; здатність до тривалого анаеробного існування при низьких 

температурах (до +3°С); висока продуктивність. 

Під час польових досліджень водойм долини Сіверського Дінця (від 

села Студенок до міста Святогірська) в літній період 2017 року проводився 

маршрутний облік болотних черепах. В середньому, на 1 км річки Донець 

перебувало 6 черепах. Червоновухі черепахи в Дінці поки не спостерігалися, 

але з опитування населення відомі факти їх випуску в місцеві водойми. З 

метою виявлення небезпеки витіснення червоновухою черепахою 

європейської болотної черепахи, був проведений порівняльний аналіз біології 

цих видів (додаток 2). Обом видам підходять для мешкання водойми зі 

слабкою течією і великим шаром мулу на дні, однак, червоновуха черепаха 

воліє велику кількість прибережної рослинності, яка є основним кормом для 

дорослих особин. На березі Дінця було знайдено безліч кладок болотної 

черепахи, розорених лисицею або іншими хижаками. Болотна черепаха 

зариває кладку яєць на глибину до 10 см. На відміну від неї, червоновуха 

черепаха зариває яйця набагато глибше – до 25 см, і це дає черепашатам 

більше шансів на виживання.  

Поширена думка про те, що існування червоновухих черепах в наших 

умовах неможливе через морозні зими. Але здатність даного виду 

переживати тривалі періоди на дні водойм знімає це обмеження. Проблема 

поширення цього виду в більш північних регіонах пов'язані скоріше з 

недоліком тепла для нормальної активності та інкубації яєць. Однак ці 

обмеження слабшають у зв'язку з процесами потепління клімату.  



Можна зробити висновок: в плані виживання виду і еволюційної 

пристосованості червоновуха черепаха виграє в порівнянні з європейською. 

Інвазія червоновухої черепахи може призвести до повного витіснення 

європейської болотної черепахи з водойм Донецької області. При цьому 

потенційно уразливими також виявляться: рідкісні водні рослини; практично 

всі земноводні; водні безхребетні тварини. Ця ситуація особливо 

загострюється в урбанізованому середовищі, де популяції багатьох 

аборигенних видів і так існують на межі виживання.  

Щоб перевірити, наскільки велика небезпека інвазії цього виду, був 

зроблений математичний прогноз експансії, виходячи з того, що в 2016 році 

жителі міста придбали 87 особин червоновухих черепах. Будемо вважати, що 

кожен рік випускають третю частину, тобто 29 черепах і так протягом 6-ти 

років. Як видно з гістограми (додаток 3), у 2021 році популяція червоновухої 

черепахи досягне 537 особин з урахуванням тільки черепах, яких випускають 

жителі Краматорська. Починаючи з 2022 року, народжені в природних умовах 

черепахи почнуть брати участь у процесі розмноження, і модель зміниться.  

Узагальнені дані за останні 10 років можна представити на графіку 

(додаток 4). Якщо скористатися можливостями програми Excel і накласти на 

побудований графік найбільш відповідну лінію регресії, можна вивести 

рівняння прогнозу. Інвазія червоновухої черепахи буде відбуватися за 

експоненціальним законом. 
)2017(4095,0516,45  xey , у – загальна кількість 

черепах; х – рік прогнозу. Скориставшись наведеною функцією можна 

скласти таблицю прогнозу, наприклад, до 2050 року. У 2050 році у водній 

екосистемі Донецького регіону буде налічуватися близько 33 млн. особин 

червоновухих черепах. Для України можна запропонувати наступний список 

заходів по запобіганню подальшої інвазії червоновухої черепахи: 1. 

Обмеження імпорту черепашат і підвищення ввізних мит на них. 2. 

Ліцензування утримання черепах в неволі. 3. Підвищення екологічної і 

правової культури населення. 4. Створення інструкції по виявленню в 

природі і вилученню екзотичних водних черепах.  
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Додаток 1. Карта району проведення досліджень і місце утворення інвазійної 

популяції в Україні. 

 

 
Карта району проведення досліджень (долина річки Сіверський Донець на 

півночі Донецької області) 

 

Місце утворення інвазійної популяції червоновухої черепахи Trachemys 

scripta elegans (Wied 1839) в Закарпатті 

 



Додаток 2. Порівняльна характеристика біології черепах і місць мешкання. 

Таблиця 2.1  

Порівняльна характеристика біології черепах. 

Червоновуха черепаха Європейська болотна черепаха 

Місця мешкання 

Водойми зі слабкою течією, великим 

шаром мулу на дні і рясної 

прибережною рослинністю 

Повільно поточні річки, ставки, озера 

з мулистим дном і пологими 

берегами 

Умови мешкання 

Сприятлива температура від +15о Сприятлива температура від +18о 

Харчування 

Всеїдні. Воліють у дорослому віці 

рослинну їжу, але поїдають і 

тваринну їжу. 

Всеїдні. Воліють тваринну їжу. 

Розмноження 

Відкладає від 5 до 22 яєць Відкладає 5-10 яєць  

Глибина кладки 7-25 см Глибина кладки до 10 см 

Час розвитку яєць – 54 - 150 днів, від 

2-5 місяців 

Час розвитку яєць 2 – 3 місяці – 54-90 

днів 

Основні захворювання 

Інфекційні захворювання шкіри і 

панцира, абсцеси вуха 

Пневмонія, грибкові ураження шкіри, 

септицемія.  

Таблиця 2.2.  

Основні характеристики клімату в місцях мешкання червоновухої черепахи і 

в районі проведення досліджень (на півночі Донецької області). 

№ Характеристика клімату Показники в місцях мешкання 

Болотної черепахи Червоновухої черепахи 

1. Період плюсових 

температур  

250 днів у році 260 днів у році 

2. Середня температура 

липня 

 +230 С +24ºС 

3. Абсолютний максимум 

температур  

+420 С + 48ºС 

4. Абсолютний мінімум 

температур  

– 410 -50ºС 

5. Річки скуті льодом 100 днів у році 95 днів у році 

6. Середня кількість 

атмосферних опадів 

500 мм 455 мм 

7. Найбільша глибина 

промерзання ґрунту  

1,5 м 1.6  м 



Додаток 3. Прогноз інвазії червоновухої черепахи. 

 

29

131

232

334

435

537

0

100

200

300

400

500

600

к
о

л
-в

о
 ч

е
р

е
п

а
х

2016 2017 2018 2019 2020 2021

год

 
Малюнок 3.1. Прогноз інвазії на період 2016-2021 рік. 
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Малюнок 3.2. Прогноз інвазії червоновухої черепахи на період 2022-2027 рік. 

 



Додаток 4. Рівняння прогнозу інвазії. 
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Малюнок 4.1. Графік прогнозу інвазії червоновухої черепахи до 2027 року. 

y = 45,516e
0,4095(x-2017)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

год

п
р

о
гн

о
зи

р
у
е
м

о
е
 к

о
л

и
ч

е
с
тв

о
 ч

е
р

е
п

а
х

 

Малюнок 4.2. Графічна модель прогнозу інвазії червоновухої черепахи. 

Таблиця 4.1 Прогноз інвазії червоновухої черепахи до 2050 р. згідно функції. 

Рік 2030 2035 2040 2045 2050 

Кількість черепах 9335 72335 560488 4342948 33651356 

 



Стан популяцій водяного горіха Trapa natans L.  

в межах Херсонської області 

Ярош Софія Русланівна 

hocentum@ukr.net, тел.380992698703 

Комунальний заклад “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Херсонської обласної ради 

учениці 9-Б класу 

Херсонської спеціалізованої школи I-III ступенів №31 з поглибленим вивченням 

історії,права та іноземних мов. 

Адреса школи: просп. Ушакова, 79-а, тел.:49-41-06, School31_@ukr.net 

 

Актуальність: Важливим аспектом збалансованого розвитку суспільства є 

збереження рослинного біорізноманіття. Оскільки водні макрофіти є чутливими 

до будь-яких антропогенних змін і відіграють суттєву роль у житті водойм, 

питання їх збереження набуває особливого соціально-екологічного значення. 

Одним із таких об’єктів в пониззі Дніпра в межах Херсонської області є Trapa 

natans рослина, занесена до Червоної книги України (природоохоронний статус 

виду: неоцінений). В літературних джерелах можна знайти суперечливі погляди 

щодо доцільності охорони виду, бо з одного боку, він має обмежену чисельність, 

а з іншого боку, в місцях, де умови для зростання виду сприятливі, 

спостерігається масове розростання біомаси горіху на поверхні, що спричиняє 

негаразди в екосистемах водойм. Тому, дослідження, спрямовані на визначення 

сучасного стану популяцій та поширення водяного горіха в межах Херсонської 

області є дуже актуальними.  

Метою роботи є визначення місць зростання та стан популяцій водяного 

горіха в пониззі Дніпра в межах Херсонської області.  

Завдання : 1. Вивчити морфо-біологічні особливості Trapa natans. 2. Під 

час водних експедицій з’ясувати місця зростання Trapa natans в межах 

Херсонської області. 3. Дослідити сучасний стан популяції Trapa natans в межах 

mailto:hocentum@ukr.net
mailto:School31_@ukr.net
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Херсонської області. 4. З̓ʼясувати екологічні проблеми, повʼязані із зростанням  

Trapa natans.  та запропонувати шляхи їх вирішення  

Обʼєкт дослідження : Trapa natans  

Предмет дослідження:  стан популяції Trapa natans 

Практичне значення: в роботі надаються відомості щодо сучасного стану 

популяцій водяного горіха пониззі Дніпра в межах Херсонської області.  

Методи дослідження: Польові включають в себе загальноботанічні, 

геоботанічні та метод картування. Було проведено експедиційні виїзди, під час 

яких було детально досліджено локалітети об’єкту з використанням плавзасобів. 

Проведено геоботанічні дослідження популяцій водяного горіха (визначення 

проективного покриття за Л.Г. Раменським та інтегрований показник 

проективного покриття та рясності за шкалою Ж. Браун-Бланке. Проводилося 

фотографування. Таксономічну ідентифікацію ботанічних назв рослин 

проводили за джерелами: «Определитель высших растений Украины». 

Характеристика обʼєкту:  

Trapa natans - однорічна водна рослина з гнучким стеблом 50-150 см  

завдовжки, плаваючі листки утворюють розетку діаметром до 20 см. Різна 

довжина здутих, заповнених аеренхімою черешків, забезпечує мозаїчне 

розміщення ромбічних листкових пластинок. Квітки поодинокі, надводні, з 

чотирма білими пелюстками, верхні долі чашечки залишаються при плодах, 

деревʼяніють  та перетворюються в шипи. Місця існування - малопроточні 

водойми, заплавні озера, затоки та рукава річок, що добре прогріваються. 

Зростає на глибині до 50–100 см, на ділянках з обмеженим коливанням рівня 

води; з мулистими, мулисто-піщаними та мулисто-торф’янистими донними 

відкладами. 

Місце де проводились дослідження: Національний природний парк 

«Нижньодніпровський»  

Результати дослідження:  

Популяції Trapa natans трапляються спорадично. Наводимо опис 

узагальнених показників модельної популяції: 



Дата 05.07.2018, місце дослідження: озеро Сабецький лиман (велика за 

розмірами проточна водойма). Розмір облікової ділянки – 5 х 5 м. Загальне 

проективне покриття рослинності на поверхні води – 55 – 65 %.  

Узагальнені показники облікової ділянки 

Назва 
Проективне 

покриття 

Бальна оцінка  

за шкалою 

Браун-Бланке 

Глечики жовті Nuphar lutea 25% 2 

Водяний горіх плаваючий  

Trapa natans 
20% 2 

Очерет звичайний Phragmites australis 5% 1 

Рогоз широколистий Týpha latifólia 5% 1 

Сальвінія плаваюча 

Salvinia natans 
1% + 

В умовах підвищення температури, в окремих стоячих водоймах Trapa 

natans може утворювати багаточисленні популяції площею до кількох гектарів, 

щільністю 1,5–2,5 тис. особин на 100 м2. Середня продуктивність горіхів однієї 

розетки 10–20 шт. При цьому спостерігається загибель мальків риб, та значно 

обмежується потрапляння кисню під створений «щільний килим». Основним 

чинником, що призвів до встановлення такої несприятливої екологічної ситуації, 

було рівномірне спускання води через греблю Каховської ГЕС у весняний час, 

яке супроводжувалось відсутністю коливань рівня в основному руслі Дніпра, і, 

відповідно, майже відсутнім притоком свіжої води до водойм регіону.  

Відновлення пікового режиму роботи Каховської ГЕС у 2018 році 

відбулося 19 червня і вже через 5 діб,за даними наших експедиційних виїздів, 

водні маси Сабецького лиману повністю змінилась на нові, екологічний стан за 

багатьма параметрами значно покращився. 

Висновок: 1. в результаті польових досліджень знайдено стійкі популяції 

Trapa natans в межах річок Вільхова, Спортивна конка, озера Сабецький лиман.  

2. Одним з найбільш вагомих факторів, що впливають на стан популяцій 

Trapa natans є режим роботи Каховської ГЕС, що здатен значною мірою 

регулювати екологічний стан численних заплавних водойм пониззя Дніпра.  



ТЕЗИ 

Сучасний стан популяції Катрана понтійського (CRАMBE PОNTICA STEVEN EX 

RUPR)  в межах національного природного парку «Джарилгацький» 

Роботу виконала: Ляшенко Марина Вікторівна 

marrina643@gmail.com , тел. 0950872556 

Комунальний заклад «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради 

Херсонська гімназія №1 Херсонської міської ради, 11 – А клас 

Науковий керівник: Мудрак Тетяна Олександрівна, завідувач 

методичним відділом  комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради  

Актуальність: Катран понтійський Crambe pontica Steven ex Rupr – вид, що 

занесений до Червоної книги України, зростає в умовах прибережної зони 

Чорного та Азовського морів. Природоохоронний статус виду вразливий. У 

Червоній книзі України зазначається, що чисельність та структура популяцій виду 

вивчені недостатньо. Еталонні популяції C. pontica можна зустріти й вивчити 

лише на теренах території, де збереглися не трансформовані фітоценози 

псамофітного степу. Тому дослідження сучасного типу псамофітних рослинних 

літоральних комплексів в межах національного природного парку 

«Джарилгацький», визначення напрямків їх змін, розробка рекомендацій щодо їх 

охорони є дуже актуальними. 

Мета: зробити аналіз сучасного стану популяції катрана понтійського в 

межах національного природного парку «Джарилгацький». 

Завдання: 

1. Зробити огляд літературних джерел щодо еколого-біологічної 

характеристики C. pontica. 

2. Зробити нарис фізико-географічних умов національного природного 

парку «Джарилгацький». 

3. Провести геоботанічний опис C. pontica в прибережній зоні о. Джарилгач. 



4. Зробити аналіз стану популяції C. pontica та запропонувати заходи щодо 

збереження виду. 

Об`єкт дослідження: C. pontica. 

Предмет дослідження: сучасний стан популяції  C. pontica в межах 

національного природного парку «Джарилгацький». 

Новизна роботи. З моменту створення НПП «Джарилгацький» - ( 2009 р.), 

вперше наводяться детальні геоботанічні дослідження популяцій C. pontica в цій 

місцевості.   

Практичне та теоретичне значення. матеріали роботи стануть цінними для 

подальших моніторингових досліджень та вивчення процесів розвитку популяцій 

катрана понтійського. 

Катран понтійський, вид родини Капустяні, порядку Хрестоцвітні, має 

великі, цільні, перисто-роздільні, або виїмчасто-лопатеві листя. Стебло висотою 

80-150 см, прямостояче, гіллясте, гладке або опушене простими волосками. Квітки 

катрана двостатеві, зібрані в пухку кисть. Чашолистики відхилені. Пелюстки білі, 

рідко золотисто-жовті, цільні, до основи клиновидно звужені. Коренева система 

катрана стрижнева. Головний корінь може досягати глибини 2 м і більше. 

Коренеплід у всіх видів сірувато-білий, циліндричної форми, досягає в довжину 

30-35 см . 

Методи досліджень: 

Вивчалися наступні головні показники популяцій: рясність, проективне 

покриття, спектр вікових станів. Бальні оцінки надавалися відповідно інтегрованій 

шкалі рясності і проективного покриття Ж.Браун-Бланке. Таксономічну 

ідентифікацію ботанічних назв рослин проводили за джерелами: «Определитель 

высших растений Украины». 

На описових ділянках 5х5 м, що обиралися в репрезентативних місцях,  

визначалося загальне проективне покриття, та проективне покриття окремих видів 

представників літоральної флори. Вказувалася висота найнижчої та найвищої 

рослини. Також визначалася загальна  кількість особин C. pontica в межах 

описових ділянок та розподіл їх на особини у генеративному та вегетативному 



стані.  

В результаті дослідження встановлено, що вздовж літорального валу 

(підвищення берегової зони) рівною смугою вздовж берега, зростає популяція 

катрана понтійського. Довжина даної території 630 м, ширина коливається від 3, 3 

до 5,5 м. Для опису закладено 5 ділянок де розподіл рослинності 

найхарактерніший для даної території. В результаті узагальнення даних, 

встановлено, що загальне проективне покриття рослинністю коливається в межах 

20-25 %. Висота найнижчої рослини – 5 см, найвищої – 130 см.  

Таблиця 1. 

Геоботанічний опис ділянки 

Назва Проективне покриття 
Бальна оцінка  за шкалою 

Браун-Бланке 

Phragmites australis (очерет 

звичайний) 
7% 2 

Crambe maritima/ Crambe pontica 

(катран приморський/ катран 

понтійський) 

5% 1 

Cakile maritima (морська гірчиця) 3% 1 

Lactuca tatarica (латук татарський) 1% + 

Lepidium perfoliatum (хрінниця 

пронизано листа) 
1% + 

Artemisia vulgaris (полин 

звичайний ) 
1% + 

Halocnemum strobilaceum 

(сарсазан шишкуватий) 
1% + 

 

Під час визначення проективного покриття загальна кількість особин 

Катрану понтійського (Crambe pontica) становила 87 особин. 76 особин було 

визначено у вегетативному стані, 11 особин – у генеративному стані. 

Висновки: чисельність популяції Crambe pontica в межах НПП 

«Джарилгацький», становить 2500-3000 особин, щільність – 34 особини на 10 м2. 

Ценопопуляції представлена всіма віковими станами і здатна до самовідновлення 

насінням.  

Мала кількість генеративних особин 13 % , нерівномірність розподілу та 

особин катрану понтійського вздовж літорального валу свідчать про процеси 

деградації в популяції та дуже чутливого реагування виду на зміни умов 

існування.  



Тема наукового дослідження: «Застосування кольоротерапії в роботі з 

гіперактивними дітьми початкової школи» 

ПІБ автора:  

Стенькіна Ірина Євгенівна - Білозерська ЗОШ № 18 Добропільської міської 

ради в Донецькій області, 0994857801, 9 клас,  

Термін проведення та короткий опис наукового дослідження (проблема, яку 

вирішує, гіпотеза, матеріали та методи дослідження, дані, аналіз та результати, 

висновки, бібліографія) 

Увесь цивілізований світ все більше схиляється до тієї думки, що 

найбільшою цінністю для людини та суспільства, в якому вона живе, є її життя 

та здоров`я. Відомо, що внаслідок економічних і матеріальних обмежень, 

екологічної кризи більшість сімей України має дітей, життя яких обтяжене 

хворобами або несприятливими, соціально-побутовими і психологічними 

умовами. Навколишній світ стає все жорстокішим, і впливає на дитячу психіку 

в багатьох випадках негативно, що сприяє порушенням як психічного так і 

фізичного стану дитини. На думку психологів Лютової О.К., Моніної Г.Б., 

сьогодні в школах часто можна зустріти дітей неуважних, імпульсивних, з 

підвищеною руховою активністю, іншим словом – гіперактивних. В.Р. Кучма й 

І.П. Брязгунов вважають, що причиною гіперактивності можуть бути як 

генетичні фактори, родові травми, перенесені дитиною хвороби, інфекції, так і 

соціальні (розлади в родинах, асоціальні тенденції в суспільстві тощо )  

Занепокоєння таким станом здоров`я дітей, спрямовує діяльність фахівців 

освітньої галузі до пошуку ефективних технологій, які б дозволили 

активізувати їх здоров`я, ще в дошкільному віці. 

 Проблемою дослідження впливу кольротерапії на фізичний та 

психологічний стан людей займалися такі видатні вчені-психологи як 

Лутошкін О.Н., Петрусинський В.В., Рогов Є. Вони вважали, що певний колір 

допомагає дітям позбавитися від різних видів відхилень, в тому числі й сприяє 

стабілізації емоційного стану гіперактивної дитини, а кольоротерапія 

допоможе скорегувати її поведінку. Взагалі, позитивний вплив кольору на 

самопочуття людини виявляли ще такі відомі давньоєгипетські лікарі, 



давньоіндійські й давньокитайські медики як  Гіпократ, Ченино Ченині, Леон 

Батиста, Леонардо да Вінчі, а також Ісаак Ньютон, М.В.Ломоносов, І.В.Гете, 

Каміль Фламмаріон, О.І. Рерих, В.М.Бехтерєв, Р. Штайнер, Лобсанг Рампа 

тощо.  

Досліджуючи проблему активізації оздоровлювальної спрямованості 

навчально-виховного процесу в початковій школі, ми поставили перед собою 

мету укріплення та збереження психологічного здоров`я  гіперактивних дітей, 

зменшення або стабілізація їх емоційного стану за допомогою кольоротерапії. 

Робота проводилась з 7- ма гіперактивними учнями 1-2 класів (які стояли 

на обліку практичного психолога) Білозерської ЗОШ № 18 Добропільської 

міської ради Донецької області  З травня 2017 року по травень 2018 року ми 

проводили різноманітні сеанси кольоротерапії для цільової групи дітей: тобто 

«опромінювали» або «купали» з кольором, «одягали» дитину в нього, 

візуалізували, «вдихали», експериментували гратися з кольором 

(розфарбовувати себе вигаданим пензликом). Кольоротерапію поєднували з 

повторенням формул самонавіяння - аутотренінгом. 

 Нижче надаємо особисту розробку аутотренінгів за п’ятьма кольорами та 

веселкою. 

№ Колір Аутотренінг 

1. Блакитний 

колір 

Я дивлюсь на блакитний колір, 

На колір неба, води, дощику, морських хвиль. 

Він дає мені спокій, терпіння, навчає приймати розумне 

рішення, не квапитися з висновками. 

Він проходить скрізь мене, доходить до мого сердечка, 

розливається по ніжкам, ручкам. 

З цим кольором я дружу, а значить стаю більш здоровим, 

розумним, спокійним. Я сам тепер в собі несу цей колір. 

2. Оранжевий 

колір           

Я тримаю і дивлюся на оранжевий колір.  

 Колір сонця, його промінчиків, осіннього листя, квітів, 

апельсинів.  

Він зігріває мене, захищає, несе здоров`я. 

Він торкається моєї голівки, шийки, грудки, животика, 

ручок та ніжок. 

Я відчуваю як він вливається в мене, і я почуваюся 

здоровішим та на протязі всього дня він буде в мені. 



3. Жовтий 

колір                

Я дивлюсь на жовтий колір. На колір теплого, ніжного, 

лагідного сонечка. 

На своїх долоньках я тримаю маленькі сонячні зайчики.  

І через мої пальчики їх тепло проходить по всьому тілу й                                                                

зупиняється у моєму животику. 

Моєму животику добре, тепло та легко.  

Він очищений, а тому здоровий. 

4. Червоний 

 колір              

Я дивлюсь на червоний колір. 

Це колір червоних маків, стиглих  ягід,  веселого свята. 

Він несе мені активність руху, добрий настрій, 

здоровий апетит, зігріває мене, робить щасливим.  

Він проникає у моє сердечко, і я стаю бадьорим, 

радісним і щасливим.  

Я випромінюю веселий настрій, і всі навколо мене щасливі. 

5. Зелений 

колір 

Я дивлюсь на зелений колір.  

На колір травинки, лісу, листочка.  

Він найбільший мій захисник.  

Він знімає з мене втому, наповнює енергією, підвищує 

захист мого організму.  

Я здоровий та розумний, спокійно приймаю незнайоме.  

Я буду гарно вчитися, пізнавати нове, сміливо долати 

перешкоди. 

6. Веселка До нас завітала веселка. Поглянь, яка вона красива, як щедро 

дарує свої різнокольорові промінчики.  

Візьми їх  у руки та відчуй, як вони зігрівають тебе, 

захищають, несуть здоров`я. 

(повторення дитиною – зігрівають, захищають, несуть 

здоров`я). 

Промінчики торкаються голівки, лоба, носика, 

шийки, грудки, животика, ручок, ніжок (відповідні рухи). Я 

глибоко вдихаю в себе енергію різнокольорових промінців. 

Я відчуваю, як вона вливається в мене, і я почуваю себе 

здоровішим 

(повторення дитиною). 

І на протязі всього дня вони будуть в мені. 

 

 Протягом роботи складали для кожної дитини щонеділі кольороматриці, 

за якими можна побачити позитивні результати роботи. (додаток)  

 Таким чином, колір ненав'язливо допомагає дитині заспокоїтися, 

перемкнутися з активних дій до спокійнішої діяльності, підвищити 

концентрацію уваги, посидючість; зменшити агресивність, імпульсивність, 

дратівливість і направити емоції в більш мирне русло за допомогою колірної 

гамми одягу, інтер'єру, деталей інтер'єру, не говорячи вже про спеціальні 



кольоросеанси. 

Висновок 

Аналізуючи вище сказане, можна відзначити, що: 

- Проблема активізації оздоровлювальної спрямованості начально-виховного 

процесу в початкових класах ЗОШ є актуальною проблемою сучасної 

вікової психології 

- Укріплення та збереження психологічного здоров`я  гіперактивних дітей за 

допомогою кольоротерапії допоможе зменшити  та стабілізувати їх 

емоційний стан 

- Кольоротерапія, за нашою думкою, - є реальним засобом для досягнення 

поставленої мети та одним з пріоритетних напрямків в оздоровчій та 

коректувальній педагогіці молодших школярів. 

- Кольоротерапія, на наш погляд, має низку переваг від інших напрямів арт-

терапії, а саме: 

▪ Доступність для дітей молодшого шкільного віку -  діти дуже 

полюбляють грати з кольором; 

▪ Допомога здоров`ю, як фізичному так і психічному – міняючи 

світлові та кольорові режими, можливо впливати  на функції  

вегетативної нервової системи, ендокринних залоз та інші 

життєважливі  органи та процеси в організмі дитини; 

▪ Не потребує спеціального обладнання, не займає багато часу – для занять  

можна використовувати звичайний кольоровий папір, кольорові хустинки, 

стрічки, штори, іграшки, одяг та інше;  

▪ Не має протипоказань; 

▪ Поєднання з іншими напрямами арттерапії – музикотерапією, 

звукотерапією, ароматерапією, 

▪  Самостійне застосування дітьми – надає можливість використовувати 

знання про колір на практиці, враховуючи власний стан здоров`я чи 

настрій; 



▪ Різноманітність форм роботи – аутотренінги, картини, інтер`єр, одяг, 

кольорове скло та інше; 

▪ Розвиток смаку, естетичних здібностей. 

▪ Ми вважаємо, що саме за допомогою кольоротерапії є можливість 

вирішити проблему гіперактивних дітей, що полягає в корегуванні 

їхньої поведінки. 

Література: 

1. Лутошкин А.Н. Методика «цветопись настоения» // Психологический 

климат первичного производственного коллектива -  Кострома: КГПИ, 

1978. – С.13-15  

2. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг с гиперактивными детьми // Тренинг 

эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: Речь, 1996. – С.92-103 

3. Мигер Д. Техника «Древо чувств» // Кэдъюсон Х., Шефер Ч. Практикум по 

игровой психотерапии. – СПб.: Питер, 2001. – С.149-151 

Психотераппевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – 

Спб., 2000   

4. Рогов Е.И. Использование цвета в работе психолога // Настольная книга 

практического психолога в образовании. – М.: Владос, 1995. – С.518-521 

5. Цвета // Игры для интенсивного обучения / Под ред. В.В. Петрусинского. – 

М.: Прометей, 1991. – С.60-61 
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«Озеленення улоговини Зеленого озера з метою покращення його 

екологічного стану» 

Канівець Дарина Миколаївна 

Науковий керівник: Хорошун Віра Валентинівна 

 

Актуальність роботи.  28 вересня 2017 року в Охтирській газеті «Город А» 

була опублікована стаття «Траса здоров’я. Приєднуйтесь», в якій закликали 

охтирчан проголосувати за проект побудови бігової доріжки навколо Зеленого 

озера.  Робота уже розпочата: вирубані старі тополі, які захищали озеро від східних 

та південно-східних вітрів. На східному схилі улоговини порушений рослинний 

покрив та зроблений канал для стоку води з території прилеглої до Зеленого озера. 

Результатом цих дій є різке зниження рівня води у Зеленому озері та розмивання 

стічними водами схилу. Таке недбале ставлення до водойми може призвести до 

подальшого  замулювання джерел, зміни гідрологічного режиму водойми, що 

викличе зміну морфометричних характеристик. Враховуючи розташування озера, не 

можна допустити, щоб воно перетворилося на водно-болотне угіддя. 

Мета роботи: з’ясувати екологічні проблеми Зеленого  озера, яке знаходиться в 

центрі міста Охтирка  та  розробити  рекомендації,  щодо покращення його 

екологічного стану. 

Для досягнення мети нами були поставлені наступні завдання: 

1. Охарактеризувати улоговину та чашу Зеленого озера. 

2. Проаналізувати екологічний стан та з’ясувати екологічні проблеми Зеленого  

озера. 

3.Розробити  рекомендації, щодо покращення екологічного стану Зеленого 

озера та проект  озеленення його  улоговини. 

 Зелене озеро знаходиться в центрі міста Охтирки. За характером водообміну 

Зелене озеро безстічне, за ступенем постійності належить до постійних водойм. 

На крутих схилах улоговини  Зеленого озера спостерігаються ерозійні процеси, 

які   підсилюються антропогенним фактором:  для доступу до води рибалки 

утворюють штучні сходи. 
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Берегова мілина (літораль ) непомітна по всьому периметру озера по причині 

малої прозорості води в озері й має різну крутизну схилів: крутизна берегового 

схилу північної 50 48’  та північно-західної частини 50 12’ має значно більшу 

крутизну,  ніж східний (00 42’) та південний схили (10 42’).  

Протягом багатьох років до Зеленого озера ставились не по господарські й це 

призвело до його виснаження, руйнування берегів, знищення ландшафтів, воно  

втратило природну здатність до самоочищення. 

Забрудненню Зеленого озера сприяють нетехногенні  антропогенні чинники, 

пов’язані в основному з побутом і поведінкою людини, рибалкою,  та «активним 

відпочинком» на березі озера. При побудові бігової доріжки навколо озера до 

нетехногенних чинників додались техногенні чинники, пов’язані із застосуванням 

техніки, машин,  транспорту.  

Внаслідок дії нетехногенних та техногенних чинників в озері виникає фізичне 

забруднення: у воді збільшився вміст твердих домішок – піску, глини, намулу за 

рахунок змиву дощовими водами з розораних ділянок улоговини. Завдяки 

збільшення вивішених часточок буде знижується прозорість води, пригнічуватись 

розвиток водяних рослин, забиватись зябра риб. 

Зелене озеро має невеликий об’єм, тому хімічне забруднення відбувалося за 

рахунок нагромадження у озері шкідливих домішок органічного походження 

(нафтопродукти, миючи засоби). Завдяки побудові каналу для стоку води  з 

прилеглої  території, разом із стічною водою  в озеро будуть надходити  продукти  

роботи автомобільного транспорту. 

Значний вміст твердих та шкідливих домішок органічного походження 

впливають на прозорість води в Зеленому озері й коливається в межах 10-25см. 

Весною прозорість води знижується завдяки твердим домішкам, а влітку – за 

рахунок розвитку мікрофлори зеленого кольору. 

Весною різке падіння рівня води спостерігається при сильних вітрах східного та 

південно-східного напрямків, що мають у нашому районі найбільшу повторність у 

березні-квітні.  Під час побудови бігової доріжки були вирубані дерева, що 
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захищали озеро від східних вітрів, тому слід очікувати подальше падіння рівня води 

в Зеленому озері. 

Найбільшою екологічною проблемою Зеленого озера є падіння рівня води в 

ньому. Початок будови бігової доріжки спричинив зниження рівня води в озері, 

який у період серпня-листопада 2017 року був найнижчим з початку спостережень 

(2003рік).  Падіння рівня води призведе до зменшення його глибини, площі дзеркала 

та об’єму води. Південна частина улоговини може зарости водно-болотною 

рослинністю та перетворитись на водно-болотне угіддя.  

У результаті зменшення об’єму у Зеленому озері буде збільшуватись 

концентрація  миючих речовин, які мають властивість накопичуватися у воді,  що 

сприятиме  бурхливому розмноженню у воді синьо-зелених водоростей, «цвітінню» 

води й призведе до зменшення прозорості води та різкого зниження вмісту  кисню.  

Зі схилу, де порушений рослинний покрив, під час сніготанення та випадання 

опадів, разом з водою в озеро будуть зноситись і часточки ґрунту, які осідатимуть 

переважно у прибережній області й тим також негативно вплинуть на морфометричні 

характеристики чаші озера.  

1. Ми пропонуємо в улоговині Зеленого озера створити паркову зону: 

-  насадити дерева, що швидко ростуть  по бровці улоговини та навколо чаші 

озера (верби);  

-  західний схил, де спостерігаються ерозійні процеси закріпити  саджанцями 

вільхи,  робінії,  груші звичайної. 

2. Для боротьби з ерозійними процесами: 

- засипати заглибини на схилах улоговини гравієм;  

      - засіяти  оголені схили улоговини дерноутворюючою травосумішшю, до якої 

включити щільно-кущові злаки (костриця лучна), кореневищні рослини (тонконіг 

лучний, пирій);  

3. Для збільшення витрат ґрунтових вод, виходи яких мають місце на західному 

схилі улоговини, розчистити джерела, що позитивно вплине на гідрологічний режим 

Зеленого озера. 
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Дослідження властивостей піриту 

Автор роботи: Степенко Костянтин Володимирович,  

учень Новосілківської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,  

вихованець гуртка «Екологи-краєзнавці» Києво-Святошинського РЦЕНТУМ 

 
Науковий керівник: Фоміна Олена Леонідівна,  

вчитель Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

 

Актуальність теми. Моя проектна робота стосується одного з розділів 

геології – мінералогії. Мінералогія покликана сприяти задоволенню потреб 

людства у мінеральній сировині та її раціональному використанні. Нескладні 

геологічні дослідження можна почати виконувати ще в школі. Наприклад, 

вивчити механізм роботи компаса, орієнтування на місцевості, нанесення 

об’єктів на карту, дослідження властивостей окремих мінералів. Моя робота 

присвячена дослідженню властивостей мінералу піриту. 

Пірит – це сполука ферум сульфіду FeS2 де Fe 46,55% і S 53,45%. Назва 

"пірит" походить від грецького слова pyros - вогонь, тому що при ударі мінерал 

випускає іскри. Часто у піриті наявні домішки  Со (Кобальту), Ni (Нікелю), As 

(Миш'яку), Cu (Міді),  Se (Селена) і навіть Au (Золота). Оскільки пірит має дуже 

багато різновидів, то звідси і різноманітність назв: котяче золото, золото дурня, 

залізний колчедан, сірчаний колчадан. Пірит має величезне технічне значення 

будучи в даний час найголовнішим матеріалом для отримання сульфатної 

кислоти. При переробці з нього витягують домішки різних речовин. З піриту 

отримують залізо і сірку. Також з піриту виготовляють дорогоцінні камені. Отже, 

вивчення піриту принесе користь як зараз, так і у майбутньому. 

Мета роботи: дослідити фізичні та хімічні властивості піриту, його 

значення в житті людини.  

Завданнями роботи було: за літературними даними та експериментально 

вивчити походження, способи добування, фізичні властивості, хімічні 

властивості та використання піриту. 

Об’єктом моїх досліджень став шматок гірської породи (керн) під назвою 

граніт середньозернистий, а саме, що нас в ньому зацікавило - це домішки піриту. 



Предмет досліджень. Фізичні та хімічні властивості піриту.  

Методи досліджень. Системний аналіз літературних джерел, описовий 

метод, польові та лабораторні дослідження. 

Результати досліджень. Дана робота присвячена дослідженню шматка 

гірської породи (керн) під назвою граніт середньозернистий, який містить 10% 

домішків піриту. Даний керн було добуто у Кіровоградській області в 

с.Баланівське на глибині 128,7 м буровим способом, а саме буровою колонкою 

50 діаметра. Станком колонкового буріння УРБ2а2. Іменована скажена GT-11 

глибиною 680 м. В даній розробці спеціально пірит не добувають, це вторинний 

продукт після видобутку Колчеданових покладів. В руді сірко-колчеданових 

покладів пірит переважає. Ми вивчили фізичні властивості даного зразка піриту: 

1) за таблицею кольорів виявили, що зразок має латунно-жовтий (золотистий) 

колір; 2) перевіримо колір риски: відколемо шматочок піриту і провести по 

звичайному листку А4 як олівцем, колір риски – зелено-чорний. Колір риски 

залежить від домішок в піриті і тому може відрізнятись в різних зразках. У 

вологому середовищі пірит окислюється і міняє колір на бурий або зеленкуватий ; 

3) щоб перевірити блиск потрібно піднести зразок під джерело світла і добре 

придивитись, бачимо, що блиск – металічний; 4) перевірити прозорість можна 

подивившись на джерело світла через кристал або зануривши в воду. Бачимо, що 

пірит непрозорий; 5) за допомогою мікроскопа ми визначили, що мінерал має  

кристалічну форму, форма кристалів – кубічна; 6) спайність – це здатність 

мінералу розколюватися з утворенням гладких паралельних поверхонь. 

Провірити спайність в домашніх умовах не можливо, але оскільки форма 

кристалів кубічна, то спайність буде погана - менше 100; 7) злам породи – 

нерівномірний, якщо відколоти шматочок кристалу піриту і оглянути сторони 

зламу, то ми побачимо, що вони будуть шаршаві. 8) для перевірки твердості 

породи ми візьмемо звичайне скло і проведемо по ньому породою: на склі 

залишаються сліди від піриту. За шкалою Маоса твердість складає 6-6,5; 9) пірит 

є парамагнетиком, тобто не притягується магнітом. Але при нагріванні більше 

1000 С він почне прилипати до магніту і залишиться намагніченим до 

охолодження.  



ВИСНОВКИ 

1. Пірит (ферум сульфід FeS2) грає важливу сировинну роль як джерело сірки та 

заліза (Fe 46,55% і S 53,45%) 

2. Розробка родовищ піриту часто пов'язана з дорогоцінними і кольоровими 

металами: золотом, міддю і нікелем, тому можна зробити висновок про те, що 

пірит буде активно видобуватись у найближчі роки. 

3. Складнощі при видобутку і використання піриту полягають в його високій 

здатності до окиснення. Тому його зберігання пов'язане з додатковими 

витратами. Чи будуть вони окупатися? Безперечно, так. 

4. В ході виконання роботи досліджено фізичні та хімічні властивості піриту. 

Цікаві факти про пірит. Пірит завжди супроводжує золото. Цей мінерал 

плутали з золотом ще за часів Золотої лихоманки на Алясці. Це добре описано у 

творах Джека Лондона. В цей час мінерал користувався широкою популярністю 

в Європі під назвою «Алмаз Альпійський». Мода на прикраси з піриту була 

особливо поширена у Франції. Ними прикрашали пряжки туфель, браслети, 

корпуси годинників. Але прикраси швидко темніли, а у вологому середовищі 

набували бурого кольору. 
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Тема: Застосування вітрових енергоустановок у Запорізькій області, для 

забезпечення сталого розвитку регіону. 

Рюміна Ірина Вікторівна, 10 клас  

Тел..0957258129 

shimova@ukr.net 

Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст№3 

Бердянської міської ради 

Запорізької області м. Бердянськ 

Шимова Юлія Євгенівна 

посада: вчитель біології 

 

 Ще 150 років тому на нашій планеті використовувалися виключно і 

екологічно безпечні джерела енергії, що відновляються: водні потоки рік і 

морських приливів - для обертання водяних коліс, вітер - для приведення в 

дію млинів і вітрил, дрова, торф, відходи сільського господарства - для 

опалювання. Однак з кінця XIX віку все більш і більш зростаючі темпи 

бурхливого промислового розвитку викликали необхідність сверх 

інтенсивного освоєння і розвитку спочатку паливної, а потім і атомної 

енергетики. Це привело до стрімкого виснаження вуглецевих копалин і до 

все більш зростаючої небезпеки радіоактивного зараження і парникового 

ефекту земної атмосфери. Тому на порогу нинішнього віку довелося знову 

звернутися до безпечних і енергетичних джерел, що відновляються: вітрової, 

сонячної, геотермальної, приливної енергії, енергії біомас рослинного і 

тваринного світу і на їх основі створювати і успішно експлуатувати нову 

нетрадиційну енергоустановки. 

Актуальність теми. На сьогоднішній день розвиток світової енергетики 

базується на використанні традиційних викопних видів палива та з кожним 

роком альтернативна енергетика розвивається швидше і швидше. 

Актуальність даної задачі обумовлена поступовим виснаження світових 

запасів нафти та постійним підвищенням вимог, що до токсичності 
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відпрацьованих газів автомобільних двигунів у зв’язку зі значним 

забрудненням навколишнього середовища шкідливими речовинами та 

парниковими газами. Відновлювана енергія існує у навколишньому 

середовищі постійно і не вимагає спеціальних витрат на своє вивільнення. 

Так, наприклад, сумарна кінетична енергія вітрового потоку в приземному 

шарі Землі оцінюється в 19,6 Мвт, враховуючи цей факт, важливе значення 

набувають наукові розробки, спрямовані на застосування цього ресурсу для 

вироблення електроенергії. Подальший розвиток вітроенергетики дозволить 

вирішити проблеми якісного і надійного енергопостачання споживачів, а 

також знизить шкідливий вплив енергетики на навколишнє середовище.  

Велику зацікавленість складають вітроенергетичні установки, які в 

теперішній час набули широкого використання для отримання електричної 

енергії. На сьогоднішній день є актуальними дослідження, направлені на 

вивчення та розвиток нових альтернативних джерелах енергії.  

Об’єкт дослідження - вітроенергетична установка. 

Предмет дослідження - є сучасний стан електростанцій. 

Мета дослідження полягає в  проблемі і перспективи розвитку даної 

галузі. 

Електроенергетика – основа розвитку економіки, вона є складовою 

частиною паливно-енергетичного комплексу України. 

Електроенергетика – одна з найдавніших галузей народного 

господарства України. Вона забезпечує всебічний науково-технічний прогрес 

у всіх без винятку виробництвах, поліпшує умови праці і побуту. 

У господарському комплексі України електроенергетика відіграє дуже 

важливу роль. Близько половини всього первинного палива (вугілля, нафта, 

газ, уран), що його має чи одержує з інших держав Україна, а також енергія 

окремих річок використовується для виробництва електроенергії та тепло-

енергії.  
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Розвиток електроенергетики, будівництво потужних електростанцій 

сприяють створенню нових промислових вузлів. Окремі галузі промисловості 

територіально наближені до джерел дешевої електроенергії. 

Сучасні вітроенергетичні установка (ВЕУ, або вітряк) – технічна 

конструкція, поперетворює енергію рухомих повітряних мас в електричну.  

Чималий потенціал має вітрова енергетика. Україна має території з 

постійними досить сильними вітрами, завдяки чому розвиток 

вітроенергетики має логічне обґрунтування. Навіть не зважаючи на більшу 

вартість вітрової енергії (у порівнянні з традиційно, виробленої з викопних 

ресурсів) використання енергії вітру є економічно виправданим у степових 

(зокрема приморських) та гірських районах країни (Одеська, Миколаївська, 

Харківська, Луганська і Донецька області, а також гірські райони Карпат і 

анексованого Криму). За підрахунками, вітрова енергетика може забезпечити 

Україну на 15% від загальних потреб електроенергії. 

Як і у випадку з сонячною, на вітрову енергетику також діє «зелений 

тариф». Завдяки цьому тільки за 2013 рік доля вітрової енергетики фактично 

подвоїлася,  навіть попри те, що вітрова енергія з точки зору «бізнесу» менш 

вигідна ніж сонячна. 

Варто відмітити, що вітрова енергетика в Україні розвивалася і до 

встановлення «зеленого тарифу». Так, ще в 1992 році почалося будівництво 

Донузлавської вітрової електростанції (Крим), яка наразі генерує понад 17 

МВт електроенергії. Інший приклад Тарханкутська ВЕС (теж Крим), 

будівництво якої стартувало 1996 року, а потужність наразі сягає 15 МВт. 

Серед інших потужних вітрових електростанцій можна відмітити 

Новоазовську ВЕС (Донецька область) потужністю 79,3 МВт, Ботієвської 

ВЕС (Запорізька обл.) потужністю 200 МВт. Будівництво останньої почалося 

в 2011 році, а останній запланований вітряк був встановлений у 2014-тому. 

Не зважаючи на такий стрімкий розвиток вітроенергетики, її доля в сумі 

із сонячною енергетикою ледве перетинають позначку в 1% від загальної 

генерації електроенергії в Україні. Така цифра є дуже малою, однак вона 
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беззаперечно буде рости. Цьому сприятиме не тільки «зелений тариф», а й 

постійне подорожчання викопних ресурсів (саме їх спалювання на ТЕС зараз 

забезпечує понад третину наших потреб у електроенергії). 

Висновки. Використання електричної енергії вітрових електростанцій 

дозволяє зберегти кисень на планеті Земля і створити кращі умови для 

існування людей і покращення їм життя. Також зацікавленість становить 

можливість використання вітродвигунів на транспортних засобах, що б 

замінити традиційні види палива на альтернативні і тим самим покращити 

екологічну ситуацію.  



ТЕЗИ 

науково-дослідницької роботи «Електрохімічна поведінка сплавів для 

негативного струмовідводу свинцевого акумулятора» 

Автор: Сорокін Микита Денисович, учень 10 класу Дніпропетровського 

обласного медичного ліцею-інтернату «Дніпро». 

Наукові керівники: Полонський Володимир Анатолійович – доцент 

кафедри фізичної та неорганічної хімії Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара, кандидат хімічних наук, доцент. 

Стець Надія Вікторівна – доцент кафедри фізичної та неорганічної хімії 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, 

кандидат хімічних наук, доцент. 

Дніпропетровське територіальне відділення МАН України 

Відділення хімії та біології 

Секція хімія 

Проблема використання свинцевих сплавів для решіток свинцево-

кислотних акумуляторів (СКА) залишається актуальною і ця проблема на 

сьогодні не вирішена до кінця. Для підвищення ресурсу СКА застосовуються 

товсті свинцеві решітки, які виготовляють ливарною технологією, що 

призводить до значного використання свинцю. Більш прогресивні технології, 

що суттєво знижують споживання свинцю, вимагають нових досліджень, 

направлених на оптимізацію складу свинцевих сплавів підвищення їх фізико-

механічних і корозійних властивостей.  

Одним із видів сплавів, що використовуються для негативного 

струмовідводу свинцевого акумулятора є сплав складу PbCa0,1Sn0,3, який було 

виготовлено методом загартування з рідкого стану, і штучно зістарений 

протягом різних проміжків часу. 

Метою роботи було вивчення електрохімічної поведінки такого сплаву в 

залежності від часу його старіння.  

Методом циклічної вольтамперометрії досліджено електрохімічні 

властивості зразків сплавів для негативного струмовідводу свинцевих 

акумуляторів. З’ясовано, що зона електрохімічної пасивності випробуваних 

зразків в процесі старіння не змінюється і знаходиться в межах від –0,4 В до 

+1,7 В. Показано, що для зразків з великим часом старіння анодні процеси 

прискорюються, причиною чого може бути рекристалізація сплаву. 
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Актуальність роботи. Проблема накопичення відходів в промислових 

містах України щорічно загострюється. Збільшення кількості твердих 

відходів веде до розширення площ звалищ та погіршення ландшафту [1-4]. В 

останні роки намітились тенденції утилізації відходів шляхом повторної 

переробки, регенерації, компостування, одержання композиційних 

матеріалів, біоконверсії органічних відходів з отриманням біогазу та 

біоетанолу [5-6]. Відходи сировини, матеріалів, напівфабрикатів 

застосовуються для отримання матеріалів, що можуть бути використані у 

будівництві, промисловості, сільському господарстві та побуту. 

Головна задача сучасності – запобігання перетворення України на полігон 

для накопичення відходів та застосування екологічно безпечних засобів 

переробки промислових та побутових відходів. 

Мета роботи визначається в аналізі складу відходів, методів їх утилізації та в 

узагальнені найбільш ефективних методів для вирішення екологічних 

проблем України. 

Результати досліджень та їх обговорення. Аналітичний огляд літератури 

показав, що під промислові відходи зайнято близько 160 тис. га. Найбільший 



об’єм відходів утворюється на підприємствах гірничо-металургійного 

комплексу Дніпропетровської і Запорізькій областей (до 100 млн. тон). 

Тверді побутові відходи складуються на полігонах загальною площею майже 

3 тис. га. Ці відходи містять папір, харчові відходи, деревину, текстиль, 

метали, скло, полімерні відходи та інші речовини [1]. Узагальнені найбільш 

ефективні методи, впровадження яких допоможуть як утилізувати відходи, 

так й отримати корисні продукти для народного господарства. 

Доцільно впровадження наступних методів утилізації відходів та їх 

переробки у корисні продукти: 

а) виробництво із відходів скла піноскла – найбільш перспективного 

матеріалу теплоізоляції, екологічно чистого і негорючого, який має високий 

ступінь акустичної ізоляції, відповідає світовим нормам до будівельних 

об'єктів з тепло- та енергозбереження; 

б) застосування подрібненого лому залізобетонних конструкцій і цегли для 

засипки основи дорожнього покриття;  

в) використання переробленого пластика (не для харчових продуктів) як 

в'яжучої сировини для будівництва тротуарів, доріг, мостів, стін, 

термопластбетонної черепиці та інших будівельних матеріалів, які є міцними, 

екологічно чистими, стійкими до різних кліматичних умов матеріалами, 

мають малу питому вагу та значну довговічність; переробка пластмас в тару; 

г) виготовлення екологічно чистих матеріалів з деревиних відходів, у тому 

числі після подрібнення і компостування застосування їх в якості органічного 

добрива; 

д) впровадження високих технологій біоконверсії органічних відходів з 

метою отримання альтернативних джерел енергії (біогазу, біоетанолу, 

біодизелю); 

е) переробка відпрацьованих свинцевих акумуляторів; 

ж) переробка макулатури в таропакувальну продукцію; 

з) роздільне збирання сміття (скляні та пластикові пляшки сортуються за 

кольором, а кришки викидаються в окремі від пляшок контейнери); 



и) стимулювання використання вторинної сировини, сортування при зборі та 

повторному використанні тари та пакувальних матеріалів; 

к) високі штрафи за викидання сміття в недозволеному місці та ін. 

Через техногенну небезпеку та навантаження на навколишнє природне 

середовище доцільно зменшувати кількість полігонів в Україні. 

Висновки. 

Аналіз проблеми накопичення відходів в Україні показав необхідність 

системного підходу до її вирішення. Основними задачами такого підходу є: 

зменшення відходів; організація роздільного збирання; сортування відходів; 

переробка та утилізація. Необхідно впровадження сучасних високих 

технологій переробки полімерних відходів, пластика, деревини, скла, 

відпрацьованих свинцевих акумуляторів та ін., яки сприяють підвищенню 

екологічної безпеки промислових міст України. 
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Тези до науково – дослідницької роботи на тему : 

«Поживна та енергетична цінність шкільного 

харчового раціону, її відповідність енергетичним 

витратам та шляхи покращення шкільного меню» 

 

Харчування  є  основною  біологічною  потребою  людини, оскільки за 

допомогою їжі реалізується її постійний взаємозв‘язок з 

навколишнім  середовищем.  Пластичний  і  енергетичний  обмін  у значній 

мірі визначається саме кількісним та якісним поживним складом їжі. 

Харчовий раціон людини складається із харчових продуктів, які містять 

білки, жири, вуглеводи, вітаміни і в достатній кількості воду. Поєднання 

харчових продуктів в раціоні має бути таким і в такій кількості, щоб воно 

забезпечувало всі фізіологічні потреби організму. 

Тема нашої роботи : «Поживна та енергетична цінність шкільного харчового 

раціону, її відповідність енергетичним витратам та шляхи покращення 

шкільного меню».  

 Мета : визначити енергетичну цінність шкільного меню та її 

відповідність енергетичним витратам організму школярів; кількісне 

співвідношення поживних речовин у шкільних обідах; дослідити та 

запропонувати шляхи покращення шкільного раціону. 

 Актуальність досліджуваної теми полягає в тому, що здорове 

харчування – одна із важливих проблем сьогодення, яка формує здоров’я та 

добробут сім'ї, нації в цілому. Правильне харчування забезпечує нормальний 

ріст та розвиток організму, визначає розумові та фізичні можливості, 

оптимальне функціонування всіх органів та систем, формування імунітету та 

адаптації резервів організму. 

 В Україні актуальність проблем, пов’язаних з якістю та характером 

харчування, визначається низькою спроможністю більшості населення, 

особливо багатодітних та малозабезпечених сімей, у здатності дотримання 



повноцінного харчового раціону, стійкими порушеннями структури 

харчування. Неприпустимо низьким є рівень освіти населення і, зокрема, 

школярів з питань раціонального здорового харчування. У нашій школі 

навчається майже 22 % дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей. 

Виходячи з цього, виникла потреба дослідити енергетичну та поживну 

цінність шкільних обідів з метою проведення широкої роз’яснювальної 

роботи серед учнів та батьків про необхідність дотримання раціонального та 

збалансованого харчування. 

 Об’єкт дослідження : харчовий раціон школярів. 

 Предмет дослідження : енергетична та поживна цінність шкільного 

меню та її відповідність енергетичним витратам школярів. 

 Методи дослідження : статистичний, таблично – хронометричний, 

анкетування, порівняння. 

            Для вивчення основних характеристик харчування 

запропонований цiлий ряд методiв, вибір оптимального з котрих 

в значнiй мiрi залежить вiд того, який вид харчування вивчається.  

        Хронометражно—табличний метод 

У ході використання цього методу спочатку проводиться хронометраж 

добового бюджету часу i складається хронограма дiяльностi людини. 

Потiм, за допомогою спецiальних таблиць, 

розраховують енергетичнi витрати як за окремими видами дiяльностi, так  i 

за добу в цiлому. 

     У ході проведення практичної частини роботи було проаналізовано 

тижневе меню шкільної їдальні, проведено анкетування батьків і дітей віком 

10-11 років. Для того, щоб визначити режим харчування дітей вказаного віку, 

було проведено анкетування. 

    За результатами  анкетування можна зробити висновок, що 32% учнів не 

снідають вдома і 18% не завжди снідають. Отже, у цих дітей порушений 

режим харчування , а відповідно їхні енерговитрати більші ніж та кількість 

енергії, яка надходить у дитячий організм. 



     За  отриманими даними у ході виконання науково- дослідницької роботи 

робимо висновок – поживних речовин, зокрема, білків у шкільних обідах 

недостатньо. Ті білки, які є -  вони в основному рослинного походження. 

     Такий стан харчування, на нашу думку, пов’язаний із недостатністю 

фінансування. Вартість шкільного обіду на сьогодні становить у середньому 

12 грн. цього вкрай недостатньо для забезпечення достатнього надходження 

всіх необхідних поживних речовин у дитячий організм, що росте та активно 

розвивається. 

                                                     Висновки: 

 шкільний харчовий раціон не містить достатньої кількості 

поживних речовин, зокрема, білків тваринного походження, 

необхідних для росту і розвитку дітей 10 – 11 років; 

 енергетична цінність шкільних обідів у переважній 

більшості не відповідає енерговитратам дітей; 

 фінансування на харчування дітей у шкільній їдальні 

недостатнє; 

 частина батьків не приділяють належної уваги харчуванню 

своїх дітей. 

Результати даної роботи можуть бути використані медичною 

сестрою нашої школи при складанні меню – розкладок. 

Рекомендації щодо використання результатів дослідження : 

1. Забезпечити ознайомлення із результатами дослідження 

керівників органів місцевого самоврядування з метою 

покращення фінансування на харчування школярів. 

2. Ознайомити із результатами дослідження адміністрацію 

школи та батьківський комітет для подальшого вирішення 

питання покращення харчування. 

3. Презентувати результати роботи на шкільному 

батьківському форумі. 

4. Провести широку роз’яснювальну роботу серед батьків 

щодо необхідності та значення раціонального та 

збалансованого харчування дітей. 



5. Систематично проводити інформаційно – роз’яснювальну  

роботу серед учнів про правильне харчування, корисні та 

шкідливі продукти, значення їжі для організму. 

6. Урізноманітнити меню та склад продуктів дитячого 

харчування, уникати частого повторювання одних і тих же 

страв. 

Розробити  Пам’ятку «Правила раціонального харчування», ознайомити з 

нею школярів та розмістити її на стенді у їдальні. 
 



Тези науково-дослідницького проекту 

 

Портативний електрохімічний прилад для експрес-індикації якості 

питної води 
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Мета проекту – створення загальнодоступного (як по коштовним, так і 

експлуатаційним показникам)  портативного приладу для експрес індикації 

якості питної води, який можна використовувати як в побутових умовах, так і 

для одержання попередньої експрес –інформації про забруднення питної води 

при здійснені екологічного моніторингу водного середовища. 

Актуальність проблеми полягає в тому, що на теперішній час відсутні 

загальнодоступні технічні засоби для експрес-індикації якості питної води. 

Відомі портативні прилади (кондуктометри) реєструють лише узагальнений 

показник електропровідності води, а рН-метри дозволяють визначати тільки 

активну реакцію водного середовища. Відомі хімічні методи аналізу води 

довготривалі і потребують лабораторних умов аналізу, використання 

коштовних і токсичних хімічних реагентів. 

     Вищевідзначені фактори обмежують можливість експресної індикації 

якості питної води з метою своєчасного одержання інформації, необхідної для 

профілактики її негативного впливу її екологічного забруднення на 

інтегральні показники здоров’я людини, мінімізації ризику розвитку у неї 

різних серйозних захворювань,  в тому числі і онкологічних, скорочення 

терміну тривалості її життя. 

 Завдання наукового дослідження полягало в експериментальному 

підтвердженні нашої наукової гіпотези про можливість розробки 

загальнодоступного портативного приладу для експрес-індикації якості води 

шляхом інструменталізації принципу біотестування водних проб  

електрохімічним методом (методом  гальванометрії). 

Одержані результати.  Для проведення досліджень нами був розроблений 

портативний прилад, конструктивна схема якого  включала ємність для 

проби питної води  та реєстратор виділення вуглекислого газу, виконаний у 

вигляді ємності для дистильованої води– поглинача СО2, в яку занурювалась 

гальванічна пара (мідний та цинковий електроди). В ємність з пробою питної 

води поміщалась  тест –культура (пекарські  дріжджі виду Saccharomyces 

cerevisiae та цукор). Співвідношення речовин у суспензії: вода:дріжджі:цукор 

= 25:3:1. Це ініціювало процес збродження вуглеводів  за принципом 

гліколізу з утворенням етилового спирту і вуглекислого газу за рівнянням:  



С6Н12О6 = 2СН3СН2ОН + 2СО2↑  

Нами експериментально було встановлено, що фізіологічний відгук тест 

культури (інтенсивність виділення СО2) залежить від ступеню забруднення 

проб питної води  екологічними забруднювачами (солями важких металів. 

пестицидами, поверхнево-активними речовинами.  

   Згідно наших досліджень,  запропонована тест-реакція чутлива до наявності 

хімічних полютантів у концентрації до 0,00001%, про що свідчило зниження 

їх здатності до виділення вуглекислого газу. Повне пригнічення процесу 

виділення СО2 відбувалось в концентрації до 1% для солей важких металів і 

пестицидів, та до 3% при тестуванні ПАВ на прикладі популярних побутових 

миючих засобів. 

Інтенсивність процесу виділення СО2 (фізіологічного відгуку тест культури 

на екологічне забруднення води) реєстрували по показнику величини струму 

гальванічної електрорушійної сили. При цьому вихідний електричний  сигнал 

гальванічного сенсору відображав інтенсивність утворення вуглекислого газу 

і , посередньо, інтегральний показник екологічного забруднення питної води. 

Загальний час одержання результатів тестування якості питної води 

запропонованим інструментальним методом не перевищує10 хвилин і не 

потребує лабораторних умов реалізації, спеціалізованих професійних навичок. 

Наукова новизна розробки полягає в тому, що нами вперше запропонована 

реєстрація фізіологічного відгуку (виділення СО2) тест – культурою 

(пекарськими дріжджами) на  наявність екологічних забруднювачів в питній 

воді не традиційними, складними в апаратурному оформленні, методами 

волюмометрії, вимірювання інтенсивності піноутворювання або визначення 

концентрації етилового спирту, а принципово новим загальнодоступним 

інструментальним електрохімічним способом –методом гальванометричної 

реєстрації  виділення СО2. Саме цей метод не потребує використання 

зовнішніх електричних джерел живлення та загальнодоступний для 

самостійного виготовлення гальванічного сенсору. 

Практична значимість розробки полягає в тому, що її широке впровадження 

як в побуті, так і промислових системах екологічного моніторингу дозволить 

своєчасно одержувати загальнодоступним методом експрес-інформацію про 

наявність потенційної небезпеки для здоров’я  людини використання питної 

води, яка по інтегральним екологічним показникам не відповідає сучасним 

валеологічним вимогам.  

Но форумі «Дотик природи» буде продемонстрований діючий  зразок  не 

маючої аналогів запропонованої науково – практичної  розробки - 

портативного електрохімічного приладу для експрес-індикації якості 

питної води 
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«Дніпровська політехніка» 

Місто Дніпро є одним з найбільших  промислових міст України, що 

безумовно впливає на якість питної води. Окрім того, що на самому початку 

вода, що знаходиться на стадії водопідготовки не є належної якості, так і самі 

технології водоочистки та знезаражування є застарілими. Саме тому, 

актуальність наукової роботи спрямованої на вирішення екологічних 

проблем якості питної води м. Дніпро не викликає сумніву. 

Метою даної роботи було дослідження показників питної води в 

різних районах міста. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати 

наступні  завдання:   

 визначити сучасний стан водних ресурсів України і основні 

проблеми забезпечення населення питною водою; 

 проаналіз  показники кислотності  та електропровідності питної 

води міської мережі в досліджуваних точках міста;  

 дослідити показників якості води після хлорування та 

озонування. 

Об’єкт дослідження - питна вода  з міської мережі.  

Предмет дослідження - аналіз показників якості води міської мережі. 

Результати. В результаті  дослідження було  виконано аналіз 

проблеми забезпечення населення питною водою у розвинутих країнах. 

Визначено сучасний стан водних ресурсів України і основні проблеми 

забезпечення населення питною водою. Встановлено зв'язок між станом 



водопостачання та водовідведення у Дніпропетровській області та рівнями 

захворювання, що виникають через вживання не якісної води. 

При виконані першого етапу дослідження  були обрані контрольні точки  

в різних районах місто Дніпра,  в мережах водопостачання 9 житлових 

будинків  на різних поверхах. Проведено  лабораторні дослідження 

водневого показника та електропровідності різних зразків води. Та було 

встановлено, що показники кислотності (pH) першого та другого забору води 

коливаються від 7 (точка №1) до 7.95 (точка №8), тобто є в межах норми. 

Показники електропровідності води коливалися від 277 (точка №9) до 405 ( 

точка №1). Виконано порівняльне дослідження показників якості води після 

хлорування та озонування.  

В результаті аналізу літератури було, що перехід від технології 

хлорування та впровадження технології озонування, що не є більш 

економічною, але здатна знезаражувати більшу кількість води за менший 

проміжок часу при тому, що якість знезараження у рази вище ніж при 

хлоруванні. Результати дослідження вказують на важливість підвищення 

якості питної води, що гарантує зменшення захворюваності населення м. 

Дніпро. 

Висновки: 

 В дослідженій питній воді в контрольних точках показники кислотності 

та електропровідності відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 

Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людини. 

 Відповідно до результатів лабораторного контролю виконаних 

лабораторним центром «Дніпровський міський відділ лабораторних 

досліджень» ДУ «ОБЛЦДСЕСУ» за останні 5 років постійно 

реєструються від 3,3% до 9,4% нестандартних проб по санітарно-

хімічним показникам та 0,4%-4,3% по бактеріологічним показникам. 

 Для покрашення якості питної води в місті Дніпро необхідне виконання 

намічених програм по охороні джерела водопостачання р. Дніпро від 

забруднення стічними водами з промислових підприємств, будівництву 



локальних очисних споруд зливових стічних вод з міста, охороні 

атмосферного повітря та утилізації промислових відходів, впровадження 

безвідходного виробництва та вирішення інших екологічних питань. 
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Метою нашої роботи було: розглянути методи штучного вигодовування пташенят 

папуг, навчитися штучно вигодовувати пташенят папуг у домашніх умовах. 

Для досягнення поставленої мети нами виконувались такі завдання: 

 ознайомитися з основними позитивними моментами та недоліками методів 

штучного вигодовування пташенят; 

  розглянути оптимальні умови для вигодовування пташенят, і навчитись 

створювати їх у домашніх умовах; 

 ознайомитися з готовими сумішами для вигодовування пташенят, та рецептами 

їх приготування. Навчитися готувати суміши для штучного вигодовування в 

домашніх умовах. 

  Розглянути обладнання яке використовують при штучному вигодовуванні 

пташенят, навчитись правильно його використовувати. Знайти більш – менш 

достойну альтернативу коштовному фабричному обладнанню на доступні 

підручні які можливо виготовити самостійно;  

 штучно вигодувати пташенят хвилястих папуг. 

При вигодовуванні пташенят у штучних умовах в першу чергу потрібно враховувати такі 

фактори: 

1. Умови утримання пташенят (температура, вологість) 

2. Гігієна годування 

3. Техніка годування 

4. Якість суміші для штучного вигодовування пташенят 

При штучному вигодовуванні пташенят прийомні батьки створюють умови, найбільш 

наближені до природного гнізда папуг. Враховують такі фактори: температура, 

вологість, підстилка. 

 Температура та вологість 

Для створення оптимального оточуючого середовища для вигодовування пташенят 

папуги (температури, вологості) професійні заводчики використовують брудер.  

Для маленьких пташенят, які ще не оперилися, дуже важливо створити правильний 

температурний режим. Перший тиждень життя температура у гніздовому ящику може 

коливатися у діапозоні:+ 35 – + 40оС, потім з 8-го по 14-й день: + 30 – + 35оС, 15 – 20-і дні: 

+ 20 – + 25оС. З 21-го дня зігрівати пташенят не бажано. 

Вологість у гніздовому ящику може коливатися у діапазоні 57-60%. Життєво важливо 

підтримувати такий діапазон вологості з 1-15 –го дні життя пташенят хвилястих папуг і з 

1-21 –го дні життя пташенят новозеландських папуг. 

У якості підстилки спеціалісти рекомендують використовувати паперові серветки, 

рушники, туалетний папіру гніздовому будиночку. Пташенята яких штучно вигодовують 

мають гірший імунітет ніж ті, яких вигодовують батьки, а отже більш чутливі до 

різноманітних інфекцій. Тому все обладнання яке контактує з пташенятами слід ретельно 

мити та дезінфікувати, до пташенят підходити у змінному одязі в марлевій масці на 

обличчі і з вимитими руками. 

Способи годовування пташенят: один спосіб штучного вигодовування новонароджених 

папуг. Для цього вам будуть потрібні одноразові шприци (інсулінові). У шприц 

набирається одна частина амініну (розчин з амінокислотами, електролітами, вітамінами і 

глюкозою), одна частина будь-якого дитячого харчування, дві частини відвару проса, одну 

частину відвару вівса. Суміш готують перед кожним годуванням і розігрівають до 37 



градусів. Її вводять в зоб пташеняті за допомогою гнучкої канюлі з пластику або гуми. Не 

можна капати цю живильну суміш безпосередньо в рот, так як пташеня може 

поперхнутися й задихнутися. 

З сьомого дня пташенят хвилястого папугу годують через кожні три години з шостої 

ранку до десятої години вечора, в вночі - перерва. Кожен день дозу годування збільшують, 

поступово додаючи в неї дитячу суміш з подрібненої крупи.  

Пташенят папуг, які досягли чотирнадцяти днів вигодовувати набагато легше. До 

повсякденної їжі починають додавати просяну кашку, приготовлену з подрібненого проса. 

А у віці двадцяти днів пташенят пересаджують в невелику клітку або садок і починають 

привчати їсти корм з чайної ложки, яку просовують через дверцята або сітку. Деякі 

розвідники хвилястих папуг іноді спеціально відлучають молодих папуг від батьків у віці 

трьох-чотирьох тижнів, для того щоб отримати абсолютно ручного вихованця. До цього 

віку, пташеня хвилястого папугу оперяються, і він уже не потребує додаткового тепла. У 

клітці (коші) куди його пересаджують, температура повітря повинна підтримуватися до 30 

градусів. Слід врахувати, що для того, щоб привчити пташеня їсти з ложки, буде потрібно 

не один день. Тому шприц з поживною сумішшю завжди повинен бути напоготові. 

Під час написання даної роботи ми штучно вигодовували пташенят хвилястого папужки. 

Пташенят хвилястих папуг ми штучно вигодовували з причини загибелі самочки, і 

відмови самця вигодовувати пташенят самостійно. Досліджувані нами пташенята перешли 

на штучне вигодовування у 11 денному віці. 

 
Під час написання нашої роботи нами було вигодовано 2 виводка пташенят хвилястих 

папуг. Пташенят хвилястих папуг ми вигодовували з 11-денного віку, з причини загибелі 

їх матері та відмови вигодовувати пташенят батька.  

Для вигодовування пташенят хвилястих папуг ми використовували готові кормові 

суміши відомих фірм та самостійно виготовлені кормові суміши. 

Для вигодовування пташенят використовували інсуліновий шприць з канюлею на кінці.  

Оптимальні умови середовища створювали за допомогою саморобних брудерів двох 

моделей, у яких підтримувалась температура 35 – 40оС та вологість 60 – 70%.  
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Актуальність роботи. Деревні насадження мають важливу 

архітектурно-планувальну функцію, покращують мікроклімат і санітарно-

гігієнічні умови міської території, створюють гарні умови для відпочинку на 

відкритому повітрі.  

Дуже гостро стоїть проблема створення багатофункціональних зелених 

насаджень в м. Мелітополі. «Авральний» непродуманий характер посадок 

деревних насаджень,  використання видового асортименту дерев і чагарників, 

який не відповідає сучасним потребам міст стали причиною низки 

негативних явищ в житлово-комунальному господарстві населених пунктів 

(низький естетичний рівень вуличних деревних насаджень, несприятливий 

санітарно-гігієнічний стан міського повітря  та ін.). 

При проектуванні зелених насаджень, майже не враховується 

анатомо-морфологічні особливості дерев (в першу чергу, 

фотосинтизуючих органів), які в значній мірі забезпечують сприятливий 

санітарно-гігієнічний стан міського повітря. Тому стає актуальним 

питання аналізу анатомо-морфологічних особливостей деревних порід, які 

використовуються в озеленені міста  і вибору оптимального видового 

складу для оптимізації міського середовища.  

mailto:manmelitopol@gmail.com


                                                        

Об’єктом дослідження є сформована система сучасних зелених 

насаджень міста Мелітополя. 

Предметом дослідження виступають: анатомо-морфологічні 

особливості листків дерев родів платан (Platanus), липа (Tilia) та береза 

(Betula).  

Метою дослідження є аналіз анатомо-морфологічних особливостей 

листків деревних порід м. Мелітополя і розробка рекомендацій щодо 

використання деревних порід в озеленені. 

Для досягнення поставленої мети нами були вирішені такі завдання: 

 дати біолого-екологічну характеристику деревним породам родів 

платан, липа та береза; 

 на підставі наведених характеристик визначити негативні та позитивні 

сторони вказаних деревних порід при використанні їх в системі 

озеленення міста; 

 дослідити здатність до пиловловлення листків представників родів 

платан, липа та береза; 

 дослідити анатомічну будову листків вказаних деревних порід і 

порівняти об’єми хлоренхіми. 

Методи: експериментальні анатомічні, порівняльний. 

Новизна роботи: визначення здатності до пиловловлення листків 

представників родів платан, липа та береза та дослідження об’ємів 

хлоренхіми листків вказаних деревних порід. 

Висновок. Визначені негативні та позитивні сторони використання 

представників родів платан, липа та береза в системі озеленення та 

розролені рекомендації щодо їх використання на основі показників об’ємів 

хлоренхіми та здатності до пиловловлення. Більш широкого використання в 

озелененні міста Мелітополя заслуговують липа великолиста та липа 

срібляста, які більш легко переносять літню посуху і умови міського 

середовища. 
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Навчальний заклад:  Енергодарський багатопрофільний ліцей. 

Клас: 9. 

Позашкільний навчальний заклад: Енергодарська мала академія наук 

учнівської молоді. 

Населений пункт: м. Енергодар Запорізької області. 

Науковий керівник: Кабакова Олена Василівна,  керівник гуртка ЕМАН. 

Актуальність теми обумовлена обмеженими запасами в Україні 

традиційного природного палива (вугілля, газу та нафтопродуктів), а також 

підвищенням його вартості, що вимагає ефективного виробництва та 

споживання теплової енергії.  

Об’єктом дослідження є енергозберігаючі технології. Предметом 

дослідження є збереження та раціональне використання теплової енергії.  

Мета: дослідити потенціал ефективного використання сучасних 

екрануючих пристроїв у побуті. 

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні дослідницькі завдання: 

 вивчити способи економії та регулювання теплової енергії;  

 провести теплоенергетичний моніторинг використання нагрівальних 

пристроїв; 

 визначити потенціал економії теплової енергії у побуті; 

 скласти рекомендації щодо основних напрямків теплозбереження в 

побуті. 

Наукова новизна проекту: проведена оцінка ефективності використання 

екрануючих пристроїв у побуті, складено рекомендації щодо 

теплозбереження в побуті. 

mailto:olegkucherenko12@gmail.com


Методи дослідження: експериментальний, порівняльний, теоретичне 

узагальнення результатів дослідження.  

Дослідження проводилися за допомогою інфрачервоного термометра 

«Пірометер GM-300». 

На першому етапі роботи над проектом було проведено дослідження 

ефективного використання жалюзі в сонячний день при відчиненому вікні. 

Проведено вимірювання температури підвіконня та ламелей жалюзі при 

різних їх положеннях (вертикально-горизонтально). Дослід проводився при 

температурі повітря за вікном 34 оС та 24 оС (Додаток 1, 2 ) 

Для температури повітря за вікном 34оС, різниця температур при 

горизонтально та вертикально розташованих ламелях на підвіконні складала 

1,4оС,  при  вимірюванні температури жалюзі – 1,1 оС 

З метою дослідження ефективного використання теплозахисного екрану 

для збереження теплової енергії на другому етапі були проведені наступні 

досліди.  

1)  Дослід з використанням масляного нагрівача, який було установлено 

поряд із панельною стіною на відстані 10 см. Температура повітря в кімнаті 

28оС. Вимірювання проводилися з інтервалом в 10 хв, температура нагрівача 

становила 55 оС. Через 90 хв спостережень, температура стіни перестала 

підніматися і становила 41,3оС. Далі було зроблено екранування стіни та 

продовжено вимірювання температури з інтервалом також 10 хв. Через 50 хв 

значення температури припинило зменшуватися та становило 34оС (Додаток 

3, 4). Аналізуючи результати вимірювань, отримуємо – температура стіни 

поряд з увімкненим обігрівачем без екрану і з екраном відрізняється на 7,3оС. 

Якщо порівнювати температуру екранованої стіни поряд з нагрівачем і стіни 

без нагрівача то різниця становить 6оС, це говорить про те, що екранування 

зменшує нагрівання стіни, але  не стовідсотково. 

2) Вивчення збереження теплової енергії систем централізованого 

опалення. Вимірювання температури батареї опалювання та панельних стін, 

які було проведено в кабінетах малої академії наук (Додаток 4). Наступним 



етапом дослідження було вимірювання температури стіни зовні на вулиці, 

температура повітря t =+6оС. Отримані значення температур: батарея в 

кабінеті t =+40,6оС; стіна без батареї t =+23,0оС; стіна за батареєю t =+31оС; 

стіна за вікном (вулиця), де є батарея t = +9,3оС; стіна за вікном (вулиця), де 

немає батареї t = +7,1оС; стіна за вікном (вулиця), де є батарея з екраном t 

=+7,5оС. 

Результати вимірювання говорять про те, що сучасні панельні будинки є 

великими нагрівачами для земної атмосфери, а просте екранування 

приводить до зменшення втрат теплової енергії (Додаток 5). 

З метою інформування суспільства щодо раціонального використання та 

збереження теплової енергії в побуті було створено буклети з 

рекомендаціями, які розповсюджені серед учнів нашого навчального закладу 

(Додаток 6). Теплову енергію в побуті можливо заощадити при мінімальних 

грошових витратах. Витративши при будівництві чи ремонті будинку дещо 

більше грошей на енергозберігаючі матеріали, можна заощадити енергію і в 

довгостроковій перспективі суттєво зекономити на опалюванні та зменшити 

викиди парникових газів, поліпшити екологічний стан нашої планети. 
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Додаток 1 

Проведення дослідження 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимірювання температури жалюзі та підвіконня при температурі 

повітря за вікном 34 оС 

  Ламелі розташовані 

горизонтально 

Ламелі   розташовані 

вертикально 

t , оС t ср, 
оС t , оС t ср, 

оС 

Жалюзі 43,0   

  

43,08 

 

42,6   

   

 41,94 

 

42,8 42,4 

43,2 40,9 

43,0 41,7 

43,4 42,1 

Підвіконня 35,4   

  

 35,02 

  

33,8   

  

 33,36 

 

35,3 33,4 

35,0 32,6 

34,8 34,4 

34,6 32,6 

Рис. 2. Проведення 

вимірювань температури 

підвіконня та жалюзі 

Рис. 1. Вимірювання 

температури пірометром 

віконного скла 



Додаток 2 

Вимірювання температури жалюзі та підвіконня при температурі 

повітря за вікном 24 оС 

  Ламелі розташовані 

горизонтально 

Ламелі   розташовані 

вертикально 

t , оС t ср, 
оС t , оС t ср, 

оС 

Жалюзі 38,6  

 

38,32 

  

37,4  

 

37,7 

  

  

38,6 37,1 

38,1 37,8 

38,0 38,7 

38,3 37,5 

Підвіконня 31,0  

 

30,74 

  

30,3  

 

30,3 

  

  

30,7 30,7 

30,7 30,3 

30,9 30,2 

30,4 30,4 

 

Проведення дослідження використання теплозахисного екрану  

 

 

 

 

 

Рис. 1.Теплозахисний екран   Рис. 2. Масляний обігрівач 



Додаток 3 

Дослідження  ефективності використання екрану для нагрівального приладу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час вимірювання, хв 10 20 30 40 50 

Без екрану 

 

Температура tср , оС 

27,1   

27,06 

  

33,8   

33,6 

  

36,1   

36,03 

  

36,7   

36,6 

  

38,1   

38,1 

  
27,0 33,6 36,2 36,5 38,1 

27,1 33,4 35,8 36,7 38,1 

Час вимірювання, хв 60 70 80 90  

Без екрану 

Температура 

 tср , оС 

38,3   

38,3 

  

39,1   

39,0 

  

39,6   

39,0 

  

41,5   

41,3 

  

38,3 39,0 39,5 41,1 

38,3 38,9 39,6 41,3 

Час вимірювання, хв 10 20 30 40 50 

З   екраном 

 

Температура  

tср , 
оС 

 

37,9   

37,6 

  

36,2   

36,2 

  

36,1   

36,1 

  

35,7   

35,5 

  

34,9   

34,8 

  
37,5 36,3 36,2 35,5 34,7 

37,6 36,4 36,0 35,4 34,9 



Додаток 4 

Вимірювання температури при дослідженні систем централізованого 

опалення 

Стіна  

 без батареї 

Стіна поряд 

 з батареєю 

Батарея  Екранована 

стіна поряд 

 з батареєю  

t ,  

оС 

t ср, 

 оС 

t ,  

оС 

t ср, 
оС 

t ,  

оС 

t ср, 

оС 

t ,  

оС 

t ср,  

оС 

24,6  

24,5 

 

 

34,9  

34,8 

44,1  

43,9 

 

27,3  

28,1 

 

24,9 34,8 44,5 28,2 

24,7 34,5 43,1 27,9 

24,3 35,0 43,9 29,1 

24,2 34,8 44,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Вимірювання температури стіни в кабінеті 

 

 



Додаток 5 

Вимірювання температури панельних стін 

 

 

 

 

 

  а)     б)     в) 

Рис. 1.  Вимірювання температури стіни: а) стіна без батареї;  б) стіна за 

батареєю;   в) стіна за вікном (вулиця). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Температура стіни на вулиці, температура повітря +6оС 

 

 

 

 



Додаток 6 

Буклет з рекомендаціями щодо теплозбереження у побуті 
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Бордюг Вікторія, 

вихованка гуртка «Юні орнітологи» 

Комунального закладу позашкільної освіти 

«Обласний еколого-натуралістичний 

центр» Житомирської обласної ради 

контактний телефон +380983107505 

педагогічний керівник: Члек Олена 

Олександрівна, керівник гуртків 

Комунального закладу позашкільної освіти 

«Обласний еколого-натуралістичний 

центр» Житомирської обласної ради 

 

Вивчення змін у поведінці та екології птахів в умовах сучасних міст – дуже важливий 

напрямок сучасної міської орнітології, що розглядається вченими як формування у птахів 

адаптацій чи преадаптацій [1]. Одним з найбільш доступних способів оцінки толерантності 

птахів до людини при їх співіснуванні є встановлення «дистанції злякування» на наближення 

людини. 

Граки (Corvus frugilegus L.) є досить чисельними птахами, які зимують та гніздяться у 

м.Житомирі. Вони належать до групи найбільш синантропізованих птахів України, для яких 

характерна висока ступінь антропотолерантності. Отже, визначення «дистанції залякування» 

цього виду воронових птахів в екосистемах м. Житомира є, безперечно, актуальним. 

Метою нашого дослідження було визначення ступеню антропотолерантності  грака 

(Corvus frugilegus L.) шляхом визначення дистанції залякування в різних екосистемах 

м. Житомира. 

Ми поставили перед собою наступні завдання: виділити 4 характерних для міста біотопи: 

багатоповерхова житлова забудова, приватний сектор, центральні вулиці міста та місця 

масового відпочинку населення  парки, бульвари, сквери, приміські «зелені зони»; визначити 

дистанцію злякування грака (Corvus frugilegus L.) в різних біотопах; виявити залежність цього 

показника від антропогенного навантаження. 

Дослідження проводилось з листопада 2017 по березень 2018 року в різних районах 

м.Житомира згідно методики А.А. Резанова [2]. Увесь спектр захисних реакцій птахів на 

наближення людини в залежності від ступеня настороженості, розділили на 4 показники 

виражені у балах: 1) видима реакція відсутня (0 балів); 2) реакція сканування (повертання 

голови у бік спостерігача) (0,5 бали); 3) присідання (1 бал); 4) відхід убік від спостерігача чи 

відскік (2 бали); 5) зліт (3 бали). 

Підрахунки проводили періодично в зимовий період, два рази на тиждень, в різний час 

доби (ранок, день, вечір). Дистанція злякування вимірювалася лазерним дальномером 



Speziallaser R60 extremale 635 nm klasse II. Усього протягом досліджуваного періоду було 

здійснено 42 підходи до граків у різних біотопах міста Житомира. 

Нами було встановлено, що в міських біотопах дистанція злякування зменшується зі 

збільшенням фактору турбування (додаток А), що може свідчити про адаптацію граків до 

присутності людини. Аналіз результатів досліджень показує, що фактор турбування у міських 

біотопах Житомира зменшується у наступному напрямку: вулиці центру міста – житлова 

забудова – зелена зона.  

Грак не реагує на присутність спостерігача на відстані в середньому 8,9 м, проявляє 

перші ознаки занепокоєння на відстані 7,22 м (в середньому), готується до захисту на відстані 

5,79 м, злітає чи відскакує убік з дистанції 4,89 та 4,59 м від спостерігача (додаток А). 

Основною реакцією граків на наближення людини є зліт (72,5 %), рідше відхід убік з траєкторії 

її руху (27,5 %). Середня дистанція відходу та зльоту відрізняється мало. 

Висновки:  

Адаптації у птахів, зокрема, у граків можуть бути виражені у зменшенні дистанції 

злякування по відношенню до людини та техногенних об’єктів. 

    Дистанція злякування граків залежить від багатьох чинників: біотопу, де знаходиться 

птах, потоку людей через цей біотоп, особливостей підходу до птаха тощо.  

Нами встановлено, що дистанція злякування збільшується з пришвидшенням руху 

спостерігача при прямому підході. Найчастіше спостерігається реакція птахів на наближення 

людини у діапазоні 2-6 м.  

Дослідження показника дистанції злякування є необхідною ланкою встановлення 

ступеня антропотолерантності граків. 

Література:  

1. Грищенко В.Н. Дистанция вспугивания врановых птац  в природных и агрокультурних 

ландшафтах Украины // Врановые птицы Северной Евразии: Мат. Междунар. Конф. Омск, 

2010. С. 45-47. 

2. Резанов А.А. К методике оценки дистанции вспугивания у птиц // Экология врановых 

птиц в антропогенных ландшафтах: Мат. междунар. конф. – Саранск, 2002. – С.100–102 

 

 

 

 

 



Додаток А 

Таблиця 1. Залежність реакції грака на людину від біотопу 
 

Біотоп 
Ступінь реакції птаха (бали)/величина 

перпендикуляра (м) 

0 0,5 1 2 3 

Багатоповерхова (житлова) забудова 
8,7 7,75 5,75 5,5 5,03 

Приватний сектор 9,5 8,25 6,1 5,3 5,12 
Вулиці центру міста та штучно- 
створені “зелені зони” (парки, 
бульвари,сквери) 

8,1 5 4,3 4,4 3,9 

Приміські “зелені зони” 9 9 6,5 6 5,5 

Середні значення дистанції реакції 
8,9 7,22 5,79 4,89 4,59 

 

 

 

 

 

 

 



ФАУНА ПЛАСТИНЧАСТОВУСИХ (Coleoptera: Scarabaeoidea) БУКОВИНИ 

*Худий Олександр Олексійович, **Волощук Євген Святославович 

* Чернівецька гімназія № 3, 9-А клас; **Чернівецький ліцей № 1, 9-Б клас; 

вихованці гуртка «Основи фенології» Чернівецького ОЦЕНТУМ, м. Чернівці 

Науковий керівник – Хлус Лариса Миколаївна, к.б.н., доцент, 

методист Комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»,  

050-88-77-055, khlus_k@rambler.ru 

 

Мета – дослідження фауни пластинчастовусих (Coleoptera: Scarabaeoidea) 

різних фізико-географічних зон Буковини. Завдання: скласти найповніший список 

зареєстрованих на сьогодні представників надродини Scarabaeoidea, що 

зустрічаються на території Північної Буковини; дослідити еколого-біотопічні 

особливості скарабеїд, зібраних на території Північної Буковини, за характером 

трофічних взаємодій, харчовою спеціалізацією, екологічними преферендумами та 

сезонами активності імаго. Об’єкт дослідження – представники надродини 

пластинчатовусих жуків (Scarabaeoidea). 

Матеріал і методи. Дослідження проводили у 2015-2017 роках у рівнинній 

(західна частина Хотинської височини, околиці сіл Чорнівка, Топорівці, Горошівці, 

гора Берда, НПП «Хотинський» та прилеглі території), передгірській (район 

заказника республіканського значення "Цецено", м. Чернівці) та гірській (околиці 

с. Долішній Шепіт) ландшафтно-географічних зонах, переважно – у природних 

біогеоценозах (без виражених впливів господарської діяльності). 

Імаго збирали ручним методом та стандартним ентомологічним сачком, 

личинок – методом ґрунтових розкопок з ручним розбором проб in situ. Визначення 

імаго проводили за визначниками (Негробов, 2005; Определитель насекомых..., 

1965) та монографічними описами окремих підродин.  

Усього нами зібрано та визначено близько 370 ос. імаго представників 

надродини Scarabaeoidea.  

Крім власних зборів, вивчали фондові ентомологічні колекції зоологічного 

відділу природничого музею Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (в тому числі – матеріал, зібраний за допомогою грунтових пасток 

Барбера у біотопах НПП «Хотинський» та прилеглих територій) і кафедри 
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молекулярної генетики та біотехнології ЧНУ, а також опрацювали каталогізований 

опис ентомологічної колекції Чернівецького краєзнавчого музею (Ковальчук Г.І., 

Голубєва Г. А., Скільський І.В. Каталог ентомологічної колекції Чернівецького 

краєзнавчого музею. – Чернівці, 1993. – 46 с.). Сумарний збір імаго 

пластинчастовусих з НПП "Хотинський" склав 1955 особин, з яких 1507 – 

представники родини Scarabaeidae, 446 – Geotrupidae, 2 – Aphodiinae. 

Визначивши жуків, відловлених нами впродовж вегетаційних сезонів 2015-

2017 років, а також опрацювавши фондовий колекційний матеріал, ми виявили 70 

видів пластинчастовусих з 28 родів та 13 підродин. Переважну більшість 

надродини пластинчастовусих (понад 85 %) складають представники родини 

Scarabaeidae (додаток, рис. 1)/ 

Розподіл видів по підродинах в межах родини Scarabaeidae також виявився 

неоднаковим: понад 40 % видового різноманіття представлене видами підродини 

Aphodiinae, а до групи гнойовиків у широкому сенсі (Coprinae + Aphodiinae + 

Geotrupidae) належить майже 61 % зареєстрованих у регіоні видів надродини 

(додаток, рис. 2). 

Частково це може бути пов’язано з недообліком по деяких підродинах 

(зокрема, тих, в яких широко представлені шкідники сільськогосподарських 

культур), проте в-цілому переважання видів копрін, афодіїн та геотрупін, ймовірно, 

пояснюється наявністю значних лісових масивів, заселених ссавцями  (в тому числі 

– копитними) – з одного боку та розвитком тваринництва – з іншого. Переважання 

копробіонтних видів у регіональних фаунах скарабеїд показано для Алтая, 

Далекого Сходу та інших регіонів. 

Окрім цього, у фондовій колекції ЗМ ЧНУ зберігаються представники 33-х 

видів родини, не знайдені поки що нами у природі: Scarabaeus variolosus F. (2 екз.), 

Gymnopleurus fulularis L., Onthophagus verticicornis Laich. (2 екз.), O. austriacus 

Panz., O. lemur F., Aphodius scybalarius F., A. obscurus F. (2 екз.), A. pusillus Hebst., A. 

alpinus Scop., A. mixtius Villa, A. picimanus Er. (2 екз.), A. luridus F., A. gibbus F., 

Oxyomus sylvestris Scop., O. horcatus F. (5 екз.), Pleurophorus caesus Panz., 

Psammodes sulcicollis Ill., Rhizotrogus assimilis Hrbst., Haplidia transversa F. (3 екз.), 

Melolontha nigripes Com., M. vulgaris F., Anomala aurata F. (2 екз.), A. aenea Degeer. 



(2 екз.), Phyllopertha horticola L. (2 екз.), Anisophia monticola Er. (2 екз.), A. lata Er. 

(2 екз.), Hoplia philanthus Fussl. (4 екз.), H. farinosa L. (2 екз.), H. graminicola F., 

Epicometis squalida Scop. (2 екз.), Potosia affinis Andersch., P. bloricola Hebst. (2 

екз.), Trichius gallicus Heest. (2 екз.). На жаль, у більшості колекційних екземплярів 

втрачено географічні етикетки, що не дозволяє незаперечно відносити їх до 

елементів скарабеїдофауни Буковини, хоча деякі з цих видів зареєстровані на 

сусідніх територіях, а для частини їх знаходження у досліджуваному регіоні є 

можливим і, часто, високовірогідним. З огляду на це, до фауністичного списку 

були включені тільки ті зі згаданих видів, які зареєстровані на досліджуваній 

території в останні десятиріччя. Таким чином, на даний час у межах Північної 

Буковини зареєстровано 105 видів надродини Scarabaeoidea Latreille, 1802, які 

репрезентують 47 родів та 13 підродин. 

На наступному етапі дослідження здійснили розподіл виявлених видів за 

характером живлення імагінальних стадій. Притримувалися класифікації А.Г. 

Кирейчука (2002), виділяючи тільки основні трофічні групи: копрофагів, 

сапрофагів (разом з детритофагами), кератофагів, міцетофагів, фітофагів 

(включаючи антофілів) та афагів. 

У досліджуваному регіоні виявлені представники шести трофічних груп 

пластинчастовусих: сапрофаги, копрофаги, кератофаги, міцетофаги, фітофаги, 

афаги. Окрім цього, 11 видів за харчовою спеціалізацією є представниками груп зі 

змішаним типом живлення: некрофаги-міцетофаги, сапрофаги-некрофаги, 

некрофаги-копрофаги, копрофаги-нідіколи та некрофаги-сапрофаги-копрофаги. 

Серед зареєстрованих видів одиничними є представники високоспеціалізованих 

груп – міцетофаги та кератофаги (додаток, рис. 3). 

За екологічними преферендумами зареєстровані види належать до 4-х груп: 

мезофіли, ксерофіли, ботрибіонта та еврибіонти (додаток, рис. 4). 

Серед виявлених видів приблизно половина характеризується всесезонною 

активністю; частка весняно-ранньолітніх видів сягає 41%, весняно-літніх –35 %, 5 

видів характеризується літньою активністю, 3 – літньо-осінньою, 2 – весняною та 

ще двом властиві по 2 періоди активності впродовж вегетаційного сезона – 

весняно-ранньолітній та осінній (додаток, рис. 5). 



Малозатратний безфільтровий спосіб очистки води вуглекислим газом 

Олексій Лаврищев, 

учень 10 класу  

Краматорської ЗОШ № 25, 

Яценко Марина Андріївна, 

Завідувач відділом  

організаційно-масової роботи ДОЕНЦ  

Наразі все більше зростає проблема отримання прісної води. Запаси 

водних ресурсів великі і поновлювані, однак масштаби їх споживання майже 

на два порядки перевершують витрати всіх інших видів викопної сировини 

разом узятих. При цьому запаси прісної води розподілені нерівномірно, і ряд 

регіонів Землі відчуває гостру нестачу водних ресурсів. Україну проблема з 

питною водою теж не оминула. Пошук чистої  води є проблемним питанням 

для мешканців всіх міст, регіонів, та, навіть, сіл, бо стан питної води є 

показником не тільки якості життя, а й показником безпеки. У нашій країні 

дуже гостро стоїть проблема питної води, але ще гостріше ця проблема 

відчутна в її окремих регіонах, наприклад, на Донбасі.  На території України 

протікають 23000 річок, а в Донбасі – всього 230. Якщо об’єм річного стоку, 

відношуваний на одну людину в середньому по Україні дорівнює 1800 м3, то 

по Донецькому економічному регіону – всього 639 м3. І при цьому тільки 10-

15% водних ресурсів можуть бути використані для водопостачання.  Також 

проблеми води загострилися з веденням бойових дій на Донбасі.  

Об’єктом дослідження став новий метод очищення води СО2. Предмет 

дослідження - фізико-хімічний механізм процесу безфільтрового очищення 

води. 

Для досягнення мети даного дослідження були поставлені наступні 

завдання: 

1. Вивчити метод очищення води вуглекислим газом за науковими 

джерелами; 

2. З’ясувати фізико-хімічний механізм процесу безфільтрового очищення 

води; 

3. Створити експериментальну модель насичення води вуглекислим газом 

для з’ясування механізму хімічного градієнту; 

4. Розробити власну установку очищення води вуглекислим газом. 

Метод очищення води вуглекислим газом був опублікований 

дослідниками Прінстонського університету у статті “Membraneless water 

filtration using CO2” в травні 2017 року в “Nature Communications”. Найбільш 

поширені способи очищення води засновані на механічних фільтрах або 



мембрані для видалення забруднюючих речовин. Але з часом вони 

засмічуються і потребують заміни. Нова технологія, розроблена 

дослідниками з Прінстонського університету, взагалі не вимагає фільтрів, 

натомість покладаючись на ін’єкцію CO2 для зміни хімічного складу води і 

окремих частинок відходів на основі їх електричного заряду. Система проста 

і недорога, що складається з силіконової гумової трубки, яка розділена на два 

канали на одному кінці. Оскільки силіконовий каучук проникний для CO2, 

газ під тиском здатний дифундувати через одну стінку труби і змішуватися з 

водою, що тече всередині. Ця взаємодія змінює хімію води, роблячи її трохи 

більш кислої і створює заряджені частинки або іони. Один з цих іонів є 

позитивно заряджений атом водню, який швидко переміщається через 

водний розчин, а інший представляє собою молекулу бікарбонату з 

негативним зарядом, який повільніше переміщається по воді. Рух цих 

молекул створює невелике електричне поле і, оскільки більшість частинок, 

зважених у воді, мають заряд, вони притягуються до однієї сторони потоку 

води, а відфільтрована вода, яка не заряджена, рухається в своєму власному 

каналі. Потім труба розділяється на дві частини: з фільтрованої водою, що 

протікає через одну, і відходи, що протікають через іншу. 

Для підтримки електричного поля дослідники повинні були підтримувати 

рух іонів з водних каналах. Вони досягли цього, зробивши стінки каналу з 

матеріалу, який проникний для вуглекислого газу, в даному випадку 

силіконового каучуку (полідиметилсилоксана). Вуглекислий газ під тиском 

дифундує через одну стінку 

каналу і пронизує іншу сторону. 

Після закінчення розчиненого СО2 

можна легко видалити, піддаючи 

воду впливу повітря, щоб вода 

містила тільки нормальні рівні 

вуглекислого газу. 

 Ми зробили 

експериментальну установку 

насичення води вуглекислим газом для з’ясування механізму хімічного 

градієнту, який викликає діффузіофорез. 

Установка складається з 3 блоків.  

1. блок - генератор вуглекислого газу(CO2 отримуємо методом змішування 

розчинів кальцинованої соди і лимонної кислоти).  



2. блок - рециркулятор СО2. 

3 блок - морська вода з системою 

пропускання СО2. 

Зміна складу морської води виявляли за 

допомогою вимірювання опору між 

зануреними у воду електродами в процесі 

пропускання СО2. 

Було виявлено, що опір розчину між 

електродами зменшується з плином часу, що 

говорить про процес іонізації при 

пропущенні СО2. Що відповідає висновкам 

інженерів з Прінстонського університету. 

Розділити отриману іонізовану воду 

плануємо в подальшому при створенні 

повної власної установки. 

Таким чином, ми з’ясували, що безфільтровий метод очищення води 

вуглекислим газом є перспективним для Донецької області. 
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студент 2 курсу відділення  

« Монтаж, обслуговування устаткування 
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науковий керівник: к.е.н, Легошина Олена Леонідівна 

Екологічне виховання це актуальна соціально-педагогічна проблема, 

змістом та сутністю якої є процес формування в особистості відповідального 

ставлення до природи. Однією з найактуальніших проблем сучасності є 

взаємодія людини з природою. Важливим аспектом у вирішенні проблеми 

збереження природних ресурсів є освіта людей в області навколишнього 

середовища, екологічне виховання всього населення, а особливо підростаючого 

покоління. Екологічна проблема виростає в проблему перетворення стихійного 

впливу людей на природу, в свідомо, цілеспрямовано, планомірно розвиваючу 

взаємодію з нею. Така взаємодія може бути здійснена при наявності в кожній 

людині достатнього  рівня екологічної культури, екологічної свідомості, 

формування яких починається з раннього дитинства і продовжується все 

життя.[1, с.78]. 

Прискорений розвиток науково-технічного прогресу другої половини ХХ 

століття призвів до різкого погіршення екологічного стану навколишнього 

середовища. Споживацьке ставлення людства до природи призвело до 

екологічної кризи на нашій планеті. 

Екологічне виховання є організованим і цілеспрямованим процесом 

формування системи наукових знань про природу і суспільство, поглядів і 

переконань, що забезпечують становлення відповідального ставлення молоді до 

природи, реальним показником якого є практичні дії студентів по відношенню 

до природного середовища, що відповідають нормам людської моралі [2, c. 32]. 

Екологічна освіта та виховання екологічної культури студентської молоді 

стає одним з головних завдань, яке стоїть перед суспільством. 



Для того, щоб запобігти несприятливого впливу на екологію, щоб не 

робити екологічних помилок, не створювати ситуацій небезпечних для здоров я 

та життя, сучасна людина повинна володіти елементарними екологічними 

знаннями і новим екологічним типом мислення. І в цьому важлива роль 

відводиться навчальним закладам[4, с.94]. 

В Прилуцькому агротехнічному коледжі накопичений достатній досвід 

формування екологічної культури студентської молоді, який здійснюється в 

наступних формах: 

- предметна – діяльність на заняттях екології (вивчення теоретичного 

матеріалу, вирішення екологічних задач, виконання творчих робіт тощо); 

- міжпредметна – впровадження екологічного змісту на заняттях 

професійних дисциплін (перегляд фільмів та презентацій на екологічну 

тематику); 

- позааудиторна – різні форми позааудиторної роботи: проведення 

екологічних заходів, участь в екологічних акціях, організація екологічних 

виставок, розробка і проведення виховних годин; 

- науково-дослідницька діяльність – щорічна організація і проведення 

екологічної конференції серед студентів, участь студентів у науково-

практичних конференціях і семінарах. 

Так, в коледжі проводяться наступні заходи: 

- екологічні акції: «Збереження малих річок нашого краю», «Молодь проти 

паління», «Земля – наш спільний дім»; 

- конференції, круглі столи; 

- екологічні десанти по прибиранню території коледжу. 

Нещодавно студенти нашого коледжу приєдналися до екологічної акції 

«Міжнародний день чистих берегів», що проводиться за підтримки 

Європейського Союзу та інших міжнародних організацій, а також провели 

екологічну акцію «Зробимо наш коледж квітучим», під час якої студентами  

було висаджено квіти тюльпанів та лілій. 

Щодо тематики проведених конференцій та семінарів, то вона досить 

різноманітна. Для прикладу наведемо декілька з них: «Збережемо природу 



разом», «Здоровий спосіб життя», «Використання та охорона земельних 

ресурсів України» тощо. 

Варто відмітити, що в Прилуцькому агротехнічному коледжі ведеться 

велика робота щодо реалізації наступних завдань: 

- організація системи неперервної екологічної освіти та виховання; 

- удосконалення системи екологічної освіти і виховання; 

- просвітницька робота; 

- формування інтелектуальних та професійних вмінь щодо оцінки та 

покращення навколишнього середовища, своєї місцевості, здоров я населення. 

Отже, екологічне виховання сприяє формуванню та розвитку у особистості 

екологічної свідомості – здатності адекватно оцінювати стан навколишнього 

природного середовища та всіляко сприяти своїми вчинками його покращенню, 

або, як мінімум, не погіршувати його екологічно недружніми діями. Екологічна 

освіта має забезпечувати наявність компетентних спеціалістів, що володіють 

відповідними знаннями, навичками та вміннями. Разом взяті, екологічна освіта 

та виховання, є основою екологічного просвітництва – різноманітних 

формальних та неформальних заходів, що сприяють розвитку екологічної 

культури, високий рівень якої неможливо забезпечити без вільного доступу до 

екологічної інформації.[3, с.89]. 

Подолання екологічної кризи залежить від морального вдосконалення 

людини, її культури і відносин із природою та іншими людьми. Якщо люди в 

найближчому майбутньому не навчаться дбайливо відноситися до природи, 

вони знищать себе. А для цього треба виховувати екологічну культуру і 

відповідальність. 
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Актуальність роботи полягає у дослідженні шахтної атмосфери та її негативного 

впливу на психічний стан людини, тобто поява слухових, зорових і тактильних 

галюцинацій. На сьогоднішній час усі знають, що професія шахтаря небезпечна, але мало 

хто заглиблювався у це питання, аби зрозуміти, які ж саме небезпеки підстерігають 

представників цієї професії кожного дня. 

Мета: у своїй роботі ми намагалися виявити основні складові повітря, котрим 

дихають глибоко під землею шахтарі та визначити чи можлива поява Шубіна – духа 

копалень, під дією тієї чи іншої речовини. А також розкрити таємні небезпеки, котрі 

підстерігають шахтарів під землею, для ознайомлення широких мас людей зі специфікою 

професії шахтаря.   

Завдання дослідження:  

- розібратися у специфіці професії шахтарів (особливості роботи та небезпека); 

- дослідити склад шахтного повітря та вплив його компонентів на організм 

робітників; 

- дослідити проблему появи галюцинації та причини появи  міфічного створіння 

Шубіна; 

- опрацювати наукові джерела про появу стресу та його вплив на психічний стан 

людини, зокрема шахтаря. 

Професію шахтаря вважають однією із найнебезпечніших й найекстремальніших, її 

вибирають наймужніші та найсміливіші люди. 

Спускаючись під землю за вугіллям, шахтарі піддаються впливу відразу декількох 

несприятливих факторів. Результатом стає цілий набір професійних захворювань: 

ураження органів дихання, серця і судинної системи. 

mailto:anna_gnibeda@ukr.net


Більшість людей з великою повагою відноситься до професії шахтаря, але далеко 

не всі погодяться ними стати. Небезпека і тяжкі умови праці роблять одну із престижних у 

ХХ столітті професій досить непривабливою у наші дні. 

Одним з найнебезпечніших факторів, котрі впливають на здоров’я шахтарів – є 

специфічна шахтна атмосфера. Це суміш атмосферного повітря і газів, що виділяються в 

шахті і заповнюють гірничу виробку. 

Склад шахтного повітря характеризується меншим вмістом кисню, підвищеним — 

вуглекислоти, наявністю вуглецю оксиду, оксидів азоту, сірководню, сірчистого 

ангідриду, метану та інших домішок, що утворюються внаслідок різних робіт у шахті. 

Кожен з цих газів має свій вплив на організм людини і може призводити як до 

захворювань серцево-судинної системи, захворювань кінцівок, шкіри і т.д., так і до 

психічних розладів. Тобто викликати галюцинації, що є дуже небезпечним для 

працівників шахти.  

А такі галюцинації не рідкість. Але поговоривши з шахтарями та вивчивши це 

питання, ми виявили найцікавішу та найчастішу  галюцинацію, яка з’являється у шахті. 

Існує безліч історій і згадок шахтарів, котрі говорять про існування такого міфічного 

персонажа, як Шубін. 

 Шубін – це міфічна істота, котра і досі змушує донецьких шахтарів з особливою  

обережністю заходити у безкраї лабіринти вугільних шахт. 

 Але залишається питання. Чи Шубін насправді існує, чи ж це просто чиясь 

галюцинація, котра вже стала колективною і перетворилася у Донбаську легенду.  

Отже, шахтарі дуже часто, піддаючись впливу хімічних речовин, таких як кисень, 

вуглекислий газ, азот, оксид азоту та оксид вуглецю, можуть мати зорові, слухові та 

тактильні галюцинації різного ступеня.  

І, ми вважаємо, що Шубін, котрий допомагає або навпаки шкодить шахтарям, все ж 

являється не більше як галюцинацією, витвором нездорового, з різних причин, мозку 

робітника. 
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Тези науково-дослідницького проекту: 

"Дослідження фізико-механічних властивостей композиційного матеріалу марки 

УПА-6-30 при повторній його переробці" 

  Виконав: Калга Костянтин Вікторович. Тел: 0994626820 

  Базовий позашкільний заклад: КПНЗ "Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді" Дніпровської районної ради Дніпропетровської області" 

 (КЗ ЦЕНТУМ ДРР). 

 Навчальний заклад освіти: КЗ Обухівська ЗОШ №1, 11 клас, Дніпровський район, 

смт.Обухівка, вул. Центральна 18..                        

 Науковий керівник: 1.Муранов Євгеній Сергійович, завідуючий навчальної 

лабораторії ДДАЕУ. 2.Синичич Людмила Іванівна, методист КЗ ЦЕНТУМ ДРР.   

В даний час проблема переробки відходів полімерних матеріалів набуває 

актуального значення не тільки з позицій охорони навколишнього середовища, але і 

пов’язана з тим, що в умовах дефіциту полімерної сировини пластмасові відходи 

стають потужним сировинним і енергетичним ресурсом. 

Метою проекту є  повторна переробка композиційного  матеріалу та 

дослідження його фізико-механічних властивостей.  

Об’єкт дослідження – відходи композиційного матеріалу УПА-6-30. 

Предмет дослідження – фізико-механічні властивості композиційного матеріалу 

після повторної переробки. 

Методи дослідження – фізико-механічні.  

Наукова новизна: уперше здійснено дослідження фізико-механічних 

властивостей композиційного матеріалу після повторної його переробки. 

Для досліджень властивостей вуглепластиків при їх рециклінгу були 

виготовлені зразки. Виготовлення здійснювалось методом лиття під тиском на 

ливарній машині ручного типу ПЛ-32. Також на ливарній машині виготовлялись 

зразки для перевірки на ударну в’язкість. Ударну в’язкість визначали на 

маятниковому копрі КМ-0,4 за методом Шарпі згідно ГОСТ 4647-80 при 

температурі 23±2ºС і відносній вологості повітря 50±5%. 

Дослідження міцнісних властивостей здійснювали на випробувальній машині 

FP-100/1 згідно ГОСТ 4651-82. 



Для дослідження був вибраний композиційний матеріал марки УПА-6-30 з 

додаванням в нього різної кількості відходів цього матеріалу, а саме в кількості: 10, 

50, і 100% мас. Після виготовлення всіх зразків вище викладеним способом були 

проведені дослідження властивостей матеріалу.  

Для дослідження границі міцності при стисканні використовували зразки 

діаметром 10 і висотою 15 мм. Для отримання більш точних результатів, кожний 

дослід повторювали 10 разів. При цьому діаграмний апарат вибудовував діаграму. 

Після проведення стискання зразків матеріалу проводились розрахунки отриманих 

результатів. 

Для визначення модуля пружності при стисканні (Е) за діаграмою визначали 

значення навантажень, що відповідали величинам відносної деформації 0,1 і 0,3% 

(ГОСТ 9550-81).  

За остаточний результат випробувань приймали середнє арифметичне всіх 

паралельних досліджень. 

Виходячи з отриманих результатів бачимо, що найбільш близьким за 

значеннями межі текучості та відносної деформації знаходиться матеріал з 

додаванням 10% мас. 

Аналізуючи значення відносної деформації можна зробити висновок, що з 

додаванням матеріалу після вторинної переробки властивості не значно 

відрізняються від базового (УПА-6-30). 

Щодо границі текучості з додаванням матеріалу після вторинної переробки 

спостерігається тенденція до зниження цього показника від 6% до 8%. 

По отриманих результатах перевірки ударної в’язкості можна спостерігати, що 

з додаванням до базового матеріалу 50% мас. матеріалу після вторинної переробки, 

ударна в’язкість знаходиться ближче до чистого базового ніж інші (УПА-6-30+10% і 

100% мас.). Це пояснюється зшиванням в’яжучого. 

Після проведених досліджень можна стверджувати, що є доцільним повторне 

використання композиційного матеріалу УПА-6-30 для виготовлення нових деталей 

та з додаванням його в різній кількості до базового. Дане твердження доведено 

дослідами та розрахунками. Отже повторна переробка (рециклінг) композиційного 

матеріалу надає можливість покращити екологічну ситуацію в країні та економити  

енергетичні  ресурси ( насамперед нафту) та електроенергію. 
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ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ОРНІТОФАУНИ СНІГУРІВЩИНИ 

Воткаленко Володимир Володимирович, тел. +380506873463, 

vasylivka57310@ukr.net, Василівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Снігурівської районної ради Миколаївської області, 9 клас, с. Василівка; 

керівник Александрова Ірина Григорівна, учитель біології Василівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Снігурівської районної ради 

Миколаївської області 

 

Встановлено, що в умовах степової зони півдня України, регіону з 

інтенсивним розвитком сільського господарства, в місцях гніздування та 

зимівлі птахів відбуваються стрімкі негативні зміни у видовому складі та їх 

чисельності. Тому проблема охорони птахів є актуальною і визначає мету даної 

роботи – дослідження еколого-біологічних особливостей та перспектив 

збереження орнітофауни Снігурівщини, вивчення стану популяції бджолоїдки 

звичайної. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

- вивчити літературу з даної теми та фізико-географічну характеристику 

досліджуваних територій; 

- дослідити таксономічну структуру, кількісний склад, еколого-біологічні, 

етологічні особливості орнітофауни та причини зменшення чисельності птахів 

та їх видового різноманіття в умовах степової зони півдня України;  

- дослідити та оцінити стан популяції бджолоїдки звичайної; 

- здійснити порівняльний аналіз орнітофауни околиць та територій сіл 

Василівка та Івано-Кепине; 

- дослідити рідкісних та зникаючих птахів та основні чинники 

антропогенного впливу на орнітоценози, провести роботу щодо їх збереження. 

Об’єктом дослідження є орнітофауна територій та околиць сіл Василівка 

та Івано-Кепине Снігурівського району Миколаївської області. Предметом 

дослідження є таксономічний, еколого-біологічний та етологічний 

порівняльний аналіз, питання збереження та охорони. Дослідження 

проводилося маршрутним методом обліку птахів та методом обліку з однієї 

точки під час максимальної активності більшості видів протягом 2015-2018 
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років. На основі отриманих даних проведений та проаналізований 

таксономічний аналіз населення птахів, який показав, що у орнітофауні 

Снігурівського району, як і на всій території України, найбільша видова 

різноманітність притаманна ряду Горобцеподібні. У результаті роботи були 

досліджені екологічні групи птахів та їх особливості в умовах степової зони 

півдня України та з’ясовано, що найбільшу чисельність складають види птахів 

дерево-кущових насаджень, особливо під час весняних і осінніх перельотів. 

Вивчений статус птахів за характером перебування на досліджуваних територіях 

та в результаті досліджень відзначено, що кількість перелітних птахів перевищує 

кількість осілих видів у 1,5 рази. Виявлено, що за характером живлення 

досліджувана орнітофауна об’єднується у 6 трофічних груп. Домінуючою за 

кількістю видів є група ентомофагів, відзначені причини даного факту. Сезоні 

спостереження, зимовий облік, виявлення фонових видів та екологічний аналіз 

показали про деякі зміни щільності населення птахів протягом року. 

Успішність гніздування птахів на досліджуваних територіях, у значній мірі 

обумовлюється негативним впливом як природних, так і антропогенних 

факторів, причому в умовах типчаково-ковилового степу, останньому належить 

провідна роль. Найвищі середні показники успішності гніздування мають птахи 

кроногніздної групи, але вирубка смуг деревних насаджень призводить до 

зниження чисельності багатьох їх видів. Досліджено особливості та кількісний 

склад птахів за типами новонароджених пташенят.  

Дослідження стану популяції бджолоїдки звичайної показали, що 

важливим фактором її поселення на даних територіях, є наявність значної 

кількості комахозапильних рослин. Було пораховано кількість нір, зайнятих 

бджолоїдками в різних частинах урвища на околицях обох сіл, виявлені 

фактори турбування, зроблений порівняльний аналіз та певні висновки. 

Незважаючи на сприятливий природоохоронний статус, вид усе-таки 

наражається на певні загрози своєму існуванню в природі. На основі відео- та 

фотодоказів негативного впливу антропогенного фактору на популяцію 

бджолоїдки, проведена природоохоронна робота щодо збереження даного виду.   
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Досліджено еколого-біологічні особливості, причини зникнення та перспективи 

збереження птахів Червоної книги, зроблено їх опис. Здійснено порівняння 

орнітофауни сіл Івано-Кепине і Василівка, яке показало значну відмінність її у 

видовому та кількісному складі. На підставі цього були розроблені 

рекомендації. Досліджено джерела та характер впливу антропогенного та 

абіотичних чинників на орнітонаселення, проведений аналіз причин зменшення 

його видового та кількісного різноманіття. Вступ до Українського товариства 

охорони птахів надав можливість приєднатися до всеукраїнських заходів щодо 

збереження орнітофауни рідного краю. Проведена відповідна природоохоронна 

робота серед школярів та громадськості. Всі матеріали з питань дослідження 

орнітофауни систематизовано, створено банк даних «Птахи Червоної книги 

Снігурівського району Миколаївської області». Розроблено практичні 

рекомендації та визначено заходи щодо охорони та раціонального 

використання орнітофауни.  
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Тези 

Тема роботи: Вплив газованих і енергетичних напоїв на шкарлупу 

яєць. 

Автор: Чубик Ірина Андріївна учениця 7 класу, Сновидовицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., села Сновидовичі Рокитнівського району 

Рівненської області, тел.: 0992327394 

Науковий керівник: Петруля Марія Вікторівна вчитель основ 

здоров’я Сновидовицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

Актуальність роботи. У час великого інформаційного і хімічного 

прогресу ми вже не можемо знайти в магазинах продуктів, товарів без вмісту 

в них хімічних речовин. Крім того завдяки інформаційним ресурсам: 

телебаченню,  Інтернету – ми отримуємо все нову і нову інформацію про них. 

І найпопулярнішим продуктом серед молоді і дітей зокрема є газовані і 

енергетичні напої. Чи шкідливі вони? Ми не можемо сказати напевне, адже 

дехто вважає – так, а дехто – ні. Якщо подивитись на їх склад, то вони 

містять  харчові добавки, цукрові сиропи і кислоти.  

Як же ці речовини впливають на організм людини з середини і 

спонукало нас провести власне наукове дослідження з допомогою 

звичайного яйця.  

Мета роботи: визначити зміни шкарлупи яйця під дією газованих і 

енергетичних напоїв та встановити, які напої є більш шкідливими. 

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання:  

1. Ознайомитись з будовою і процесом утворення яйця. 

2. Визначити основний вплив енергетичних і газованих напоїв на 

організм людини. 

3. Дослідити шкідливість обраних напої за зміною шкарлупи яйця.  

Об’єкт дослідження: газовані напої (живчик і Pepci Cola) та 

енергетик Pitt Bull. 

Предмет дослідження: шкарлупа яйця. 



Теоретичне значення роботи. Вивчивши склад енергетичних напоїв і 

вплив основних речовин на шкарлупу яйця, було встановлено рекомендації, 

щодо обмеженого вживання газованих напоїв та відмови від енергетичних 

задля збереження власного здоров’я.  

Практичне значення роботи. Результати дослідження можуть 

сприяти меншому вживанню енергетичних і газованих напоїв молоддю.  

Наукова новизна. Досліджено вплив обраних напоїв на шкарлупу 

яйця і визначено, який із них найбільш шкідливий для людини.  

Для проведення дослідження, щодо вивчення впливу газованих напоїв 

і енергетиків на шкарлупу яйця ми взяли три півлітрові банки, що щільно 

закриваються кришками, три яйця і такі зразки популярних напоїв серед 

молоді: Pepsi Cola, живчик і енергетик Pit Bull. Кожен з цих напоїв має 

різний хімічний склад, який описаний в роботі. 

В перший день дослідження ми помістили яйця на дно трьох банок, 

потім кожну з них залили певним видом напою, герметично закрили 

кришками і помістили у темне приміщення, щоб сонячні промені не змогли 

впливати на зміни, які будуть відбуватися зі шкарлупою яєць. 

 Через три дні дослідження ми відкрили залиті напоями яйця для 

огляду. В результаті яйце, яке лежало три дні у Pepsi Cola змінило колір і 

стало насичено - коричневим; у живчику - було вкрите прозорою, тоненькою, 

жовтуватою плівкою і почала розкладатись шкарлупа;  що ж до яйця у 

енергетику - Pit Bull, то воно найяскравіше змінило свій колір на рожевий і 

шкарлупа почала розкладатись, з’явились маленькі пухирці по поверхні яйця.  

Після огляду яєць ми знову помістили їх до банок, закрили кришками 

і поставили в темне приміщення ще на тиждень. Через тиждень провели 

огляд шкарлупи (10-тий день) і з’ясували, що яйце, яке лежало у Pepsi Cola 

залишилося насичено - коричневим, а шкарлупа дала тріщину, яка стала 

темного кольору і на поверхні яйця її дуже добре видно; у живчику шкарлупа 

зверху вкрилася насичено-жовтою плівкою і крім того по ній дуже добре 

видно білі ділянки, які є основною ознакою того, що шкарлупа під дією 



кислоти розщеплюється; в енергетику - Pit Bull  яйце так і залишилось 

рожевим, а шкарлупа стала розкладатись активніше. Знизу банки був 

виявлений невеликий білий осад. 

Знову через ще один тиждень дослідження ми оглянули шкарлупу і 

побачили, що яйце, яке було в Pepsi Cola коричневого кольору і шкарлупа 

почала розчинятись. З’явились перші білі пухирці по поверхні яйця. Що ж до 

яйця, яке лежало у живчику, то шкарлупа почала активно розкладатись під 

дією кислоти в газованому напої і пухирців на поверхні яйця збільшилось. На 

дні банки був невеликий білий осад. Шкарлупа яйця, яке було в банці з 

енергетичним напоєм - Pit Bull повністю розклалась і на дні банки було 

багато білого осаду. На основі цього дослідження було призупинене і 

зроблено відповідні висновки. 

Підсумовуючи результати дослідження, можна сказати, що найбільш 

шкідливим за своїм впливом є енергетик Pit Bull, адже він найяскравіше 

забарвив яйце у рожевий колір та перший почав розкладати шкарлупу яйця. 

Крім того через сімнадцять днів шкарлупа повністю була розщеплена, а на 

дні банки був білий осад. Газований напій – живчик – теж є шкідливим, адже 

спричинив незначне розкладання шкарлупи і вкрив її жовтою плівкою. На 

двадцять третій день утворилось небагато білого осаду. Найменший 

шкідливим напоєм, можна вважати -  Pepsi Cola. Цей напій забарвив яйце у 

коричневий колір, і лише після двадцяти трьох днів почав розщеплювати 

шкарлупу.  

За результатами дослідження встановлено рекомендації: вести 

просвітницьку діяльність серед дітей та молоді, щодо  шкідливості 

надмірного вживання газованих та енергетичних напоїв для їх здоров’я. 
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2.Основи здоров’я: підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних 

закладів /  Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко – К.: Алатон, 2008. - 45 – 52 с.  
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ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ МЕГАПОЛІСІВ: ВПЛИВ НА 

МІКРОКЛІМАТ, ОХОРОНА, РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

  

Бондаренко Влада Олександрівна; Комунальний заклад «Обласна 

спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської 

обласної ради»; 11 клас; м. Харків; 

Лосєва Наталія Леонідівна, вчитель біології вищої категорії, старший 

вчитель Комунального закладу «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради»; 

Гамуля Юрій Гарійович, завідуючий кафедри ботаніки та екології 

рослин біологічного факультету Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна. 

Актуальність: сукупність впливу усіх факторів живої та неживої 

природи призвели до серйозного погіршення екологічної обстановки, 

особливо у умовах міста. Швидкі темпи урбанізації та глобальне потепління 

сприяють підвищенню температурного режиму в умовах міст. Зважаючи на 

це роль зелених насаджень, які здатні не лише поглинати та відображати 

сонячну радіацію, а й регулювати вологість повітря стає надважливою. Саме 

дослідженню ролі зелених насаджень в утворенні комфортного для людини 

мікроклімату в умовах міста присвячена ця робота. 

Новизна: вперше на території міста Харкова були проведені 

експериментальні досліди щодо з'ясування впливу рослин на створення 

температурного режиму та вологості повітря в різних умовах міського 

середовища. 

Практичне значення: в результаті проведених досліджень, 

сформовані рекомендації щодо поліпшення мікрокліматичних умов міського 

середовища. 

Мета роботи: визначення взаємозв'язку між впливом рослин на зміну 

мікроклімату (показника температури та вологості) у місті Харкові. 

Методи дослідження: теоретичні (аналіз, порівняння), емпіричні 



(спостереження, опис, проведення замірів). 

Методика проведення дослідження 

Для проведення експерименту були обрані ділянки міського масиву 

шляхом вибору місць з наявністю сонця, дерев, одиночних дерев, посадок 

дерев, водойм, тіні від будівлі або дерева. Після визначення місця проведення 

експерименту встановлювався пристрій та на протязі 2-5 хвилин проводились 

заміри температури та вологості повітря. Після цього усі результати були 

занесені до польового щоденника.  

По закінченню проведення усіх замірів усі данні було проаналізовано 

та систематизовано у електронній таблиці Microsoft Office Excel 2010. 

По закінченню експериментальних досліджень була створена 

узагальнююча таблиця та висновки щодо проведених дослідів. 

Узагальнююча таблиця середніх показників вологості та температурних 

режимів в умовах міста 

Результати роботи 

 Сонце Тінь від будівлі Тінь від дерева 

Екологічні 

умови 

 

% 

°С  

% 

 

°С % 

 

°С 

Іn out Δt in out Δt In out Δt 

Місто 

Покриття: 

асфальт, 

бетон, 

каміння, 

пісок, земля 

40,6 34,7 37,8 3,5 36,1 35,1 33,3 1,9 41 34,8 32,6 2,2 

Біля 

водойми 

Покриття: 

пісок, земля, 

трава, 

каміння 

40,9 35,9 33,6 2,4 41,3 32,9 31,5 1,6 42,1 33,3 31,5 1,9 

Посадка 

дерев 

- - - - - - - - 44,9 29,8 28,1 1,7 

 

Microsoft%20Office


 

ВИСНОВКИ 

1.  В умовах міського середовища температура повітря біля ґрунту та на 

висоті 1,5 м від землі залежить від багатьох чинників. При цьому 

найвпливовішими є зелені насадження.   

2. На відкритому сонці температура повітря завжди вища, при цьому 

температура біля ґрунту на 3,1°С вища за температуру повітря на 

висоті 1,5 м. 

3. У всіх інших випадках температура біля ґрунту нижча за температуру 

на висоті 1,5 м. Таке явище можна пояснити нагріванням ґрунту 

сонячними променями на відкритому місці, що веде до підвищення 

його температури, або випаровуванням води з поверхні, що дещо 

знижує температуру.  

4. Тінь від дерев ефективніше зменшує температуру повітря у приземних 

шарах ніж будівлі та споруди. Найбільший ефект виявився про 

дослідженні посадок дерев. В цьому випадку не лише значно 

знижується загальна температура повітря, а й водночас збільшується 

його вологість. 

 



Моніторинг колонії кажана пізнього  
(Eptesicus serotinus) на території біостанції 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна 
 

 

Автори роботи: Стадник Олексій Ігорович, Толстяк Нікіта 

Сергійович                  

                               

Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників 

 

Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» Харківської обласної ради, гурток “Юні 

зоологи” 

Харківський ліцей №89  Харківської міської ради Харківської 

області 

Клас 8-А 

Наукова керівниця: Суворова Ганна Дмитрівна, лекторка-

педагог еколого-натуралістичного відділу Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» 

 

 

 

1. Актуальність: не дивлячись на те, що спостереження 

за цією колонією ведуться вже майже 100 років, опублікованих 

літературних даних про неї напрочуд мало. Особливо це 

стосується весняного періоду, тобто часу до народження 

дитинчат. Ми вирішили зробити свій внесок у ці багаторічні 

зоологічні дослідження, а також опанувати класичні методи 

вивчення хіроптерофауни.  

 

2. Мета роботи: Моніторинг колонії кажана пізнього 

(Eptesicus serotinus) на горищі біостанції ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 

 

3. Об’єкт дослідження: Кажан пізній, а саме материнська 

колонія кажана пізнього на горищі біостанції ХНУ ім. В.Н. 



Каразіна. Дослідження проводилися 1-2 травня 2017 року. 

 

4. Предмет дослідження: видова структура колонії, 

статево-вікова структура колонії, її чисельність, наявність у ній 

особин, що зустрічались у попередні роки. 

 

5. Ми встановили перед собою наступні задачі:  

 

1: Провести візуальний облік чисельності даної колонії під час 

вечірнього вильоту. 

2: Відловити пізніх кажанів на горищі вдень. 

3: Визначити вагу, стать, довжину передпліччя, сточеність зубів 

і репродуктивний статус особин. 

4: Окільцювати “нових” тварин, зчитати номери кілець 

попередніх років. 

 

6. Методи дослідження: 

 

У перший вечір ми провели спостереження за колонією під 

час вечірнього вильоту. Це дало нам змогу з’ясувати загальну 

чисельність колонії. 

Наступного дня ми потрапили на горище, де мешкає ця колонія 

і відловили вручну більше половини колонії. 

Ми встановили, до якого виду відносятся зібрані нами тварини. 

Потім ми їх зважили, виміряли довжину передпліччя, 

встановили їхню стать та репродуктивний статус (за 

станом їх сосків). Усіх неокільцьованих особин ми окільцювали 

спеціальними хіроптерологічними кільцями. А номери кілець 

тих особин, що вже їх мали з попередніх років, ми зчитали та 

занесли у протокол вимірювань. 

Після цього ми звернулися до команди Kharkiv Bat Group 

(Харківської групи з вивчення рукокрилих) та отримали 

інформацію щодо особин, що були окільцовані у цій колонії до 

нас. 

 

Таким чином, ми використовували: 

   



1. спостереження  

2. відлов вручну 

3. морфометричні методи   

 

 

7. Висновки: 

 

1: Колонія на території біостанції є моновидовою та 

складається з особин виключно кожана пізнього (Eptesicus 

serotinus). Станом на початок травня відмічено 18 особин. 

 

2: Попри те, що літературні дані про цю колонію сягають  

1935 року, опублікованої інформації недостатньо для 

формування повної картини динаміки її чисельності. Необхідна 

робота с неопублікованими щоденниками дослідників 

попередніх років та подальший моніторинг.  

 

3: У складі колонії було відмічено тільки дорослих самиць, 

отже це все ще материнська колонія, як і відмічено 

попередніми дослідниками. 

 

4: 36% досліджуваної вибірки (4 особини) було окільцьовано 

на цьому ж горищі у 2014 році. 

 

Список використаних джерел:  
 

1. Kharkov Bat Group, Керівництво для юнатів та школярів, 2014. 

2. Влащенко, А. С. "История исследований и кадастр находок 

рукокрылых (Chiroptera) на территории Харьковской области в 

ХIХ и ХХ столетиях." Plecotus et al 14 (2011): 26-54. 

3. Влащенко, А. С. "Результати мічення рукокрилих в околицях 

біологічної станції Харківського національного університету." 

Біологія та валеологія: Зб. наук. праць ХНПУ (2006): 12-21. 
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Агітаційні матеріали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Береговая зона Кресовского водохранилища, являющегося 

природной зоной отдыха жителей прилегающих микрорайонов 

загрязнена бытовыми отходами. 

Объявляется конкурс на лучший экологический проект по 

очищению береговой линии. Заявки принимаются от всех классов, 

лучший проект будет принят и реализован. 
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Добрий день, шановні радіослухачі. Останнім часом в засобах масової 

інформації частіше почали говорити про наше місто. Його згадують як 

промисловий центр, як друге в Європі родовище по запасам залізної руди, як 

друге місто в світі по довжині. Але ще частіше звучить загрозлива фраза: 

Кривий Ріг - зона екологічної катастрофи. Металургійний та коксохімічний 

комбінати забруднюють атмосферу нашого міста; численні шахти та кар’єри 

порушують природний баланс ґрунту. Та ще й до всього цього, ми кожного дня 

зустрічаємось з недбалим ставленням людини до того, що нам залишилось від 

природи. Завдяки людям, які завжди турбувались про стан нашого повітря та 

про естетичний вигляд міста, ми маємо чудові паркові зони та сквери, 

лісосмуги, живописні водосховища та ставки. Але, нажаль, дещо з цієї краси 

знаходиться у жахливому стані. Не будемо далеко ходити… Вигляньте з вікон 

ваших будинків на річку! Хто з нас схоче відпочити на її березі або освіжитися 

в її водах? Звичайно, ніхто! Тому, що береги її завалені сміттям, дерева 

поламані, спалені. Але мешканці нашого мікрорайону пам’ятають той час, коли 

це були живописні береги з чистою водою, в якій водилась риба, злітались на 

гніздування птахи, навіть лебеді зупинялись на нашому водосховищі.  

Це чудове місце є чи не єдиним на нашому мікрорайоні, де можна 

відпочити душею і відчути єдність з природою. «А як же той жахливий бруд?» - 

запитаєте ви. Та все ж здається, що цю проблему ми всі разом зможемо 

вирішити. Всі учні нашої школи – люди не байдужі, зацікавлені в тому, щоб 

внести хоч не великий вклад в справу очищення міста. Тому оголошується 

проект по очищенню берегової смуги Кресівського водосховища під назвою 

«Велика прогулянка». Тож бажаємо всім нам успіху у цій благородній справі. 

                          Підготувала редколегія шкільного парламенту  

 

 

                    Радіогазета 
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Визначення фізичних та хімічних параметрів води. 

                                                                                                     Таблиця 2.4.1 

№
 п

р
о
б

и
 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а,

°C
 

колір pH  

Запах 

Характеристика Оцінка 

інтенсивності 

Характер 

Природного 

походження 

Штучного 

походженн

я 

1
 (

ст
о

к
) 

+16 Зеленувато-

коричнювата 

7,78 Легко 

відчувається і 

викликає 

неприємне 

враження 

Помітний Гнильний - 

2
 

(с
то

к
-

р
ік

а)
 

+13 Зеленувато-

коричнювата 

7,93 Запах відразу не 

відчувається 

Помітний Гнильний - 

3
 

(р
ік

а)
 

2
0
0
м

 в
ід

 

ст
о
к
у
 

+10 Зеленувата 6,86 Запах відразу не 

відчувається 

Дуже слабкий Трав’янисто

-торфяний 
- 

4
(в

о
д

а 
з 

к
р
ан

у
) 

+11 Немає 7,52 Запах не 

відчувається 

Непомітний - - 

(Визначення було здійснено 27 жовтня (вівторок), 14:00, при температурі повітря +7
0
С) 

 

                                                                                                                   

                                                                                                             Таблиця 2.4.2 

№
 п

р
о
б

и
 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а,

°C
 

колір pH  

Запах 

Характеристика Оцінка 

інтенсивності 

Характер 

Природного 

походження 

Штучног

о 

походже

ння 

1
 (

ст
о

к
) 

+15 Зеленувато-

коричнювата 

7,93 Легко 

відчувається і 

викликає 

неприємне 

враження 

Помітний Гнильний - 
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2
 

(с
то

к
-

р
ік

а)
 

+12 Зеленувато-

коричнювата 

7,94 Запах відразу не 

відчувається 

Помітний Гнильний - 

3
 

(р
ік

а)
 

2
0
0
м

 в
ід

 

ст
о
к
у
 

+8 Зеленувата 6,86 Запах відразу не 

відчувається 

Дуже слабкий Трав’янисто

-торфяний 
- 

4
(в

о
д

а 
з 

к
р
ан

у
) 

+11 Немає 7,52 Запах не 

відчувається 

Непомітний - - 

(Визначення було здійснено 29 жовтня (четвер), 19:00, при температурі повітря +5
0
С) 

 

                                                                                                     Таблиця 2.4.3 

№
 п

р
о
б

и
 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а,

°C
 

колір pH  

Запах 

Характеристика Оцінка 

інтенсивності 

Характер 

Природного 

походження 

Штучног

о 

походже

ння 

1
 (

ст
о

к
) 

+15 Зеленувато-

коричнювата 

7,95 Легко 

відчувається і 

викликає 

неприємне 

враження 

Помітний Гнильний - 

2
 

(с
то

к
-

р
ік

а)
 

+11 Зеленувато-

коричнювата 

7,94 Запах відразу не 

відчувається 

Помітний Гнильний - 

3
 

(р
ік

а)
 

2
0

0
м

 в
ід

 

ст
о
к
у
 

+7 Зеленувата 6,88 Запах відразу не 

відчувається 

Дуже слабкий Трав’янисто

-торфяний 
- 

4
(в

о
д

а 
з 

к
р
ан

у
) 

+11 Немає 7,51 Запах не 

відчувається 

Непомітний - - 

(Визначення було здійснено 31 жовтня (субота), 10:00, при температурі повітря +5
0
С) 
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Клас стану епіфітних лишайників  

                                                                                                   Таблиця 2.5.1 

№
 п

р
о
б

н
о
ї 

п
л
о
щ

и
н

и
  

та
 в

ід
ст

ан
ь
  

в
ід

 а
в
то

м
аг

іс
тр

ал
і,

  
 м

 

 

Вид 

деревної 

рослинності 

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 в

и
д
ів

 

л
и

ш
ай

н
и

к
ів

 

Види лишайників Клас стану  

епіфітних 

лишайників 

№
1
  

5
0
 м

. 
 

Маслинка вузьколиста 

 Elaeagnus angustifolia 

Клён ясенели́стий, 

 Acer negúndo 

1 Phaeophyscia orbicularis (Neck.) 

 Moberg 

             ІІ 

№
2
  

1
0
0
 м

. 
 

Тополя чорна 

 Pópulus nígra 

2 Physcia tenella  

(Scop.) DC 

Phaeophyscia orbicularis 

(Neck.) Moberg 

Xanthoria parietina (L.) Beltr. 

             ІІ 

№
3

  

1
5
0
м

. 

Тополя чорна 

Pópulus nígra 

3 Physcia tenella  

(Scop.) DC 

Phaeophyscia orbicularis 

(Neck.) Moberg 

Xanthoria parietina (L.) Beltr. 

ІІ 

№
4
  

2
0
0
м

 

Тополя біла 

 Populus alba 

3 Phaeophyscia orbicularis 

(Neck.) Moberg 

Xanthoria parietina (L.) Beltr. 

Physcia adscendens (Fr.) H. 

Olivier 

ІІ 

№
5

 

2
5
0
м

 

Тополя біла 

 Populus alba 
5 Phaeophyscia orbicularis 

(Neck.) Moberg 

Xanthoria parietina (L.) Beltr. 

Physcia adscendens (Fr.) H. 

Olivier 

Physcia tenella (Scop.) DC 

Candelariella aurella  

(Hoffm.) Zahlbr 

ІІІ 

№
6
  

5
0
0
м

. 

Тополя біла 

 Populus alba 

5 Phaeophyscia orbicularis 

(Neck.) Moberg 

Xanthoria parietina (L.) Beltr. 

Physcia adscendens (Fr.) H. 

Olivier 

Physcia tenella (Scop.) DC 

Candelariella aurella  

(Hoffm.) Zahlbr 

ІІІ 
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Вплив стану забруднення атмосферного повітря на вид  

Xanthoria parietina (L.) Beltr. 

                                                                                                   Таблиця 2.5.2 

№
 п

р
о
б

н
о
ї 

п
л
о
щ

и
н

и
  

та
 в

ід
ст

ан
ь
 в

ід
 а

в
то

м
аг

іс
тр

ал
і,

 м
 

С
ер

ед
н
я
 к

іл
ь
к
іс

т
ь
 с

ло
ев

и
щ

  

 
С

р
ед

н
я
 п

л
о
щ

а 
сл

о
ев

и
щ

а,
 с

м
2
 

 
З

аг
ал

ь
н

а 
п

л
о
щ

а 
л
и

ш
ай

н
и

к
а 

н
а 

д
ер

ев
і 

Поверхня стовбура 

П
р
о
ек

ти
в
н

е 
п

о
к
р
и

тт
я
 

л
и

ш
ай

н
и

к
о
м

 в
и

д
у
 

X
a
n
th

o
ri

a
  
p
a
ri

et
in

a
 (

L
.)

 B
el

tr
. 
, 
 

%
 

 

 
Р

ів
ен

ь
 з

аб
р
у
д

н
ен

о
ст

і 

Довжина 

окружності 

стовбура, 

см 

Висота 

стовбура 

см 

Площа 

поверхні 

стовбура

см
2
 

№
1
  5
0
 м

. 

- - - - - - - Зона 

найбільшого 

забруднення 

№
2
  

1
0
0
 м

. 

2 1,3 2,6 55 150 11000 0,023 Зона 

найбільшого 

забруднення 

№
3
  

1
5
0
м

. 

6 2 12 200 150 40000 0,03 Зона 

найбільшого 

забруднення 

№
4
  2
0
0
м

 

16 2,5 40 150 150 22500 0,13 Зона 

найбільшого 

забруднення 

№
5

 2
5
0
м

 

22 4,5 99 155 150 23250 0,4 Зона 

найбільшого 

забруднення 

№
6

  

5
0
0
м

. 

28 8 224 150 150 22500 0,9 Зона 

найбільшого 

забруднення 
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Додатки 
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Додаток А 

Сліди побутової діяльності та відпочинку людини 
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Додаток Б 

Ділянка берега, засипана ґрунтом, вилученим під час 

будівництва 
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Додаток В 

Ділянка водосховища, яка не замерзає внаслідок стічних вод 

 

 



11 

 

 Додаток Г 

Відбирання проб води (стічних вод та з водосховища) 
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Додаток Д 

Визначення рН води за допомогою рН-метра 
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Додаток Е 

Визначення видового складу лишайників 
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Додаток Ж 

Визначення стану атмосферного повітря методом 

ліхеноіндикації 
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Додаток З 

Вплив людини на рослинність прибережної зони 
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Додаток И 

Вплив людини на рослинність прибережної зони 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Схема руху групи учнів КЗШ №121  

по досліджуємій ділянці Кресівського водосховища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           напрямок руху групи юних дослідників 

                           ділянки визначення стану атмосферного повітря методом ліхеноіндикації. 
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ХАРЧУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ СКОТЧ-ТЕР‘ЄРА 

В ДОМАШНІХ УМОВАХ 

Суходольська Оксана Денисівна,  10 клас,  еколого-природничого 

ліцею №116  міста Києва Голосіївського району; педагогічний керівник: 

Толубко Анна Василівна, вчитель біології  вищої категорії еколого-

природничого ліцею №116 міста Києва. 

Актуальність моєї роботи полягає в тому, що дуже багато людей в 

сучасних умовах великого міста утримують домашніх улюбленців. 

Це собаки, коти, ховрахи, різні птахи, навіть екзотичні тварини.     

Домашні улюбленці потребують індивідуального підходу в питаннях 

годування, догляду, дресирування, схильні до хвороб. Я акцентувала свою 

увагу на моніторингу кормів, що рекомендують ветеринари для годування 

собак. В роботі представлені  рекомендації, що базуються на власних 

спостереженнях та аналізі літератури . 

Мета роботи: дослідити особливості будови породи скотч-тер‘єр та 

проаналізувати особливості утримання цієї породи в домашніх умовах. 

В роботі використані методи: спостереження, моніторингу кормів 

економ класу, преміум класу, супер-преміум класу та холістики. 

Об’єкт дослідження:собака породи скотч-тер‘єр Опал. 

Предмет дослідження - корми для собак: економ- , преміум-, супер-

преміум классу, холістики,  

   Провівши моніторинг рекомендованих кормів та керуючись власним 

досвідом, я можу порекомендувати корми та правила утримання скотч– тер’єрів 

в домашніх умовах.  

   Найдешевшими і менш якісними є корми економ класу, тому що вони 

майже не містять м’яса, а тільки субпродукти.  

 Корми преміум і супер-преміум класу кращі та дорожчі. 

Найкращі корми -  це холістики. Вони містять справжнє м’ясо, а замість 

добавок туди входять натуральні овочі, фрукти та ягоди. 



ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Тема: Харчування та утримання скотч – тер‘єра в домашніх умовах. 

Мета: визначити найоптимальніший за складом корм для собаки. 

Об‘єкт дослідження: собака породи скотч – тер‘єр по кличці Опал; вік 6,5 

років. 

Методи дослідження: моніторинг, спостереження. 

Хід роботи 

1. Моніторинг кормів 

Корми для собак можуть бути умовно поділені на кілька класів: економ, 

преміум, супер-преміум і холістік. Останній є найкращим. З цієї причини до 

нього відносяться продукти, які можуть вважатися високоякісними. Їх розробка 

проводилася при обліку фізіології тварини. Склад сухого корму даного класу 

максимально наближений до продуктового набору, який одержують тварини, 

якщо б вони жили в дикій природі. 

2. Корми для собак економ класу 

Найдешевші готові сухі корми — це корми економ класу. Особливу 

корисність для тварини вони не несуть, навіть навпаки — постійне тривале 

годування ними в більшості випадків призводить до проблем зі здоров'ям 

вихованця. Все із-за поганого складу: в економ кормах немає справжнього 

м'яса, тільки субпродукти тваринного походження сумнівної якості. Також на 

першому місці у складі завжди дешеві харчові наповнювачі на зразок 

кукурудзи, пшениці, сої. Але собаки - м'ясоїдні по своїй природі,  їм  необхідне  

м'ясо, а не зерно. Крім того, в таких кормах присутні штучні ароматизатори і 

підсилювачі смаку. Останні викликають звикання,  через що собака  потім  

відмовляється  їсти  якісні корми, а хазяї часто помилково думають, що це через 

низьку якість корму.  

3. Корми для собак преміум классу 

Самими популярними в Україні  є корми преміум класу. Хоча у них все 

ще є субпродукти, вони більш високої якості, а також в них є справжнє м'ясо 



(залежно від марки) в кількості м'ясних інгредієнтів близько 25-30%, а 

основним компонентом, як правило, є рис. Такими кормами вже можна 

годувати дорослих собак, але вони все ще далекі від ідеалу. В деяких випадках 

корми преміум классу бувають навіть більш якісні ніж холістіки (корми 

найвищої якості). 

4. Корми супер-преміум класу для собак 

Дійсно непоганий  збалансований склад мають корми супер-преміум 

класу для собак. У них вже є справжнє м'ясо і його не менше чверті, а якщо 

субпродукти і є — то вони якісні і чітко вказані. Наприклад, «субпродукти 

птиці (печінка, серце), тобто це корисні компоненти, а не які небудь пір'я або 

одні перемелені кістки. Також в супер преміум кормах немає ніяких штучних 

ароматизаторів і підсилювачів смаку. Загалом, кормом такого класу вже можна 

сміливо годувати цуценя або дорослу собаку, не боячись при цьому за його 

здоров'я. 

5. Корми холистики для собак 

Найкраще готове харчування, що можна купити в зоомагазині — це 

корми холистики для собак. У них міститься багато м'яса, немає ніяких 

субпродуктів, в якості джерела вітамінів виступають овочі, фрукти і ягоди. Ці 

корми дійсно є повнораціонними і забезпечують собаку усіма необхідними 

його організму речовинами. 

6. Догляд 

Шотландські – тер’єри мають  довгу, патлату шерсть, яка потребує 

ретельного догляду, та регулярного вичісування,  щоб не утворювалися ковтуни 

та видалити відмерлу шерсть. Стригти шотландського – тер’єра краще кожні 6-

8 тижнів, але не рідше як 2 рази на рік, щоб зберігати охайний зовнішній вигляд 

та запобігти дерматологічним проблемам. 

Також важливо кожен вечір  після прогулянки оглядати собаку, щоб 

запобігти потраплянню кліщів на хутро . Тер’єра можна мити  тоді, коли це 

необхідно. Але важливо, щоб під час купання вода не потрапила до вух або 

очей. Після процедури слід ретельно почистити вуха, щоб упевнитися, що вони 



чисті і сухі. В іншому випадку може початися запалення. Глистогонять собаку 

раз в три місяці. Небезпечні не тільки стьожкові та круглі черви, а й ті, що 

паразитують у серці. Обробляти собаку від кліщів та бліх  треба один раз на 

місяць.  Кігті повинні обрізатися регулярно.  

Як і інші тер’єри, скотч – тер’єри люблять активність. Хтось любить рити 

землю у дворі, а хтось ганятися за маленькими істотами. Якщо вони  позбавлені 

цього, у них можуть розвитися проблеми з поведінкою. При відповідному 

догляді  пес буде почувати себе здоровим і щасливим. 

Висновок до експериментальної частини 

Провівши моніторинг рекомендованих кормів та керуючись власним 

досвідом, я можу порекомендувати корми, та правила утримання скотч – 

тер’єрів в домашніх умовах. 

Висновки 

1. Моніторинг утримання в домашніх умовах скотч-тер`єра допоміг 

мені знайти оптимальні корми для Опала; 

2. Аналіз показав, що більшість кормів мають у своєму складі неякісні 

добавки, які негативно впливають на травлення і життєдіяльність тварин; 

3. Найкращими за складом є корми преміум -  класу, супер преміум та 

холістик. До їх складу входять справжнє м’ясо (25-30 %), добавки справжніх 

субпродуктів (печінка, серце), відсутні штучні ароматизатори і підсилювачі 

смаку; 

4. Догляд собак полягає в регулярному вичісуванні шерсті, видаленні 

відмерлої шерсті. Якщо собака забруднена то її треба мити спеціальним 

шампунем. 

5. Собаки повинні регулярно оглядатись хазяїном на предмет 

наявності кліщів, шкідливих комах, глистів.  

6. Хазяїн повинен активно вигулювати собаку, давати фізичне 

навантаження. Це сприяє формуванню характеру і поведінки тварини. 

7. Якісний догляд за собакою потребує значних економічних затрат, 

тому це повинні враховувати ті, хто хоче мати домашніх улюбленців.  



ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ  

В УМОВАХ МІСТА РОМНИ ТА РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

Автор: Сенча Іван Олександрович, слухач наукової секції «Географія» 

Роменської міської Малої академії наук учнівської молоді Роменської міської 

ради Сумської області, учень 10-Б класу Роменської  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №5  

Науковий керівник: Бартош Євгеній Миколайович, керівник наукової 

секції «Географія» Роменської міської МАН учнівської молоді, вчитель 

географії та основ економіки, вчитель-методист. 

Актуальність даної проблеми визначається залежністю нашої держави 

від імпортних вуглеводнів, яка змушує шукати нові джерела енергії, вкладати 

гроші у сонячні електростанції та зелений тариф.  

Мета дослідження: визначити перспективи та особливості 

використання сонячних батарей та їх роль у вирішення проблем розвитку 

енергоощадних технологій за умови розміщення на території міста Ромни. 

Завдання дослідження: ознайомитись з основними принципами 

роботи та використання сонячних батарей, як одного з джерел 

альтернативної енергії, вивчити радіаційні ресурси міста Ромни доступні для 

використання, виявити ефективність використання сонячних батарей к 

джерела енергопостачання, визначити перспективи використання сонячних 

батарей в умовах Ромен. 

Сонячна енергія має значні перспективи, головним способом її 

використання найближчим часом будуть залишатись сонячні батареї. Серед 

трьох основних їх видів для умов нашої місцевості найбільш придатні – 

полікристалічні (завдяки найбільшому терміну використання та найменшій 

втраті потужності у процесі амортизації). 

Для обґрунтування енергетичних програм розвитку регіонів 

пропонується використовувати коефіцієнт «сонячних днів» та картограму 

інсоляційного районування області на основі адміністративних одиниць.  

Радіаційні ресурси Роменщини достатні для розвитку сонячної енергетики та 

найсприятливіші на території області.  



Аналіз практичного використання сонячних електростанцій у м. Ромни 

засвідчив: окупність сонячних батарей триває 3-5 років, термін праці модуля 

не менший 25 років, сонячні модулі є економічно  вигідними для своїх 

власників, але з роками помітна втрата потужності внаслідок амортизації, 

«зелені» тарифи забезпечують швидку окупність капіталовкладень. 

Місто Ромни та Роменський район мають достатні для розміщення 

енергогенеруючих потужностей площі, які не мають перспектив 

альтернативного використання.   

Наукова новизна дослідження полягає в спробі розробити науково 

обґрунтований проект створення економічно рентабельних сонячних 

електростанцій на Роменщини, інсоляційного районування Сумської області, 

створення  інсоляційної картограми Сумської області, розрахунок 

коефіцієнта сонячних днів, синтез показників інсоляції та коефіцієнта 

сонячних днів для обґрунтування розвитку сонячної електроенергетики. 
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6. Дані метеорологічної станції міста Ромни 
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Додаток А  

Типи сонячних батарей 

                    монокристалічні                                полікристалічні 

 

тонкоплівні 

 

 

 



    Додаток Б  

Схема системи сонячної електростанції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток В  

Види сонячної радіації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Г  

Карта сонячної інсоляції 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Д  

Інсоляційне районування Сумської області 

 

 

   Кс=0.41 (гарантовано придатна) 

  Кс=0,4 (придатна) 

  Кс=0,39 (середньопридатна) 

  Кс=0,38-0,35 (малопридатна) 

  Кс=0,33-0,32 (умовно придатна) 

                     Кс<0.31 (непридатна) 

 



Додаток Е 

Використання систем автономного освітлення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Ж 

Типова система САО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток З 

Визначення кута нахилу розміщення модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  И  

Діюча (базова для розрахунків) сонячна електростанція  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  К 

Перспективні для побудови СЕС мікрорайони міста Ромни 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  Л  

Перспективні для побудови СЕС території Роменського району 

 

 

 



Додаток М 

Дах Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  Н 

Типовий комплект обладнання  

  

 

 

 

  

Сонячний модуль  1 шт.  

Світлодіодний 

світильник  

1 шт. 

Контролер заряду  1 шт.  

Акумулятор  1 шт.  

Кабель конектор  2,5 м  

Ціна комплекту  250-380$  



ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТИМЧАСОВОЇ ЗОРОВОЇ ПАМ’ЯТІ У 

ПІДЛІТКІВ 

Автор: Колоток Володимир Ілліч, учень 10 класу, Мелітопольської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №7, вихованець Малої академії наук учнівської молоді Мелітопольської 

міської ради Запорізької області, manmelitopol@gmail.com, (0619)43-12-72 

Науковий керівник: Станішевська Тетяна Іванівна, доктор біологічних наук, 

професор кафедри анатомії та фізіології людини і тварин МДПУ 

ім. Б. Хмельницького 

 

Актуальність теми дослідження. В наш час вчені знаходять все нові 

відмінності в анатомії, біохімії та функціонуванні головного мозку чоловіка та 

жінки у тому числі і в структурах, відповідальних за зір, слух, емоції, пам'ять. 

Дослідження присвячені визначенню специфіки розвитку пам’яті у хлопчиків та 

дівчат представляють собою особливе значення, оскільки навчання та пам'ять 

являються вищими формами індивідуальної адаптації людини к різноманітним 

факторам середовища, до яких відноситься і навчальної діяльність. 

Об’єкт дослідження: стан нервової системи дітей середнього шкільного віку. 

Предмет дослідження: особливості формування короткочасної зорової 

пам’яті. 

Мета роботи: вивчення статевих відмінностей тимчасової організації 

короткочасної зорової пам’яті у дітей 10-13 років. 

Для реалізації поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: 

-  проаналізувати основну наукову літературу з даної теми дослідження; 

-  встановити динаміку формування тимчасової зорової пам’яті в залежності 

від віку; 

-  простежити статеві відмінності у формуванні тимчасової зорової пам’яті. 

Методи дослідження: антропометричний, експериментальний, пошуковий, 

статистичний, порівняльний. 

Новизна роботи полягає в аналізі особливостей, визначенні статевих 

відмінностей формування тимчасової зорової пам’яті у дітей середнього шкільного 

віку ЗОШ №7.  

mailto:manmelitopol@gmail.com


Висновки. Встановлено особливості формування, рівень розвитку 

тимчасової зорової пам’яті у дітей середнього шкільного віку. Під час 

дослідження з визначення особливостей тимчасової зорової пам’яті серед 

школярів 11-13 років, прослідковується чітка динаміка щодо зміни кількості 

помилок у дітей із кожним завданням. Вікові особливості формування 

короткочасної зорової пам’яті свідчать про те, що у дівчат кількість помилок 

була більше, ніж у хлопців. 

Список використаних джерел 
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ВІДДАЛЕНЕ КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ ПОЛИВУ 

 

У наші дні системи "Розумного будинку" стають все більш 

актуальними. Якщо врахувати потреби людини, то можна створити 

реалізацію цих потреб за допомогою віддаленого керування різноманітними 

процесами. 

Розумний Будинок (англ. Smart House - розумний будинок) - це 

системи та програми, які створені для спрощення користування побутом. 

Наприклад програма, яка вмикає або вимикає світло. Використання цієї 

технології є актуальним. На сьогоднішній день технологія  "розумного 

будинку"  стає актуальнішою з кожним днем. Існує багато галузей  

застосування цієї технології : керування об’єктами побуту,  вмикання та 

вимикання приладів та ін. 

Дана  робота полягає в розробці  web-сайту, який  керує  системою 

поливу, тобто надає можливість віддаленого керування  відкриттям та 

закриттям клапанів системи поливу. 

Об’єктом дослідження є система віддаленого керування системою 

поливу за допомогою web-сторінки . 

Мета роботи : розробка  системи віддаленого керування системою 

поливу за допомогою web-сайту. 

Для досягнення мети треба  розв’язати такі задачі: 

- вивчити літературу за темою роботи; 

- зробити огляд існуючих аналогічних систем віддаленого 

керування; 

- створити web-сайт на базі html, css , javasript; 

виконати тестування сайту на макеті приладів. 

Можливості систем віддаленого керування  

Можливість віддаленого керування. 

Система віддаленого керування поливу зроблена таким чином. 

Спочатку створюється web- сторінка, потім робиться програма на java script, 



створюється сервер, програма відправляє запит на сервер, а сервер  приймає 

запит і клапани або відчиняються або зачиняються. Користувач може 

керувати та відправляти запити з web-сторінки.  

Можливість вмикання/вимкнення по таймеру. 

У програмі є функція встановлення часу коли саме відчиняти, або 

зачиняти клапани. Є можливість встановлення днів на тижні та часу (год, хв , 

сек) по яким запити будуть відправлятись та клапани будуть відчинятися. 

 Відображення характеристик . 

Програма відображає температуру, вологість, дату, час. Також 

виводиться інформація про клапани, які включені, які вимкнені. Є 

інформація про час з моменту загрузки. Є інформація про миттєву частоту 

імпульсів та лічильник імпульсів. На сайті є стан про кількість підключених  

користувачів. Присутня інформація про напругу та стан програм. 

Можливість створення програм поливу 

На сайті є опис програм, та розклад. За допомогою розкладу ви можете 

відмічати дні, у які ви хочете здійснити полив згідно певної програми. Потім 

ви можете редагувати задачі. Додавати працюючі клапани, або видаляти. Ви 

можете редагувати час праці клапанів та кількість програм і задач. 

Система віддаленого керування складається з керованого приладу, wi-fi 

модулю, програми та web-сторінки або програми. Принцип роботи системи:  

користувач відправляє запит з серверу до приладу керування за допомогою 

wi-fi. Прилад отримує запит, обробляє його та реагує, або відправляє 

відповідь у виді інформації на сервер. 

Якщо дія має відбуватись по таймеру принцип наступний: користувач 

встановлює час для реагування приладу. Лічильник відраховує час , та у збіг 

часу відправляє запит до приладу. Потім прилад знов обробляє запит, та 

відправляє відповідь, або реагує. 

Створена система віддаленого керування поливом на основі web-

сторінки дозволяє реалізувати автоматичний полив на відстані. Дана система 

працює, як при безпосередньому керуванні нею, так і в автономному режимі 



за допомогою створених програм. За допомогою web-сторінки є можливість 

редагувати та змінювати характеристики, наприклад, налаштування часу 

поливу, днів поливу, клапанів які будуть працювати та ін. Дана програма 

була протестована з різними параметрами, та доведена коректна робота 

програми. 

Практична значимість роботи полягаю у тому, що розроблена програма 

може бути використана на об’єктах господарювання, таких, як город або сад 

за потреби поливу на відстані. Перевагами системи є те, що вона дозволяє 

економити людські та енергетичні ресурси (під час поливу не потрібна 

присутність оператора на об’єкті господарювання, що в свою через дозволяє 

економити на витратах призначених на транспорт та ін.) 

Для удосконалення системи можна виконати наступне: зробити 

температурну умову та умову вологості для виконання програми, щоб 

скасувати полив, якщо пройшов дощ; додати можливість надіслати листа на 

електронну скриньку користувача, якщо під час виконання програми сталася 

помилка. Але не зважаючи на це система вже протестована на макетах і 

повністю готова до використання. 



Тези 

Науково-дослідницької роботи на Всеукраїнський біологічний форум  

учнівської молоді  « Дотик природи » «Особливості гніздової біології 

підсоколика великого Falco subbuteo L. на території Придністровського 

Покуття» Вонсуля  Маркіяна Миколайовича , учня 4(8) класу Городенківської 

гімназії імені Антона рушельницького Городенківської районної ради Івано-

Франківської області. 

Моб. тел. 0673443838 

Дослідження проводилися протягом 2014-2018 років на території 

Городенківського і Тлумацького районів Івано-Франківської області. Метою 

цього дослідження є вивчення екологічних особливостей підсоколика 

великого на території Прут-Дністровського межиріччя. Об'єктом дослідження 

стала популяція підсоколика великого на території Північного Покуття. 

Предметом дослідження був стан популяції підсоколика великого на території 

дослідження. Ставили перед собою такі завдання: 

- проаналізувати біотопічний розподіл популяції підсоколика великого по 

території дослідження; 

- дати характеристику гніздової біології підсоколика великого;  

- вивчити   етологічні   особливості   підсоколика   великого   на   

території Північного Покуття; 

- проаналізувати особливості трофіки данного виду; 

- вивчити сезонну динаміку підсоколика великого на території 

Північного Покуття. 

Були використані методи А. Кузякіна (1962) для кількісного обліку та 

методика Р. Мянда (1988) для оологічних показників кладок яєць.  

В результаті дослідження можна стверджувати, що підсоколик великий є 

малочисельним гніздовим видом. Займає старі гнізда воронових птахів. 

Заселяє 5 основних стацій. Найбільш охоче заселяється в межах лісосмуг 

та середньостиглих грабово-дубових лісів (по 8 гнізд) (36,56%). 

Найчастіше заселяє гнізда на дубі звичайному. В більшості випадків гнізда 

локалізуються у верхівкових гілках крон дерев - 15(75% всіх гнізд), висота 

розташування гнізд над рівнем землі становить 9,86±1,87 м. Було поміряно 14 

гнізд, їх параметри не виходять за межі видової ідентичності. 

Кладку починають у другій половині травня. Середні розміри кладки 

становлятьЗ,4±0,4 яйця. Насиджує в основному самка. Термін насидження 

28-29 днів. Успішність 89,6%. Перебувають у гнізді пташенята 38-39 днів. 

За нашими дослідженнями підсоколик великий живиться 8 видами 

горобиних птахів. Перевагу надає кропив'янці сірій (24%). 

В момент гніздування конфліктує з сімома видами птахів; найчастіше з 

вороною сірою і сорокою. З факторів загрози найбільш суттєвим для даної 

популяції є спонтанний відстріл мисливцями і руйнування гнізд воронових, 

які даний підсоколик заселяє. 



Проект
“Досліджуємо природу  

рідного краю”



Комунальний заклад 
“Матвіївська загальноосвітня санаторна  

школа – інтернат І – ІІІ ступенів” Запорізької обласної ради



І розділ 

“ Практична  природоохоронна  робота ”

Матвіївська екологічна катастрофа
Село Матвіївка було засновано ще в перші роки після революції

переселенцями. Матвіївка знаходиться вздовж каскаду ставків більш

ніж на 8 км. Ставки вирили німці – колоністи, а живились ставки з

великої кількості джерел. Де – інде джерела пробиваються на

поверхню і в наш час. Зараз зберігся лише один ставок та, в

офіційних документах водойми значаться як і раніше. Старожили

пам'ятають село де було багато квітів, зелені, а понад ставами

схилялися красуні верби, що несли прохолоду людям у дні

відпочинку.



Всі діти з великим задоволенням в зимовий час катались на 
ковзанах та катках , в які перетворювались  ставки. Нам, сучасним 
дітям, гуляти вже немає де – довга балка, що заросла комишом  і 
засипана сміттям, перетворилась у розсадник павуків на плазунів.

Декілька разів на благоустрій 
ставків виділялись державні 
кошти, але куди вони 
поділися – невідомо.
Ми учні школи – інтернату 
бережемо те, що лишилося. 
Прибираємо сміття зі ставка 
та по берегу . Лишилася 
маленька територія де 
можна відпочити, половити
риб. Ми цьому раді!





Благоустрій території школи
Всі учні школи – інтернату працюють над

впорядкуванням шкільного подвір'я

Ми висаджуємо дерева, 

а особливо багато квітів



Благоустрій  шкільних майданчиків

Всі учні школи – інтернату працюють над

впорядкуванням шкільного подвір'я

Ми проводимо благоустрій 

дитячих та  спортивних 

майданчиків



Благоустрій меморіальних комплексів

Систематично учні школи – інтернату працюють 

по благоустрою та упорядкуванню 

меморіальних комплексів



Допомагаємо зимуючим птахам

Улюбленою справою для 

нашої малечі  є виготовлення 

та розвішування годівничок  

для пташок, розвішування 

шпаківень



ІІ розділ 

“ Практична  природоохоронна  робота ”



ІІІ розділ 

“ Навчально – виховна робота з охорони 

природи”

Станція №1 Подвір'я  школи 
На території школи 
знаходиться велика 
різноманітність  дерев , 
кущів  та квітів. Тут ростуть 
дерева – старожили, які 
були посаджені при 
заснуванні  нашої школи: 
туя, клени, берези, липи, 
каштани.





Станція №2   Каштановий гайок

Знаходиться в центрі села і є 
місцем відпочинку жителів. 
Учні нашої школи – інтернату  
щорічно беруть участь у Акції 
“ Збери каштани ” 
та здають каштани у  
Михайлівське
лісництво .





Станція №3  Ставок
Місце відпочинку  жителів села.  
Ставок  живиться  джерельною водою.  
На березі ставка ростуть верби, 
що радують відпочиваючих своєю прохолодою.



Станція № 4  Парк відпочинку 

З  великим задоволенням 
жителі с. Матвіївка та 
м. Запоріжжя відпочивають у 
місцевому парку, де відомий 
агроном А.К. Білай насадив 
велику різноманітність дерев 
та  кущів . Особливою 
любов'ю у жителів та гостей 
користується бузкова алея.  
Учні нашої школи є частими 
відвідувачами   парку. 
Вивчають рослинний світ.



Над  проектом 
працювали учні 6 класу :

Коростильова Альона 
Яланська Кристина
Сергієнко Анастасія

Артемченко Максим

Керівник : Остапець Л.Ф



ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК САМОТНОСТІ З САМООЦІНКОЮ ТА СЕНСОЖИТТЄВОЮ 

КРИЗОЮ В ПІДЛІТКОВОМ ВІЦІ 

Філоненко Марія Володимирівна, учениця 11-В класу Харківської 

спеціалізованої школи I-III ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області 

 

Проблема самотності – одна з найгостріших у сучасному соціальному 

житті. Більшість наукових і психологічних досліджень показують, що до цього 

часу в науці немає єдиного розуміння феномену самотності [1-6]. Відчуття 

самотності з'являється в найбільш загостреній формі та вперше усвідомлюється 

в підлітковому віці. У старших класах школи спостерігається також зростання 

негативних соціально-психологічних явищ, таких, як невпевненість у собі, 

збільшення стресових ситуацій, порушення міжособистісних взаємин, відчай, 

самотність. Надзвичайно важливим є раннє розпізнавання причин цих проблем, 

зокрема проблем самотності, яка зумовлена прагненням підлітка до 

усамітнення, спробами поєднання двох різноспрямованих потреб: 

відокремлення і потреби в приналежності до групи, тобто з одночасною 

актуалізацією прагнень до соціалізації та індивідуалізації [1-3]. 

Доводячи собі й оточуючим свою самостійність, цінність своєї 

особистості, її унікальність і неповторність, підліток неминуче стикається зі 

станом самотності, «розмовою з собою», що безпосередньо впливає на розвиток 

його особистості, розвиток і формування самооцінки [3]. Адекватна самооцінка, 

в свою чергу, допомагає досягти поставлених цілей, визначити свій 

професійний вибір. Особливості самооцінки старшокласників багато в чому 

визначають їхню подальшу долю. Також впливовим фактором на процес 

будівництва особистістю індивідуального життєвого шляху є сенс життя [5]. 

Тому вивчення зв’язку між самооцінкою і самотністю та самооцінкою і 

сенсожиттєвою кризою допоможе підліткам не тільки краще розуміти сутність 

динаміки власних змін та відчуттів, а й дасть змогу впливати на їхні 

характеристики та позитивну динаміку. 

Мета: виявлення особливостей суб’єктивного переживання самотності в 

підлітковому віці і його взаємозв'язок з рівнем самооцінки та наявністю 

сенсожиттєвої кризи. 



Гіпотеза: рівень самооцінки підлітків та наявність сенсожиттєвої кризи 

безпосередньо впливають на суб’єктивне відчуття самотності, виявляють її 

забарвлення (позитивне або негативне); гальмують перетворення негативної 

характеристики самотності на позитивну. 

Об’єкт дослідження: самотність як психологічний феномен. 

Предмет дослідження: взаємозв’язок рівня суб’єктивного почуття 

самотності та самооцінки і наявності сенсожиттєвої кризи. 

Завдання: провести огляд літературних джерел з досліджуваної проблеми; 

проаналізувати взаємозв’язок між рінями самотності та самооцінки, між 

присутністю відчуття сенсожиттєвої кризи та почуттям самотності у підлітків. 

Методи дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічної 

літератури щодо проблеми дослідження; емпіричні – «Опитувальник 

модифікованої шкали самотності UCLA» (Д. Рассел, М. Фергюсон); 

діагностичні опитувальники «Одиночество» (С.Г. Корчагина); «Вербальна 

діагностика самооцінки особистості» (Фетискін Н.П), «Вивчення загальної 

самооцінки» (Казанцева Г. Н.; «Опитувальник сенсожиттєвої кризи (СЖК)» 

(Карпинський К.В.); математично статистичні – коефіцієнт рангової кореляції 

Спірмена (rs). 

Дослідження проводилося в три етапи. На першому етапі було проведено 

огляд літератури з досліджуваного питання. На другому етапі на базі соціально-

психологічної служби Харківської спеціалізованої школи I -III ступенів № 17 

було проведено діагностичне дослідження суб'єктивного відчуття самотності, 

вивчення самооцінки і СЖК в учнів 8-10-х класів. 

У дослідженні брали участь 126 учнів (70 дівчини, 56 хлопця): 28 учнів 

8-х класів, 56 учнів 9-х класів та 42 учні 10-х класів у віці 14-16 років. За 

результатами діагностичного дослідження були умовно створені 

експериментальна та контрольна групи. До експериментальної групи віднесли 

дітей, які мають підвищений рівень відчуття самотності: 43 учні, 24 дівчат, 

19 хлопців (7 учнів 8-го класу, 20 учнів 9-го класу та 16 учнів 10-го класу). 

Таким чином, в результаті дослідження виявлено, що існують якісні і 

кількісні відмінності у відчутті самотності учнями 8-х та 10-х класів. Виявлено, 



що в учнів 9-10-х класів почуття самотності виникає частіше (більш 30%), ніж в 

учнів 8-х класів. Це пов'язано з підвищеною увагою дитини до свого 

внутрішнього світу та прагненням до усамітнення. На початку підліткового віку 

в стані самотності найчастіше виникає нудьга, а в старшокласників – сум, який 

також властивий підліткам. 

На третьому етапі були проаналізовані результати діагностики 

експериментальної і контрольної групи. Існує взаємозв'язок переживання 

самотності з рівнем самооцінки: в 8-х класах (r = -0,57; p <0,01), в 9-х класах 

(r = -0,71; p <0,01) і в 10-х класах (r = -0,49; p <0,01). При цьому старшокласники 

частіше відчувають присутність сенсожиттєвої кризи (r = 0,58 p <0,01), чого не 

було виявлено в учнів 8-х класів. 6% опитаних учнів 9-10-х класів мають 

підвищений рівень відчуття сенсожиттєвої кризи. Високого рівня за цим 

показником у нашої виборці не було виявлено. 

Необхідно зазначити, що 81% учнів експериментальної групи мають 

низький рівень самооцінки, для контрольної групи цей показник складає 41%. 

Завищену самооцінку мають 5% учнів експериментальної групи та 2% учнів 

контрольної групи. 

За результатами діагностики фахівцями соціально-психологічної служби 

ХСШ № 17 були проведені індивідуальні та групові корекційно-розвиваючі 

заняття з учнями, які мають підвищений рівень самотності. Проведені 

індивідуальні та групові консультації за результатами діагностики з усіма 

учасниками навчально-виховного процесу. 

Науково-дослідницька робота з цього напрямку буде тривати протягом 

усього навчального року. За результатами діагностики були розроблені буклети 

з рекомендаціями для батьків та учнів. У листопаді заплановано проведення 

повторної діагностики рівня суб'єктивного відчуття самотності та вивчення 

самооцінки. Результати дослідження будуть представлені на районному етапі 

МАН та ІІ міжрегіональній науково-практичній конференції «Харківський 

осінній марафон психотехнологій». 
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Тези науково-дослідницької роботи 

«Вплив Wi-Fi випромінювання на організм людини» 

Олексюка  Дениса Ростиславовича, учня  10-А класу КЗ «НВК 

«ЗОШ  І-ІІІ ст. №13- колегіум»  м. Ковеля» Волинської області 

Науковий керівник:  Лук’янова Валентина Олександрівна,  КЗ «НВК 

«ЗОШ  І-ІІІ ст. №13- колегіум», учитель біології, «учитель-методист» 

 

         Актуальність теми. Інтернет для всіх ‒ бездротова мережа, або як ще її називають WI-

FI, стала доступною з 2015 року для всіх жителів планети.  Населення України, особливо 

великих міст, знаходиться під постійним впливом антропогенного електромагнітного 

випромінювання, рівень якого в багато разів перевищує природний. ВООЗ класифікує такий 

стан спеціальним терміном «електромагнітне забруднення навколишнього середовища».Нара

зі, ґрунтовнихдосліджень про вплив електромагнітного випромінювання на живі організми 

немає. Є лише поодинокі, часто суперечливі дані. Необхідність дослідження впливу 

електромагнітного випромінювання на живі організми і визначає актуальність досліджень за 

цією темою.   

         Об’єкт дослідження –  учні 10-16 років та їх здоров’я. 

    Предмет дослідження ‒ електромагнітне випромінювання WI-FI роутером.         

    Мета роботи: визначити ступінь охоплення учнів школи WI-FI випромінюванням 

(наявність WI-FІ роутера вдома) та рівень їх соціально-психологічного здоров’я у результаті 

впливу WI-FI випромінювання. 

Відповідно до мети визначили ряд завдань: 

 опрацювати літературу із зазначеного питання; 

 провести власні практичні дослідження;  

 створити рекомендації щодо запобігання негативного впливу WI-FI   випромінювання 

на організм. 

     У дослідженні використовувалися теоретичні методи: аналізу, систематизації та 

узагальнення інформації; методика емпіричного дослідження  А.І. Федорової та А.Н. 

Нікольської; експерименту, опитування; методи обробки даних: статистичного та 

кореляційного аналізу. 

    Практичне значення роботи: донести інформацію та результати дослідження 

здобувачам освіти, створити практичні рекомендації щодо мінімізації впливу WI-FI 

випромінювання  на організм підлітків. 

    Новизна  роботи полягає у тому, що вперше було проведено узагальнення і 

систематизацію фактичного матеріалу зібраного на базі НВК «ЗОШ I-III ст. №13 – колегіум» 

м. Ковеля та аналіз різностороннього впливу WI-FI на підлітків. 

    Дослідження проводилося у м. Ковелі  у січні ‒ серпні 2018 року. В якості аналізованих 

ділянок у місцях дослідження було обрано такі точки: №1 ‒ безпосередньо біля Wi-Fi 

роутера «TP-Link», який працював 24 години на добу і  здійснював  випромінювання 

частотою 2,4 ГГц, потужністю 3,6 мВт/см 2, №2 – село Красноволя, де відсутній інтернет та 

елетромагнітний вплив WI-FI роутера, № 3 ‒ НВК №13 ‒ опитування 162 учнів.      

      Результати проведеного теоретичного та емпіричного вивчення проблеми впливу 

електромагнітного випромінювання  дають можливість зробити такі узагальнення. 

     1. Wi-Fi був винайдений в 1996 році, його творцем вважається інженер Джон О'Салліван. 

Пристрої Wi-Fi були призначені для корпоративних користувачів, щоб замінити традиційні 

кабельні мережі. Роутер з Wi-Fi-технологією «ділиться» з іншим обладнанням 

високошвидкісним доступом до інтернету за допомогою електромагнітних хвиль. Точка 

доступу передає свій ідентифікатор мережі (SSID) за допомогою спеціальних сигнальних 

пакетів на швидкості 0,1 Мбіт/с кожні 100 мс. Тому 0,1 Мбіт/с ‒ найменша швидкість 

https://uk.wikipedia.org/wiki/SSID
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


передачі даних для Wi-Fi. На сучасному етапі населення знаходиться під постійним впливом 

антропогенного електромагнітного випромінювання, рівень якого в багато разів перевищує 

природний.   

      2. У доповіді з громадським доступом, відомій під назвою Bioiniciative, стверджується, 

що близько двох тисяч міжнародних досліджень виявили зв’язок між тривалою дією 

електромагнітного випромінювання на організм і утворенням пухлин.  Крім того, це 

випромінювання може бути причиною тривалих головних болей, мігрені, гіперактивності і 

порушень сну. Занепокоєння зростає через дію wi-fi сигналу на дітей, організм яких 

особливо схильний до ушкоджень, оскільки знаходиться в процесі розвитку. Замислившись 

про це, такі країни, як Великобританія, Франція і Швеція, почали прибирати wi-fi роутери з 

шкіл,  музеїв, громадських зон, щоб знизити дію цієї технології на здоров’я.  

      3. Пристрій Wi-Fi випромінює високочастотні хвилі в діапазоні 2,4 ГГц. Вчені з США 

давно вже з’ясували, що радіохвилі частотою від 0, 5 ‒ 2, 4 ГГц негативно впливають на 

людський  організм. Однак не варто забувати, що практично всі звичні нам прилади 

(мобільні  телефони,  мікрохвильові печі і т. д.) працюють на тих же високочастотних 

хвилях. Дослідники вважають, що подібне випромінювання, яке виділяють вищенаведені 

прилади, в тому числі і Wi-Fi роутер, просто не здатне завдати людині великої шкоди, тому 

що у нього дуже мала потужність. Щоб Wi-Fi роутер зміг нанести дійсно суттєвої шкоди 

людському організму, потрібно, щоб він діяв цілеспрямовано, постійно і з великою силою. 

      4. Електромагнітні хвилі впливають на мозок і центральну нервову систему, тому, якщо 

випромінювання надто сильне, людина відчуває слабкість, головні болі та роздратованість. 

Порівнявши WI-FI з іншою технікою було  з’ясовано, що частота роутера, становить 2,4 ГГц 

‒ як і в мікрохвильовій печі, але остання набагато шкідливіша для здоров’я. Вся справа в 

потужності ‒ у мікрохвильовці вона в десятки разів вища, саме цей показник визначає вплив 

випромінювання на людину. Таким же чином порівнюємо роутер з мобільним телефоном ‒ у 

першого пристрою потужність вимірюється показником мВт, а ось у стільникового вона 

становить мінімум 1 Вт, що в рази вище. Таким чином, потужність випромінювання Wi-Fi-

роутера незначна порівняно з іншою технікою. 

     5. Особливо сильно випромінювання Wi-Fi роутера впливає на вагітних жінок і дітей, 

тому вчені вважають, що потрібно обмежити використання бездротових мереж в школах, 

гімназіях, дитячих садках та лікарнях. Фахівці закликають сучасних батьків не поспішати з 

купівлею своєму чаду приставок і ігрових гаджетів, особливо якщо дитині немає ще й п’яти 

років. Вчені також вважають, що Wi-Fi може негативно впливати на чоловіче здоров’я. 

Чоловікам не рекомендується тримати підключений ноутбук або планшет до бездротової 

мережі на своїх колінах, це може привести до зміни спермограми. 

      6. Провівши дослідження, було з’ясовано, що WI-FI випромінювання негативно впливає 

на психологічне  здоров’я людини. Воно викликає втому, головну біль, знервованість. 

      7. Проведене дослідження не вичерпує поставленої проблеми, а може слугувати 

перспективою наступних наукових досліджень, зокрема при вивченні  впливу 

електромагнітного випромінювання на організм людини. 

Вивчивши та дослідивши зробили: 

 Випустили стінівки «WI-FI: за і проти». 

 Провели просвітницьку роботу на шкільній екологічній конференції. 

 Випустили агітаційні листівки. 

 Підготували матеріали для публікації у місцевій газеті «Вісті Ковельщини».  

Робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел,  додатків 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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                                                                                                                                      Додаток Б 

Дослідження №1. Визначення обізнаності школярів 5-11 класів щодо Wi-Fi 

випроміннювання 
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2.Інтернет і домашні oбов’язки 
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4.Чи часто ви відчуваєте втому після  
перебування в Інтернеті ? 
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5.Інтернет і агресія 
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ВПЛИВ ТИПІВ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА ОСОБИСТІСНУ 

ТРИВОЖНІСТЬ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ 

 

Автор: Майорова  Юлія  Володимирівна, учениця   10  класу 

Мелітопольського ліцею № 5, вихованки Малої академії наук учнівської 

молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області, 

manmelitopol@gmail.com, (0619)43-12-72 

Керівник: Беляєва Ольга Іванівна, вчитель – методист вищої категорії з 

біології Мелітопольського ліцею № 5 Мелітопольської міської ради 

Запорізької області. 

 

Актуальність роботи зумовлена необхідністю вивчення  

психобіологічних чинників становлення та розвитку індивідуальності, 

впливу темпераменту на психічні процеси особистості, які впливають на   

швидкість мовлення, визначають   емоції та мислення молоді. Сьогодні 

збільшилося число тривожних і дезадаптованих дітей, яким притаманний 

рівень занепокоєння, невпевненості, емоційної нестійкості. Ці чинники 

соціального характеру спричиняють переживання, емоційну напруженість 

і тривогу, які є симптомами неврозів, стресів, розладу емоційної сфери 

особистості. Звідси поширюється так звана «підліткова тривожність», 

рівень якої є найбільш значимим показником внутрішніх конфліктів, 

суперечливих почуттів, слабкості та  психологічного захисту. Недостатній 

рівень знань учнів і педагогів про системні взаємозв’язки тривожності і 

темпераменту особистості роблять дану проблему актуальною і сучасною. 

Мета роботи полягає у вивченні, узагальненні знань про типи 

темпераменту і тривожність, виявленні впливу типу темпераменту на 

рівень тривожності особистості. 

У відповідності до мети визначено такі завдання: 

1. На основі вивчення літератури дати характеристику теорії 

темпераменту темпераменту і вияснити причини виникнення тривожності. 

mailto:manmelitopol@gmail.com


2. Підібрати методи для визначення типу темпераменту та рівня 

особистісної тривожності. 

3. Дослідити вплив типу темпераменту на рівень тривожності учнів 

старших класів. 

4. Виробити рекомендації, спрямовані на зниження рівня 

особистісної тривожності. 

Об’єкт дослідження: індивідуальні властивості темпераменту  та 

тривожності   підлітків. 

Предмет дослідження: вивчення типів темпераменту особистості та 

їх вплив на рівень тривожності учнів старших класів. 

Методи дослідження: експериментальне дослідження з використанням 

психологічних тестів визначення рівнів тривожності і типів темпераменту, 

статистична обробка результатів, аналіз та узагальнення. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що її результати можуть 

бути використані у практиці педагогів, психологів, учнів старших класів для 

зниження рівня особистісної тривожності, збереження психологічного 

здоров’я учнів та їхніх  батьків. 

Висновки. Встановлено взаємозв’язок та пряма взаємозалежність між 

типом нервової системи, темпераменту та рівнем особистісної тривожності 

школярів, запропоновано комплекс тренінгових вправ для зниження рівня 

тривожності. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛІГНОГУМАТУ НА ПРОРОЩУВАННЯ 

БОБОВИХ ТА ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО 

ОПТИМАЛЬНОЇ ДОЗИ  

АВТОР: Бєляєва  Катерина  Ігорівна     

Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді  

виконавчого комітету  Марганецької міської ради 

м.Марганець, Дніпропетровська обл.,  вул. Лермонтова 27-А, 

encmarg@gmail.com 

Науковий  керівник: Зубкова Валентина Григорівна, керівник гуртка 

«Поглиблене вивчення хімії». 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Одним із шляхів вирішення проблеми екологічно 

безпечного ведення господарства є застосування гумінових добрив 

природного походження. Ці речовини здатні підвищувати стійкість рослин до 

різних несприятливих факторів (заморозків, засухи,дії пестицидів), 

відновлювати родючість ґрунту, підвищувати урожайність культур, 

покращувати харчову цінність продукції та її екологічну чистоту, знижувати 

витрати на отримання урожаю. 

МЕТА РОБОТИ: дослідження впливу лігногумату на пророщування 

овочевих та бобових культур, визначення його оптимальних доз, визначення  

відмінностей між пророщуванням насіння у воді та розчинах, та дослідження 

процесів росту в рослинах сімейств Пасльонових та Бобових. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: 

Під час проведення дослідження пророщували насіння рослин різних видів в 

розчинах лігногумату різної концентрації для визначення оптимального 

вмісту гумату, враховуючи економічний показник та показники ефективності 

(розмір плодів, кількість та якість врожаю, швидкість росту) даного розчину.  

Досліджено дію розчинів гумату на родину Пасльонових та Бобових. Серед 

Пасльонових було обрано помідори сорту «Рожевий гігант» та солодкий 

«болгарський» перець . Серед Бобових обрано  насіння спаржевої квасолі.   



Для пророщування  насіння обрали два розчини гумату різної концентрації та 

дистильовану воду. Розчини з вмістом речовини лігногумату 0,2%  (10 мл 

лігногумату на 1 л. води) та 0,1%  (5 мл лігногумату на1 л. води). 

Матеріали дослідження: чашки Петрі, ємності для пророщування (в якості 

них було взято скляні стакани), шприц без голки ( для відмірювання гумату 

для розчину та змочування), мірний стакан, насіння помідорів сорту 

«рожевий гігант», насіння болгарського перцю та спаржевої квасолі. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ: 

1. Досліджено різні концентрації лігногумату на овочевих та бобових 

культурах. 

2. Встановлено оптимальну концентрацію лігногумату для пророщування 

і регулювання росту рослин на прикладі  Пасльонових та Бобових 

культур. 

3. При концентрації розчину 0,1 % було помічено пришвидшене 

проростання насіння та звичайний активний ріст. Натомість при 

концентрації розчину 0,2 % було набагато повільніше проростання 

насіння, але швидкий, рясний та активний ріст Бобових на прикладі 

спаржевої квасолі. 

4. Обробка насіння бобових культур 0,1 % розчином лігногумату дає 

більший ефект, ніж така ж обробка овочевих культур. 

Порівняльний аналіз результатів дослідів засвідчили оптимальну 

концентрацію розчинів лігногумату для пророщування (0,1 %)  та 

стимулювання росту (0,2 %) сільськогосподарських культур. Застосування 

лігногумату дозволить підвищити урожайність та якість 

сільськогосподарських культур. 
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Тези 

науково-дослідницької роботи «Особливості екології 

яструба малого Accipiter nisus L. на території Північного 

Покуття» на Всеукраїнський біологічний учнівської 

молоді «Дотик природи» 

            Горічок Сніжани Романівни, члена гуртка « Юні       

екологи» Городенківського ЦТУМу, учениці 5(9)-Б класу 

Городенківської гімназії імені Антона Крушельницького, 

м.т. 0969314332 

Науковий керівник: Бундзяк Петро Васильович , 

вчитель біології Городенківської гімназії імені Антона 

Крушельницького Городенківської районної ради Івано-

Франківської області 

 

Дослідження проводилось на протязі 2016-2018 рр. на території 

Городенківського та Тлумацького районів Івано-Франківської області. 

Об’єктом дослідження стала популяція яструба малого (Accipiter nisus L) на 

території Придністровського Покуття. Предметом дослідження став стан 

вивченості яструба малого на території Покуття. Мета:вивчити особливості 

екології яструба малого на Придністров`ї .Ставилися такі завдання: 

- Вивчити особливості гніздової біології яструба малого; 

- Вивчити біотопічний розподіл гніздування даного виду; 

- Вивчити етологічні особливості яструба малого на території 

Північного Покуття; 

- Проаналізувати трофічні уподобання досліджуваного виду; 

- Дати аналіз сезонним особливостям життя яструба малого.  

 Площа дослідження становила 300 км2. Для опису яструба малого 

використовували «Визначник птахів України» І.Марисової і В. Талпоша 

(1982). Облік здійснювався згідно методик А. Кузякіна (1963) і Ю. Равкіна 

(1967). Оологічні показники оцінювались згідно методик Р.Мянда (1988), 



опис гнізд і яєць – згідно даних М. Нікіфорова (1989). Одержали такі 

результати. 

Густота населення влітку даного виду становить 0,6 особин/км2 у зоні 

грабово-дубових лісів; 0,4 особин/км2 біля поселень людини. Зате взимку 

густота населення біля населених пунктів становить 1,0 особин/км2. При 

заселенні віддає перевагу середньостиглим грабово-дубовим лісам, де 

виявлено 4 гнізда. В загальному виявлено 12 гнізд яструба малого. Щодо 

локалізації гнізд, то даний вид віддає перевагу ділянкам в основі крони – 8 

випадків (66,67%), середня висота розташування гнізд становить 9,2±1,19 м. 

Яструб любить будувати гніздо в бокових гілках крони неподалік від 

центрального стовбура. 

Кладку яєць яструби малі розпочинають у другій половині квітня. 

Величина кладки коливається від 3 до 5 яєць. Яйця світло-зеленого кольору 

із неінтенсивною коричневою крапчастістю. Переважають яйця еліпсовидної 

форми – 80,7 % усіх яєць. За всіма показниками коефіцієнт варіації 

морфометричних параметрів не перевищує 3%, що свідчить про малу 

варіабельність. Насидження кладки – 34-35 діб. Пташенята перебувають в 

гнізді біля 45 діб. Самець і самка ловлять здобич, але пташенятам їжу подає 

тільки мати. 

Ми проаналізували залишки їжі, і, можемо стверджувати, що в раціоні 

яструба малого присутні 10 видів птахів. Але перевагу даний вид віддає 

вільшанці (Erithacus rubecula L.), коноплянці (Acanthis cannabina L.) і 

кропив’янці садовій (Sylvia communis L.). В період гніздування часто вступає 

в антагоністичні відносини з іншими видами птахів, захищаючи гніздо. 

Основний відсоток конфліктів припадає на крука і ворону сіру. Людина в 

процесі господарської діяльності впливає на стан популяції яструба малого. 

Основні чинники антропогенного впливу на вид такі: 

- відстріл мисливцями в період полювання; 

- загибель від отруєння пестицидами; 



- руйнація гнізд яструба великого, за період дослідження ми 

відмічали 8 гнізд, знищених людиною; 

- відлякування антропогенним шумом; 

- загибель внаслідок короткого замикання на дротах ліній ЛЕП (18 

загиблих птахів) 

взимку робить невеликі міграції в пошуках їжі, і в цей час досить часто 

з’являється біля населених пунктів, де збираються багато горобиних птахів, 

яких він здобуває під час полювання. 
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Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді  

„Дотик природи – 2018“ 

 

ТЕЗИ 

науково-дослідницького проекту на тему „Порівняльна характеристика 

лісового та лучного орнітокомплексів в околицях бази „Деснянка““ 

 

Автор – Теплюк Катерина Андріївна, учениця 8-А класу Опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської 

міської ради Полтавської області. 

м.Пирятин, тел.:0956074303   nataliya.rogova@ukr.net   

Науковий керівник – Рогова Наталія Миколаївна, учитель біології і хімії 

Опорного закладу Пирятинської зш І-ІІІ ст. №6. 

м.Пирятин, nataliya.rogova@ukr.net   тел.:0997728737 

 

Категорія: зоологія 

 

Час та місце проведення дослідження. Робота виконана у липні-

серпні 2018 року на території Національного природного парку „Деснянсько-

Старогутський“ (Сумська область, Середина-Будський район, база 

„Деснянка“, за 5 км від села Очкине) під час перебування автора в 

екологічному таборі „Деснянські зорі – 2018“. 

Актуальність теми. Придеснянська частина Національного 

природного парку „Деснянсько-Старогутський“ є територією, важливою для 

птахів. Тут багатий видовий склад як місцевої орнітофауни, так і птахів-

мігрантів, тому що на цій території перетинаються два міграційних шляхи 

(Поліський і Дніпровський). Це підсилює актуальність моніторингу стану 

орнітофауни, безперечно важливого для природоохоронних територій. 

Мета роботи: порівняти орнітофауністичні комплекси лісу та луків в 

околицях бази „Деснянка“. 

mailto:nataliya.rogova@ukr.net
mailto:nataliya.rogova@ukr.net
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Завдання: 1. Встановити та порівняти видовий склад птахів лучного та 

лісового комплексів. 

2. Визначити статус перебування кожного виду на дослідженій 

території. 

Об’єкт дослідження: птахи лісу та луків в околицях бази „Деснянка“. 

Предмет дослідження: видовий склад, статус перебування птахів на 

дослідженій території. 

Методи роботи: маршрутний метод, статистична обробка даних. 

Птахів реєстрували за голосом та візуально за допомогою бінокля. 

Визначення проводили за допомогою визначників та під керівництвом 

орнітологів НПП „Деснянсько-Старогутський“. 

Стан вивчення проблеми. Це частина систематичних досліджень 

стану екосистем, що проводяться на території НПП „Деснянсько-

Старогутський“. 

Новизна роботи. Отримані дані доповнюють відому досі інформацію, 

що пов’язано зі зміною кліматичних умов на даній території. 

Практичне значення: 1. Отримані дані будуть внесені до літопису 

природи НПП „Деснянсько-Старогутський“ як результати моніторингу стану 

екосостем. 2. Інформація може бути використана для еколого-просвітницької 

роботи. 

Результати дослідження. В ході 5 днів дослідження (з 31.07.2018 по 

04.08.2018) під час маршрутних екскурсій нами було пройдено 26,5 км, 

проведено 14 год спостережень. Досліджувані ділянки – сосновий ліс та 

заплавні луки р.Десна. На період дослідження припадає початок 

ранньоосінньої міграції птахів на даній території. В цей час тут зустрічалися 

види, які не гніздяться, а перебувають на прольоті із північніших територій 

(водоплавні та навколоводні птахи, перш за все). За результатами 

досліджень, на обстеженій території зареєстровано 61 вид птахів. Визначено 

приуроченість їх до території. Обчислено коефіцієнт подібності Соренсена. 

Проаналізовано видовий склад птахів за систематичною та екологічною 
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характеристикою. Проаналізовано статус видів на території, визначені види, 

які є осілими, гніздовими та перелітними. 

Висновки: 

1. Досліджено і проаналізовано видовий склад двох біотопів у околицях бази 

„Деснянка“ на території НПП „Деснянсько-Старогутський“ – сосновий ліс та 

заплавні луки. 

2. На дослідженій території зареєстровано 61 вид птахів. У лісі – 39 видів, на 

луках та водоймах – 39 видів. З них 17 видів зустрічалися в обох біотопах. 

3. Коефіцієнт подібності Соренсена складає 0,44, що свідчить про невисоку 

подібність екосистем. 

4. В обох біотопах найбільшою кількістю видів характеризуються 

представники ряду Горобцеподібні (загалом 36 видів – 59%), а на другому 

місці – представники ряду Соколоподібні (6 видів – 10%). Гусеподібні, 

Журавлеподібні та Сивкоподібні зустрічалися тільки на луках, Дятлоподібні 

– тільки у лісі. 

5. Кількість гніздових видів у лісі складає 39, а на луках – лише 17 (інші 22 

види на луках тільки годуються). Кількість видів, що годуються, навпаки, 

більша на луках – усі 39 помічених видів, а у лісі –34 види. 5 видів гніздиться 

у лісі, а годується – на луках. 

6. За статусом загалом 21 вид птахів – осілі (15 видів типово лісових, 1 вид – 

лучний і 5 видів – спільні для обох біотопів); у лісі переважали осілі, а на 

луках – гніздові перелітні та пролітні види птахів. 

7. Із зареєстрованих видів 5 належать до Червоної книги України. 

Використана література: 

1. Марисова І.В. Птахи України. Польовий визначник [Текст] / І.В. Марисова, 

В.С. Талпош. – К.: Вища школа, 1984. – 184 с. 

2. Фесенко Г.В. Птахи фауни України: польовий визначник [Текст] / Г.В. 

Фесенко, А.А. Бокотей. – К.: Вища школа, 2002. – 416 с. 

3. Сайт http://www.pernatidruzi.org.ua. 

4. https://uk.wikipedia.org/wiki/Коефіцієнт_подібності. 

http://www.pernatidruzi.org.ua/
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ТЕЗИ  

 Роботу за темою « Проблема забруднення повітря у шкільних 

приміщеннях та шляхи її розв’язання» виконав член Наукового товариства 

учнів Таїровської ЗОШ І-ІІІ ступенів Овідіопольського району учень 10-Б 

класу  Мораітес Ігор В’ячеславович під керівництвом вчителя хімії та 

біології Таїровської ЗОШ  І-ІІІ  ступенів Барабаш Вікторії Борисівни. 

Актуальність теми. Наразі проблема великої концентрації 

вуглекислого газу у побутових приміщеннях все більше освітлюється як 

основний показник забруднення повітря у будівлях. Особливо актуальною 

вона є, коли йдеться про шкільні приміщення. Адже, щоб створювати 

необхідні умови для навчання у школах повинно бути не тільки сучасне 

обладнання і висококваліфікований персонал, потрібне ще й сприятливе 

навколишнє середовище, яке не загрожує здоров’ю учнів. Тому кожен, хто 

перебуває у школі, повинен розуміти і знати все про свою безпеку і умови 

праці.  

Мета: дослідити проблему підвищеної концентрації вуглекислого газу в 

повітрі шкільних приміщень, оволодіти методикою її вимірювання та 

розробити рекомендації щодо її розв’язання.  

 Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі: 

Об’єктом дослідження було повітряне середовище приміщень 

Таїровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Овідіопольського 

району  

Методи досліджень: експрес – метод визначення концентрації 

вуглекислого газу в шкільних приміщеннях  

 Особистий внесок автора:  

• проведено критичний аналіз літературних  джерел  та інтернет – 

ресурсів за темою; 

• визначено мету досліджень, задачі, розроблено структуру роботи; 

• автори брали участь у відборі проб повітря для дослідів та приготуванні 

маточних та робочих розчинів; 



• одержано та проаналізовано результати, узагальнено експериментальні 

дані,  

сформульовано висновки з урахуванням порад наукового керівника. 

Практичне значення. Результати роботи можна використовувати на 

уроках хімії, біології та екології, факультативах. Запропоновані поради 

щодо зниження концентрації вуглекислого газу в повітрі стануть в 

нагоді кожному, хто зацікавлений у підтриманні та збереженні свого 

здоров’я. 

 



Стан природно-заповідного фонду Донецької області 

Завданням природно-заповідного фонду (ПЗФ) Донеччини є 

регулювання суспільних відносин щодо організації, охорони і використання 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду, відтворення їх природних 

комплексів. Для цього, згідно Закону України «Про природно-заповідний 

фонд України», на території Донецької області утворено: 6 ландшафтних 

парків, 3 природних заповідників, Донецький ботанічний сад, 53 заказники, 

13 заповідних урочищ, 34 пам’ятки природи. Уявлення про загальну площу 

елементів фонду надає рисунок. 

 

Рис. Площа (га) складових природньо-заповідного фонду Донецької 

області 

Чисельність населення Донецької області - 5 млн.252 тис. осіб це 10% 

людства України. Площа складає 26,5 тис. км2 (4,4% території України). 

Середня щільність населення даної найбільшої області держави становить 

186,9 осіб/км2. 

В цих умовах відносні показники, а саме, частина фонду в площі 

області та метраж що перепадає на одного мешканця області (табл.) є дуже 

скромними у порівнянні з світовими і європейськими  

Таблиця. Місце складових природньо-заповідного фонду в середовищі 

Донецької області 



Складова фонду Кіль-

кість 

Загальна 

площа, 

 га 

Відносні по області  

площа,  

м2/м2 

густина, 

м2/особа 

природні заповідники 3 13344 5 10-4 2,54 

національні природні 

парки 

2 61329 2,3 10-3 11,7 

регіональні 

ландшафтні парки 

3 7161 2,7 10-4 1,36 

заповідні урочища 13 806 0,3 10-4 0,15 

заказники 4 3672 1,38 10-4 0,7 

пам*ятки природи 

загальнодержавного 

значення 

14 236 0,08 10-4 0,045 

заказники місцевого 

значення 

16 1007 0,38 10-4 0.19 

пам*ятки природи 

місцевого значення 

24 307 0,15 10-4 0.06 

 

Існує диспропорція в розподілі об‘єктів і територій ПЗФ серед 

адміністративних районів Донецької області. Так, найбільш насиченими є 

території Слов’янського (33,3% загальной площі ПЗФ області) та 

Першотравневого (11,2%) районів, а найменш – Мар’їнськго (0,01%) та 

Великоновосілківського (0,04%). Це в першу чергу пов‘язано з тим, що на 

території Слов‘янського району знаходиться національний природний парк 

«Святі Гори», а на території Першотравневого району — більша частина 

регіонального ландшафтного парку «Меотида». В Маріїнському та 

Великоновосілківському районах переважно розташовані заказники та 

пам‘ятки природи місцевого значення. Існує розрахунок, що необхідний 

показник заповідності для Донецької області складає 5%. Як вже зазначалось, 

на сучасному етапі він не перевищує 2,99 %. Основна частина фонду 

створена в минулому віці починаючи з 1925 р., з 2000 до 2003 рр. нові 

об‘єкти ПЗФ створювались дуже активно (в тому числі 5 регіональних 

ландшафтних парків), то після 2003 р. нових об‘єктів майже не було 

створено.  



ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ РОСЛИННОСТІ КИЄВА 

ПІД ВПЛИВОМ ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР 

Автор: Корецька Єлизавета Микитівна 

Телефон 38(098) 519 86 48, koretskaja15@gmail.com, 

 учениця, 10 класу гімназії НПУ ім. М.П. Драгоманова  

Шевченківського району м. Києва, 

Педагогічний керівник:   

Назаренко Світлана Валеріївна, вчитель біології гімназії  

НПУ ім.  М.П. Драгоманова Шевченківського району м. Києва 

Під час формування клімату сонячне випромінювання тісно взаємодіє з 

атмосферною циркуляцією повітря, яке, в свою чергу,  сприяє перерозподілу 

тепла, вологи та утворенню опадів. У зв'язку зі змінами клімату, що особливо 

різко проявляються в екстремальних умовах степової зони України, роль 

захисних лісових насаджень зростає. Одночасно із цим зростає враженість й 

ослаблення їх патогенними організмами, що вимагає ретельного вивчення в 

новій складній екологічній обстановці. Найбільший інтерес представляє 

вивчення впливу високої температури повітря на стан деревних рослин. 

Мета роботи: визначити вплив високих температур повітря  

на стан різних видів деревних рослин і вплив термічного стресу  

на їх стійкість до хвороб у захисних лісових посадках м. Києва. 

Предмет вивчення: захисні лісові насадження різного призначення й 

конструкцій, а також міські озеленювальні посадки. 

Завдання: 

1) ознайомитися з літературними джерелами, які присвячені вивченню 

температурного режиму Києва та Київщини на рослинність;  

2) провести дослідження в природному середовищі м. Києва 

Протягом спостереження над ростом та розвитком рослин  

в урбоекосистемах, таких як м. Київ, більшість рослин, як правило змушені 

пристосовуватися до несприятливих для них екологічних умов, зокрема 

забрудненого атмосферного повітря, своєрідного фізико-хімічного режиму 



міських ґрунтів та інших факторів середовища. Все це призводить до зниження 

стійкості рослин, у тому числі до появи шкідників і хвороб.  

Стійкість деревних рослин до екстремально високих атмосферних 

температур і посухи визначалася за наочною візуальною оцінкою пошкодження 

листів. Для цієї мети на основі аналізу діапазону морфологічних змін крон 

деревних рослин була використана орієнтовна шкала: 

I клас (0 - 2 бала) - крона дерева не ушкоджена або ушкоджена слабко (до 

15 %); 

II клас (2,1 - 3 бала) - слабке ушкодження крони (від 15 до 25 %); 

III клас (3,1 - 4 бала) - середнє ушкодження крони (від 25 до 50 %); 

IV клас (4,1 - 4,5 бала) - сильне ушкодження крони (від 50 до 75 %). 

Висновки: На основі індивідуальних оцінок обчислено середній бал 

ушкодження: 

• середній ступінь стійкості мають робінія псевдоакація  

й ряд видів клена (3,3 - 3,5);  

• трохи вище термостійкість у робінії псевдоакації (3,1 - 3,4), ясена та в'яза 

(3,0 бала); 

• досить стійкі - дуб і тополя (2,5 бала).  

В озеленювальних посадках м. Києва сильніше всіх ушкоджені береза повисла 

(4,2 бала) і каштан звичайний (4,4 бала).  

Вчені прогнозують підвищення температури в нашому регіоні (у цьому 

столітті) більш ніж на 6 ºC і це, безмовно, вплине на суттєву зміну рослинності 

регіону і призведе до загострення екологічних проблем.  Таким чином, 

найбільш стійкі до термічних ушкоджень та найбільш вигідні для  вирощування 

у міських умовах: тополі, дуб, в'яз та ясен. Отже, виявлення адаптованих видів і 

форм деревних рослин, найбільш пристосованих до мінливих умов 

кліматичного стресу, буде сприяти створенню стійких насаджень у міських 

умовах та покращенню лісорозведення в посушливих регіонах. Це має велике 

значення для прогнозів урожаю, строків вильоту шкідників, числа їх генерацій 

протягом літнього сезону й для привабливості нашого Києва, тощо. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕНЕРГЕТИКИ ЛЮДИНИ НА ВИРОЩУВАННЯ 

ЛІЛІЙ СОРТУ МОНТЕ НЕГРО 

Автор:    Петерчук Анастасія Андріївна,   учениця 11 класу 

гімназії НПУ ім. М.П.Драгоманова,  

                                                        Шевченківського району м.Києва 

                                   +380974823413 (моб.) 

nastenka20042002@gmail.com 

Педагогічний керівник: Назаренко  Світлана Валеріївна,  

вчитель біології гімназії НПУ ім. М.П.Драгоманова,  

                                                        Шевченківського району м.Києва 

   Лілія- представник родини Лілійних, відноситься до роду багаторічних 

цибулинних рослин. Квітка популярна по всій земній кулі, але особливо в 

Європі. Вона займає перші місця за популярністю серед інших квітів. Основне 

застосування даної рослини - естетичне, вона є чудовою прикрасою літнього 

саду і добре слугує як кімнатна квітка.  

   Лілія так припала до душі народу тим, що вона має гарну форму та 

характерний аромат, що є її візитною карткою.  

   Мета дослідження: виявлення впливу енергетики людини  на лілію. 

   Завдання: підтвердити або спростувати гіпотезу про позитивний чи 

негативний вплив енергетики людини на рослини. 

   Об’єкт вивчення: представники родини Лілійних, сорт Монте Негро. 

   Актуальність: дані спостереження можуть практично продемонструвати  як 

лілія реагує на людську енергетику різних видів; 

   Подібних дослідів було проведено дуже мало.  

   Дослідження полягало в тому, що дві подібні за зовнішнім виглядом лілії 

сорту Монте Негро ( Lilium Monte Negro) які розташовані на відстані 15 м одна 

від одної знаходилися під різним енергетичним впливом людини. 

   Лілію №1 протягом певного часу кожного дня я заряджала негативною 

енергетикою (кричала, погрожувала, скаржилась, говорила що вона незграбна, 

огидна, марна).  

mailto:nastenka20042002@gmail.com


   Лілію №2 я називала красивою, охайною, розповідала веселі історії, читала 

казки (кожні 2 дні) та у першій половині дня вмикала класичну музику 

(Моцарта, Шопена). Період часу: 12 днів. 

Досліджувані рослини не піддавались впливу додаткових речовин, які б  

змінювали направлення біохімічних процесів, що призводять до підвищення або 

зниження рівня життєдіяльності рослин і дають можливість керувати їх  ростом і 

розвитком. Догляд за рослинами був однаковим і умови вирощування були 

ідентичними (освітлення, зволоження грунту, склад грунту, температура). 

Висновки 

   1) Поганий настрій, дратівливість, негативні думки можуть викликати не 

тільки захворювання організму людини, а й здоров'я оточуючих нас рослин. 

Рослини здатні засвоювати і передавати інформацію.  

    Існує зв'язок людини з рослинами за допомогою психічної енергії (енергії 

наших думок). Думки - це настрій, вимовлені думки - це вібрації. Тому нашими 

думками, або словами, а також музикою можна впливати на зростання, розвиток 

і самопочуття рослин. Правоту цих аргументів науково доведено.  

   2) Досліди вчених показали, що коли в присутності рослин звучить класична, 

духовна, народна музика або спів, вони ростуть значно краще. Коли така музика 

як: рок, панк, техно дуже погано впливає на рослини, аж до їх занепаду. Отже, 

приємна, гармонійна музика сприяє росту і розвитку рослин та їх 

продуктивності. 

    Рослини дуже активно реагують на звукові вібрації хороших ласкавих 

слів, звернених до них. Погані слова, або погрози, висловлені на адресу рослин, 

дуже сильно їх пригнічують, як і намір заподіяти їм шкоду. 

    Також рослини люблять, коли їх «гладять». Потрібно проводити рукою по 

повітрю уздовж поверхні листя і стебла на відстані 5-10 см. Такі маніпуляції 

підживлюють рослини життєвою енергією. 

  Вчені припускають, що рослини  вбирають енергію людини, наповнюючи 

нею свою «сутність», коли це необхідно. Проте, це не «енергетичний 

вампіризм», а необхідність отримати інформацію. 



3) В результаті проведення даного дослідження я виявила енергетичний вплив 

людини на лілію. Гіпотеза про позитивний чи негативний вплив енергетики 

людини на рослини, зокрема на сорт лілій Монте Негро, підтвердився. Через 

термін спостереження стан лілій суттєво змінився: 

№1: Через 12 днів лілія повністю перецвіла. Листочки біля землі зав’яли і 

почали сохнути. Рослина виглядала «похмурою» та «пригніченою». Образи,  

№2: Цьому об’єкту дослідження пощастило набагато більше. У літературі 

написано що лілії сорту Монте Негро ( Lilium Monte Negro) цвітуть приблизно 5 

– 12 днів, проте навіть на 13-й день свого цвітіння лілія №2 продовжувала 

цвісти. Хоч вона вже перецвітала, але рослина виглядала абсолютно здоровою, а 

стан стебла і листочків став кращим ніж на початку досліду. Стебло стало 

міцнішим, а листочки — еластичні. 

4) Тож спробуйте дивитися на навколишній світ з добротою і увагою, не 

скупіться на усмішку і добре слово, звернене до людей, рослин чи тварин. 

ЛІтература: 

4.http://www.gardenia.ru/pages/lil_005.htm 

5.http://ogorodnye-shpargalki.ru/2009/11/blog-post_7051.html \ 

6.https://divo-dacha.ru/cvety/liliya-simvol-chistoty-cvetok-s-bogatoj-istoriej/ 

7.http://allflower.in.ua/sadovi-kvity/lilii.php  

8.http://megasite.in.ua/12883-kviti-kosmetologi-kviti-v-kosmetologi-troyanda-liliya-

geran-romashka-vidvari-maski-masla-recepti-narodna-kosmetologiya.html  

9.http://tattoom.pp.ua/znachennya/znachennya-tatuyuvannya-liliya-simvolika-tatu/  

10.http://floristics.info/ua/statti/sadivnitstvo/1598-sorti-lilij.html  

11.http://stroyka-gid.com.ua/robota-na-dilanzis/11300-udobryvaty-liliy.html  

12.http://floristics.info/ua/statti/sadivnitstvo/1596-liliji-doglyad.html  

13.http://ua.6soto4ek.ru/cveti/8346-hvorobi-ta-shkidniki-lilij.html  

14.http://faqukr.ru/domashnij-zatishok/157257-shkidniki-lilii-i-borotba-z-nimi.html  
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Особливості впливу меланінових пігментів 

базидіоміцетових грибів на кровотворну систему ссавців 

Автор: Гудзенко Єлизавета Дмитрівна, учениця 10 класу Українського 

гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, м. Київ, Україна 

Науковий керівник: Білько Надія Михайлівна, професор, доктор медичних 

наук, керівник центру молекулярних і клітинних досліджень Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» 

Педагогічний керівник: вчитель біології Шеремет Тетяна Григорівна 

       На сьогоднішній день світ зіткнувся з проблемою захисту населення від 

впливу іонізуючого випромінювання. Особливо гостро це питання постало 

після ночі на 26 квітня 1986-го року, після катастрофи на ЧАЕС, в результаті 

якої значна частина території Європи була забруднена радіонуклідами. 

       Проте, сьогодні не існує такого радіопротектора, який би одночасно був 

нетоксичним для організму, дієвим протягом тривалого часу, дешевим у 

виробництві та зручним у застосуванні. Тому виникла потреба пошуку 

речовини природного походження, що позбавлена токсичного впливу на 

організм та має сильні антиоксидантні властивості. Останніми роками 

з’ясувалося, що меланінові пігменти вищих базидіоміцетових грибів здатні 

знешкоджувати велику кількість вільних радикалів, що напрацьовуються в 

клітинах організму під впливом іонізуючого випромінювання. Проте й досі 

відсутні дані про вплив меланінів на гемопоез. 

        Тому, нашою метою було дослідити радіопротекторну дію меланіну на 

гемопоетичні клітини кісткового мозку мишей у разі дії сублетальної дози 

іонізуючого випромінювання. Задачі дослідження: дослідити вплив меланіну 

на колонієутворюючу здатність клітин кісткового мозку опромінених мишей; 

оцінити динаміку колонієутворюючої  активності клітин кісткового мозку 

мишей за умов опромінення сублетальною дозою; підібрати умови 

культивування гемопоетичних стовбурних клітин мишей лінії Balb/C in vivo. 

        Для досягнення мети культивування кісткового мозку мишей Balb/C 

проводилося у дифузійних камерах в умовах in vivo. Тварин-донорів 

кісткового мозку було поділено на три групи: миші, що не підлягали будь-

якому впливові (контрольна група); миші, що опромінювалися іонізуючим 



випромінюванням; миші, котрим перед опроміненням вводили розчин 

меланінових пігментів. 

           За результатами культивування ми зробили наступні висновки: 11 діб є 

найкращим строком культивування гемопоетичних стовбурних клітин мишей 

лінії Balb/C в умовах in vivo, оскільки саме на цю добу культивування  

утворювалося найбільше колоній компактного типу; колонієутворююча 

активність неопроміненого кісткового мозку становила 36,8±5,2 колоній на 

100 000 культивованих клітин; під впливом іонізуючого випромінювання  

знижувалася колонієутворююча активність кісткового мозку лабораторних 

тварин. Кількість колоній у камері на 1-шу добу становила 24,2±6,3, на 7-му 

2,3±0,5 та 4±0,3 на 30-ту добу після опромінення; розчин меланіну підвищує 

функціональну активність кісткового мозку опромінених тварин. Кількість 

колоній на 1-шу добу дорівнювала 51,6±6,8, на 7-му 82,5±4,1 та 113,8 ±10,2 на 

30-ту добу  після опромінення тварин-донорів. Отже, розчин меланіну, 

отриманий з пігментів базидіоміцетових грибів, має радіопротекторну дію і 

не тільки захищає від іонізуючого випромінювання, а й стимулює ріст 

гемопоетичних клітин кісткового мозку.        



ТЕЗИ 

наукової роботи з біології 

«Оцінка екологічного стану атмосфери шкільного подвірʼя методами 

біоіндикації. Ліхеноіндикація» 

Біряк Діани, учениці 8-А класу Комунального закладу «Малобілозерська 

спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» 

Запорізької обласної ради 

Керівник: Матяш Людмила Анатоліївна, учитель біології 

Мета дослідження: 

• виявити ефективність методу ліхеноіндикації; 

• вивчити рівень забруднення повітря; 

• вивчити видовий склад лишайників нашої місцевості. 

Предметом дослідження є  методи ліхеноіндикації, використання 

лишайників як  індикаторів забруднення навколишнього середовища. 

Об`єктом дослідження – біорізноманіття лишайників. 

Наукова новизна дослідження - нами вперше було описано біологічне 

різноманіття лишайників на території Малобілозерської школи-інтернату 

«Дивосвіт». 

Актуальність роботи полягає в тому, що оцінка екологічного стану 

атмосфери шкільного подвірʼя методами біоіндикації. не досліджена та не 

описана, а потреба в цьому є. 

Методи дослідження: теоретичні – вивчення та аналіз відповідної наукової 

літератури; практичні – створення колекції гербарію лишайників. 



Практичне значення даного наукового дослідження в тому, що його можна 

використовувати на уроках  біології, основ здоров’я, на факультативних 

заняттях, заняттях гуртків та студій. 

Структура, склад і обсяг роботи: дана робота складається з вступу, 

З розділів, висновків, переліку використаної літератури та додатків.  
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Тези 

 

 

Назва проекту: 

«ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧУВАННЯ» 

 

 

Автор: Зарубін Владислав Володимирович,  

м.т. +380663765567; електронна адреса: 

vladzarubin20022002@gmail.com; 

Навчальний заклад: навчально-виховний  

комплекс №1 Енергодарської міської  

ради Запорізької області,, м. Енергодар  

Запорізької області. 

 

 

Науковий керівник: Іткін Сергій  

Олександрович, учитель хімії  

ЕНВК №1, спеціаліст вищої  

кваліфікаційної категорії,  

старший учитель   

 

Харчування забезпечує ріст і розвиток організму людини, створює умови 

для адекватної його адаптації  до навколишнього середовища. 

Забезпечення безпеки  продуктів харчування – один з основних напрямів 

,що обумовлюють здоров’я  населення, збереження генофонду нації. 

Враховуючи роль харчування в здоров’ї нації, багато країн прийняли  

національні концепції  державної політики в області здорового харчування. 

Нагромадження в організмі будь – яких стійких чужорідних речовин є 

вкрай небажаним , а в деяких випадках становить пряму загрозу здоров’ю 

людини у вигляді порушення клітинного метаболізму. 

 Саме з точки зору охорони здоров’я  ми вирішили розглянути сучасне 

харчування  і поглянути на людину не як на машину, яка поглинає калорії для 

виконання своєї біологічної ролі, а як на гармонійну істоту. яка прийшла у цей 

світ самовдосконалюватися. 

Мета даної роботи :  

 довести собі і найближчому оточенню, що не можна  бездумно 

покладатись на виробників та продавців продуктів харчування, а розумно 

орієнтуватись у розмаїтті сучасного харчування; 

mailto:vladzarubin20022002@gmail.com
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 на конкретних прикладах показати негативний вплив екологічно 

шкідливих продуктів харчування  на здоров’я людини; 

 розробити рекомендації, щодо зменшення негативного впливу 

продуктів харчування  на здоров’я людини. 

 Для досягнення мети ми поставили перед собою такі завдання: 

 проаналізувати рівень знань серед  учнів і батьків про сучасне 

харчування і їхній  власний раціон; 

 проаналізувати висвітлення даної проблеми в засобах масової 

інформації; 

 оволодіти методами і навичками обирати корисні продукти 

харчування; 

 популяризувати отримані знання. 

Як ми і очікували результати, щодо безпеки харчування в нашому 

середовищі не втішні: 

 сучасна їжа не відповідає нормам безпечного харчування; 

 конкуренція на ринках продуктів харчування, зумовлює низьку ціну 

на низькоякісні продукти; 

 низький рівень знань покупців, тобто нас з вами, про шкідливий вміст 

у продуктах екологічно-небезпечних речовин створює попит на такі продукти 

харчування і їх вживання; 

 регулярне вживання екологічно-небезпечних продуктів харчування в 

більшості випадків не викликає одразу симптомів отруєння або дискомфорту, 

але речовини накопичуючись в організмі з роками викликають захворювання, 

причини яких встановити дуже важко; 

 на рівні адміністративних органів необхідний жорсткий контроль над 

виробниками і реалізаторами продуктів харчування; 

 знання – це сила. яка подолає байдужість до свого здоров’я. 

 

Неповний список використаних джерел інформації: 

1. Запольський, Анатолій Кирилович. Екологізація харчових виробництв 

: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Анатолій Запольський, 

Анатолій Українець, . - К. : Вища школа, 2005. - 428,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 

419 

2. Безпека харчування: сучасні проблеми: Посібник-довідник / Укл. А. В. 

Бабюк, О. В. Макарова, М. С. Рогозинський, Л. В. Романів, О. Є. Федорова. - 

Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. 
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3. Вплив харчування на здоров’я людини : Підручник / В. П. Пішак, М. 

М. Радько, А. В. Бабюк та ін.; Ред. М. М. Радько. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. - 

499 

4. Клоны на тарелке: есть или не есть?//Тваринництво України. - 2010. - 

№ 4. 



«МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ» ВИСОКОЛЬОТНІ ГОЛУБИ: ДОСВІД 

УТРИМАННЯ ТА РОЗВЕДЕННЯ 

Автор: Ладна Діана Дмитрівна, учениці 11 класу Мелітопольської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 4, вихованка Малої академії наук учнівської молоді 

Мелітопольської міської ради Запорізької області, manmelitopol@gmail.com, 

(0619)43-12-72 

Науковий керівник: Кошелєв Олександр Іванович, д. б. н., професор МДПУ  

ім. Б. Хмельницького 

 

Актуальність роботи зумовлена необхідністю систематизувати 

селекційну роботу українських любителів-голубівників по виведенню та 

удосконаленню нової високольотної породи – "Мелітопольські", яка 

проводилася останні десять років. Знання біології , умов утримання мають 

важливе значення для збереження цієї породи. 

Предмет - особливості біології голубів породи "Мелітопольські" в 

умовах міста Мелітополя. 

Мета роботи полягає у вивченні історії створення породи 

"Мелітопольські", проаналізувати особливості біології та умов утримання, 

дослідити особливості їх розмноження серед групи високольотні голуби. 

Завдання: 

- вивчити морфо-біологічну характеристику голубів породи 

"Мелітопольські"; 

- розкрити особливості польоту птахів цієї породи; 

- дослідити особливості розмноження; 

- з'ясувати умови утримання голубів у різних умовах. 

Методи дослідження: бібліографічний, статистичний, спостереження, 

компонентний аналіз, анкетне опитування.  

Новизна роботи полягає, по-перше, у з'ясовані історія створення цієї 

породи та досвід Мелітопольських голубівників, а по-друге, вивченні 

особливостей біології в різних умовах утримання на їх батьківщині – в місті 
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Мелітополь.  

Висновок. Зібрані дані по розмноженню голубів цієї породи, їх 

привабливість серед голубівників. З’ясовані льотні та декоративні якості 

голубів породи «Мелітопольські». Ці птахи відносяться до групи 

бескружного польоту, за стилем польоту – «стовпові» або «метелики». З усіх 

високольотних порід такий унікальний стиль польоту мають лише 

мелітопольські голуби. 
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ТЕЗИ 

 

Тема: Кореляція пальцевого індексу з деякими особливостями когнітивних 

процесів в школярів – підлітків м. Кам’янське 

Навчальний заклад: КЗ «СЗШ № 20 ім. О.І. Стовби м. Кам’янське» КМР, 11 клас 

Базовий навчальний заклад: Комунальний заклад «Дитячий екологічний центр» 

Кам’янської міської ради 

Населений пункт: м. Кам’янське, Дніпропетровської області 

Науковий керівник: Деміх Надія Олександрівна, керівник гуртка «Основи 

біології» КЗ «Дитячий екологічний центр» КМР 

Асиметрія головного мозку людини визначає розвиток і процеси адаптації 

до умов існування, найбільш яскраво проявляється в екстремальних обставинах 

і в процесі соціалізації, особливо при навчанні, впливає на особливості й 

ефективність мовної, когнітивної, навчальної діяльності дітей і підлітків. 

Пальцевий індекс, пов'язаний з рівнем пренатальної андрогенізації 

головного мозку, може бути прогностичним параметром, який би дозволив 

визначати профілюючий стиль мислення, спілкування та навчання, пов'язаний з 

особливостями взаємодії півкуль головного мозку. 

Проведений нами експеримент показав кореляцію пальцевого індексу 

юнаків та дівчат з особливостями когнітивних процесів - вербальної та 

асоціативної логіки, математичної логіки, з вміння виділяти суттєві прикмети 

явищ та об’єктів, навіть із здатністю не піддаватися ілюзіям. 

В експерименті взяли участь 44 школяра  віку 16-17 років (23 хлопця і 21 

дівчина) з  КЗ «СЗШ № 20 ім. О.І. Стовби» КМР. Використовували комбінацію 

методів – анкетування та антропологічні виміри.  

В результаті роботи було  сформовано уявлення про кореляцію пальцевого 

індексу юнаків та дівчат з особливостями когнітивних процесів, а саме, 

вербальної та асоціативної логіки, математичної логіки, з вмінням виділяти 

суттєві прикмети явищ та об’єктів, здатністю не піддаватися ілюзіям. Такі 

дослідження були би корисними при формуванні дитячих колективів і роботі з 

ними. 



Місцеперебування і лімітуючи фактори поширення мідянки звичайної 

Coronella austriaca (LAURENTI, 1768)в Краматорську і суміжних територіях. 

Коваленко Микита Андрійович 

Учень  9 –б класу  зош № 6, гурток зоологів ЦПР  м. Краматорськ. 

Керівник: Ксенжук Олена Іванівна, керівник гуртка зоологів ЦПР. 

Телефон  +38 050 192 17 05, eik@krm.net.ua 

 

Дана робота присвячена одній з найцікавіших змій нашої фауни - 

мідянки звичайної. Цей вид історично нечисленний, занесений до Червоної 

книги України, як вразливий вид, і в багатьох місцях мешкання чисельність 

мідянки зменшується. 

Мета досліджень - визначення лімітуючих факторів, що впливають на 

чисельність і поширення мідянки в місті Краматорську і на суміжних 

територіях і перспективи її виживання в урбанізованих ландшафтах. 

У завдання досліджень входило: 

• вивчення біології звичайної мідянки і її здатності адаптуватися до існування 

поблизу від великих промислових центрів; 

• вивчення залежності життєдіяльності цього виду від природних умов; 

• вивчення харчових зв'язків виду в даному місті мешкання; 

• визначення факторів, що обмежують поширення мідянки на досліджуваної 

території. 

Мідянка - змія невеликого розміру (від 65 до 70 см) з плескатої головою, 

порівняно слабо відмежованою від шиї. Тулуб її покритий абсолютно 

гладкою, позбавленої реберець лускою. Хвіст у мідянок короткий, зіниця 

кругла. Від інших європейських змій мідянка добре відрізняється наявністю 

темної смуги, що проходить через око. Забарвлення спини варіює від сірого 

до мідного кольору. Червонуваті тони особливо властиві самцям. Мідянки, 

знайдені в районі досліджень, всупереч назві, майже не мали мідних тонів. 

Основна маса спійманих екземплярів мала бурі тони, світле черево. Тільки 

молоді мідянки мали мідне забарвлення черева. 
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Мідянку повсюдно вважають однією з найбільш отруйних і агресивних 

змій, що не відповідає дійсності. Однак це помилкове уявлення вкоренилося, 

і нешкідливі тварини піддаються переслідуванню, їх бездумно знищують при 

зустрічі, завдаючи тим самим шкоду природі. 

При зустрічі з людиною мідянка прагне втекти, але нерідко на відміну 

від багатьох інших змій, залишається на місці, швидко згортається в клубок, 

ховаючи голову всередині нього. Якщо до клубка торкаються паличкою, 

гілкою або рукою, він помітно стискається, а потім лунає шипіння і з клубка в 

вашу сторону викидається передня частина тулуба, при цьому змія 

намагається вкусити. Такі кидки мідянки не представляють ніякої небезпеки 

для людини, стрибати змія не може, і здатна вкусити тільки в разі спроби 

взяти змію в руки. Будучи схопленою, мідянка швидко розгортається, активно 

чинить опір, і може завдати численні проколи шкіри своїми тонкими, але 

дуже гострими зубами. Але укуси її для людини нешкідливі. 

Мідянка активна з початку квітня. В кінці серпня - початку вересня 

народжуються дитинчата. У сплячку йдуть в кінці вересня - жовтні. Для 

мідянки характерна зміна добової активності в залежності від сезону. У 

весняний період - до середини травня, а також у вересні перед відходом на 

зимівлю, змій можна зустріти на сонці, на каменях або стежках, в середині 

дня. У літній період в жарку пору дня змії знаходяться в укриттях. 

У мідянки звичайної в районі досліджень багато природних ворогів: 

• денні хижі птахи (наприклад, канюк), 

• Воронові птахи (сорока, сойка, ворон), також сорокопуди і 

• хижі звірі (лисиця, тхір чорний, ласка). 

Мідянка володіє підвищеною вимогливістю до місць мешкання та 

харчовим об'єктам, і, отже, її пластичність невелика. Харчові об'єкти мідянок 

нечисленні: перевагу вони віддають ящіркам, рідше поїдаються гризуни, 

птахи і їх яйця. 

Мідянка зустрічається на узліссях лісів, в чагарниках, відкритих степах 

і альпійських схилах. Уникає сирих і заболочених місць мешкання. Звичайні 



місця зустрічі мідянки в місцях досліджень - злаковий степ, узлісся соснових 

борів, зарості чагарнику, рідше - крейдяні оголення і лугові ділянки. Розподіл 

мідянок в районі мешкання можна характеризувати як острівний. 

За типом використання простору мідянку можна віднести до осілих 

видів. Осілий спосіб життя має біологічні переваги. На добре знайомій 

території тварина вільно орієнтується, витрачає менше часу на пошуки корму, 

найкоротшим шляхом рятується в відомі їй укриття. 

На території регіонального ландшафтного парку «Краматорський» 

мідянка мешкає в Білянській балці (там знайдено місце зимівлі цих змій) і в 

Білокузьминівкі. Конкретизувати склад і щільність популяції цих змій поки 

не вдалося через невелику кількість знахідок. 

Виходячи з даних опитування населення, випадки зустрічі з мідянкою 

стають все більш рідкісними. У всіх районах досліджень чисельність цього 

виду невелика і, імовірно, продовжує зменшуватися. 

Причин для цього достатньо багато: 

• Господарське освоєння людиною територій, де раніше мешкала 

мідянка або використання їх для масового відпочинку. 

• Фізичне знищення. 

• Велика кількість природних ворогів. 

• Вузька спеціалізація в харчуванні. 

• Вибірковість у виборі місця мешкання, нездатність жити на 

територіях, освоєних людиною. 

Мідянка звичайна вимагає дбайливого ставлення та подальшого 

вивчення. Можливо, необхідно брати під охорону окремі місця мешкання 

мідянки і пропагувати знання про неї. 

  

 

 

 

 



Додаток 1. Графік змінення чисельності мідянки звичайної в районі 

досліджень. 

 



ТЕЗИ 

 Роботу за темою «Антропогенний вплив на екосистеми Сухого 

лиману» виконав Бондаренко Назар, студент І-го курсу біологічного 

факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова. 

 Сухий лиман — лиман в Україні, у межах Овідіопольського району 

Одеської області. Розташований на північно-західному узбережжі Чорного 

моря, поблизу міст Одеса й Чорноморськ. 

 До 1957р. Сухий лиман відносився до лиманів закритого типу - від 

моря його відділяла піщана пересип, яка періодично проривалась під час 

штормів. До цього періоду лиман використовувався як рибогосподарська 

водойма. 

 Для з’єднання його з морем зводився штучний обловно-запускний канал. 

У 1957 р. Сухий лиман у зв'язку з будівництвом Іллічівського порту, а пізніше 

ще і судноремонтного заводу, був поєднаний з морем навігаційним, 

суднохідним каналом завглибшки 14 м і завширшки 180 м, тому тепер 

фактично являє собою морську затоку . 

 Сьогодні екосистеми Сухого лиману зазнають значного 

антропогенного впливу, оскільки  на його берегах розташований крупний 

порт України, а також паливний  та зерновий термінали, контейнерне 

виробництво та інші підприємства. Значної шкоди завдають  неочищені 

стічні води численних садово – городніх кооперативів та стихійні звалища 

побутового сміття, які забруднюють воду й ґрунт навколо. Розорювання 

схилів лиману та будівництво дамб призводить до трансформації берегової 

смуги. 

 Дослідження  екологічного стану Сухого лиману є актуальним, 

оскільки він є ареалом мешкання багатьох видів (риб,  птахів, молюсків 

тощо), але під впливом антропогенного фактора може відбуватись 

трансформація природних екосистем . Індикатором таких трансформацій є 

поява видів – вселенців. Вивчення проблеми біологічних інвазій нерозривно 

пов’язано з вивченням можливостей їх прогнозування. У даній роботі ми 



обмежились дослідженнями бентосу, але подібних досліджень потребують 

усі екологічні групи гідробіонтів лиману. 

 Мета роботи – дослідження антропогенного впливу на зообентос 

Сухого лиману. 

Об’єкт досліджень – зообентос Сухого лиману в умовах 

антропогенного навантаження. 

 Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі: 

• провести пошук та аналіз інформації у науковій літературі щодо 

гідрологічного та гідрохімічного режиму, характеру донних 

відкладень, видового складу різних екологічних груп гідробіонтів у 

певні періоди існування лиману, а також  щодо видів – вселенців. 

• дослідити вплив солоності води на видову різноманітність та її 

характер. 

• оцінити вплив антропогенного фактора на екосистеми Сухого лиману 

на сучасному етапі. 

Матеріалом для роботи були дані обробки проб зообентосу, зібраних 

автором в акваторії лиману протягом польового сезону 2017 року. 

 У ході роботи було досліджено шість ділянок лиману з різною 

солоністю води та  різним ступенем антропогенного навантаження. Виявлено 

23 види гідробіонтів -   представників бентосу, серед них чотири види – нові 

вселенці. 

 За результатами роботи зроблені висновки: 

• діяльність людини (дамбування, стихійні звалища, розорювання 

схилів, будівництво промислових споруд)  призводить до 

трансформації берегової смуги лиману; 

• зміна сольового режиму внаслідок широкого з’єднання лиману з 

морем викликала зміни у видовому різноманітті організмів  

бентосу, наразі ця тенденція зберігається;  



• результатом антропогенного впливу є поява нових вселенців: 

Potamopyrgus antipodarum, Rhithropanopaeus harrisii, Corambe obscura, 

Cerebratulus sp. 

 



Фітоіндикація екологічного стану територій прилеглих до 

звалища твердих побутових відходів в умовах м. Павлоград 
 

Автор роботи: Лісецька Марина Олегівна, учениця 9-з класу Павлоградської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 
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Передумови та проблеми (актуальність): несанкціоновані звалища 

твердих побутових відходів (ТПВ) є осередками забруднення навколишнього 

середовища – підземних і поверхневих вод, атмосферного повітря, земельних 

ресурсів, що в подальшому негативно впливає на здоров’я людей. Звалища 

ТПВ є в деякому розумінні «біохімічним реактором» – у їх товщі 

відбувається утворення значної кількості токсичних фільтратів і газів, виплід 

мух, розвиток хвороботворних мікроорганізмів тощо. Через різноманіття 

відходів, що надходять на звалища та полігони, оцінити хімічний склад 

заскладованого сміття досить складно. Місцезнаходження, облаштування та 

умови експлуатації звалищ ТПВ не відповідають нормативним вимогам, що 

підвищує екологічної небезпеку цих об’єктів. Враховуючи вище наведене 

виникає необхідність в оцінці рівнів забруднення прилеглих територій та 

рівня екологічної небезпеки звалищ ТПВ для навколишнього середовища та 

здоров’я місцевих мешканців. Таку оцінку доцільно проводити за допомогою 

високочутливих методів фітоіндикації. 

Використання фітотестів обумовлено тим, що рослини є одним з 

головних компонентів екосистем та характеризуються тісними зв’язками з 

природними та антропогенними факторами. Рослини-індикатори 

підсумовують в собі всі без винятку важливі дані про забруднювачі, 

внаслідок цього за їх допомогою можна досить точно оцінити екологічну 

ситуацію на досліджуваній території. Для проведення фітоіндикаційних 

досліджень на території прилеглій до звалища ТПВ м. Павлоград 

обґрунтовано та нанесено на карту місце розташування 8 моніторингових 

точок, що знаходяться на відстані 0,5 км та 1,0 км від нього в чотирьох 

напрямках світу. Відбір пилку кожного досліджуваного виду рослин 

проводили одночасно в усіх точках спостереження. 

Гіпотеза (ідея роботи): Для зручного, оперативного та комплексного 

оцінювання екологічного стану територій прилеглих до звалищ ТПВ 

використано метод визначення рівнів токсичності атмосферного повітря, що 

ґрунтується на встановлені різниці між рівнем стерильності пилку рослин-

індикаторів, що ростуть на досліджуваній території, та аналогічним 

показником в екологічно чистих умовах (контроль). Встановлено, що 

фертильні і стерильні клітини пилку рослин відрізняються за вмістом 

крохмалю, забарвлення препаратів проводили йодним розчином за Грамом. 



Мета роботи: фітоіндикаційна оцінка екологічного стану території 

прилеглої до звалища твердих побутових відходів м. Павлоград для 

подальшої розробки заходів з покращення ситуації. 

Матеріали та методологія: аналітичні, експертні, статистичні, 

картографічні, біотест «Стерильність пилку рослин», методика розрахунку 

умовних показників ушкодженості біоіндикаторів проф. Горової А.І. 

Хід роботи (завдання):  

1. Проаналізувати екологічні проблеми утворення та накопичення ТПВ; 

2. Проаналізувати існуючу у м. Павлоград систему поводження з ТПВ; 

3. Проаналізувати переваги та недоліки застосування методів 

біоіндикації для комплексної оцінки екологічних наслідків 

несанкціонованого розміщення ТПВ у навколишньому середовищі. 

4. Обґрунтувати місце розташування моніторингових точок навколо 

звалища ТПВ для відбору зразків пилку рослин-індикаторів; 

5. Провести фітоіндикаційні дослідження екологічного стану територій 

прилеглих до звалища ТПВ м. Павлоград за рівнем стерильності пилку 

рослин та виконати інтегральну оцінку екологічної ситуації та рівнів 

ушкодженості фітоіндикаторів; 

6. Обґрунтувати напрямки запровадження комплексу заходів з 

впровадження роздільного збору та сортування відходів у м. Павлоград. 

Результати: У ході виконання роботи впродовж вегетаційних періодів 

2017 та 2018 років було визначено рівень стерильності пилку 17 видів 

індикаторних рослин, що зростають на різних відстанях до звалища ТПВ 

м. Павлоград. Встановлено, що найбільші значення стерильності пилку від 

6,27 до 35% спостерігаються на території, прилеглій до звалища, найнижчі – 

на території, що знаходиться на відстані 1000 м від нього. Числові значення 

умовних показників ушкодженості клітин пилку рослин-індикаторів на 

досліджуваній території змінюються від 0,193 до 0,637 у.о., що вказує на 

зміну стану біоіндикаторів від «насторожуючого» до «критичного». На 

досліджуваній території практично всі фітоіндикатори мають «загрозливий» 

та «критичний» стан, а на відстані 500 м від звалища фітоіндикатори 

знаходяться у «загрозливому» стані. Стан рослин, що ростуть на відстані 

1000 м від звалища, оцінений як «конфліктний». 

Практичне застосування: розроблено комплекс заходів 

(організаційних, технічних та управлінських) з підвищення рівня екологічної 

безпеки звалищ ТПВ в умовах м. Павлоград; визначено перспективи та 

доцільність впровадження системи роздільного збору ТПВ для подальшої 

переробки; визначено перелік фітоіндикаторів, які чутливо реагують на 

забруднення навколишнього середовища в місцях розміщення ТПВ; 

обґрунтована доцільність використання методів фітоіндикації для оцінки та 

прогнозування рівня екологічної небезпеки (звалищ) полігонів ТПВ та 

прилеглих до нього територій; розроблено та реалізовано проект з 

популяризації способів роздільного збору та подальшого сортування ТПВ у 

школах м. Павлоград; розроблено комплект інформаційних буклетів з 

напрямів роздільного сортування відходів. 



ТЕЗИ 

Тема роботи: Короїди, як основна причина появи смоляних лійок у 

сосни звичайної на території Остківського лісництва.  

Автор: Чубик Ірина Андріївна учениця 7 класу Сновидовицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., села Сновидовичі Рокитнівського району 

Рівненської області, тел.: 0992327394 

Науковий керівник: Петруля Марія Вікторівна вчитель екології. 

Актуальність роботи. Сосна звичайна за своїми екологічними 

властивостями може швидко заселяти нові безлісі простори. Зростає на дуже         

бідних ґрунтах (піщаних, вапнякових), де інші деревні породи не ростуть. 

Але останнім часом ці дерева з ряду причин, і насамперед через 

антропогенний вплив ослаблені та стають об’єктами атак короїдів. 

У зв’язку з тим, що ми не знаємо, які короїди вражають соснові дерева 

Остківського лісництва, то ми вибрати саме таку тему науково-дослідницької 

роботи. 

Мета роботи: дослідити смоляні лійки на стовбурах уражених 

соснових дерев та встановити вид короїдів.  

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання: 

1. Дати біологічну характеристику сосни звичайної. 

2. Охарактеризувати родину Короїди. 

3. Дослідити видовий склад короїдів сосни звичайної на території 

Остківського лісгоспу. 

4. Визначити кількісно-якісні характеристики короїдів сосни 

звичайної.  

Об’єкт дослідження: смоляні лійки сосни звичайної. 

Предмет дослідження: короїди – «вторинні» шкідники дерев. 

Теоретичне значення роботи. Полягало в тому, що вивчивши 

морфологічні особливості сосни звичайної та визначивши короїдів, які є 

«вторинними» шкідниками цього дерева, ми встановили взаємозв’язок між 

екологічним і біологічним станом соснових біоценозів. 



Практичне значення роботи. Результати дослідження можуть 

сприяти збереженню соснових порід дерев в Остківському лісгоспі від 

масового ураження короїдами.  

Наукова новизна. Вперше виявлено вид короїда і встановлено 

залежність його чисельності від стану соснової деревини на території 

Остківського лісництва.   

Для визначення короїдів за смоляними лійками сосни звичайної у 2017 

році ми обрали ділянку Остківського лісництва розміром 0,2 га, де зростають 

соснові породи дерев, у яких наявне ураження цими шкідниками: 10 дерев і 

два пенька.  

На обраній ділянці, ми методом огляду смоляних лійок деревини 

виявили 55 комах і дві личинки. 

У школі з допомогою визначників встановили вид короїда, попередньо 

вимірявши з допомогою лінійки його довжину. За визначниками і 

вимірюваннями комах було встановлено, що це представники двох видів 

родини Короїди ряду Твердокрилі: садівник великий лісовий і садівник 

малий лісовий. Личинки, які ми теж виявили належать до виду - садівник 

лісовий великий. За діаграмою бачимо коливання чисельності видів у 

відсотковому співвідношенні.    

Дозвольте представити результати дослідження. При вивченні короїдів 

сосни звичайної, що спричинили появу смоляних лійок на стовбурі у 2017 

році ми встановили за математичними обрахунками, що найбільший  ступінь 

зустрічності має вид садівник великий лісовий (75 %), а найменший ступінь 

зустрічності – садівник малий лісовий (50 %).  

Що ж до динаміки домінування, то домінуючим видом є садівник 

великий лісовий (68 %). Найменше домінування характерне для - садівника 

малого лісового (32 %).  

Динаміка щільності комах характеризується тим, що найбільшу 

щільність серед короїдів мав вид садівник великий лісовий (3,25), а 

найменшу щільність – вид садівник малий лісовий (1,5).   



Дивлячись на результати дослідження «вторинними» шкідниками 

сосни звичайної на території Остківського лісгоспу є два види ряду 

Твердокрилі родини Короїди: садівник великий лісовий і садівник малий 

лісовий. Домінуючим і досить агресивним видом є садівник великий лісовий, 

адже крім великої кількості його на деревах він може вражати крім 

ослаблених дерев і здорові.  

За результатами дослідження динаміки чисельності та видового складу 

Короїдів соснових порід дерев визначено наступні рекомендації: проводити 

рубку заражених дерев і їх спалювання, щоб запобігти масовому ураженню 

деревини, адже зрізані дерева є кращим місце розмноження цих шкідників.  

Використана література: 

1.  Гайченя П. А., Сєріков О. Я., Фасулаті К. К. / / Стовбурні шкідники 

лісу (атлас-визначник). – К.: Урожай, 1970. – 27-31 с. 

2.  Єрмоленко В. М. / / Атлас комах шкідників деревних культур. – М.: 

Урожай, 1990. – 38-40 с. 

3.  Козак В. / / Комахи України. – Тернопіль: підручники і посібники, 

2010. – 224 с; іл. - 3-6 с., 17-99 с. 

4. http://www. ogivotnich.ru 

5.  http://www.refine.org.ua 

 

 

 

 

 

 

http://www.refine.org.ua/


Алергія – хвороба сучасності 

Виконавець: Іллюк Анастасія Анатоліївна, вихованка екологічного центру 

«Жайворонок» Петрівького ЦДЮТ, учениця 8 класу.  

Актуальність проблеми -- в Українi налiчується 10 мiльйонiв осіб, якi 

страждають вiд того чи iншого виду алергії, з кожним роком кількість хворих 

зростає. Тому необхідно знати причини та симптоми цієї хвороби.  

Мета проекту -- вивчити рівень захворюваності на алергію серед учнів школи.  

В результаті проведеного дослідження я:  

 ознайомилася із відповідною літературою, дізналася про механізм виникнення 

алергії, про симптоми хвороби, про основні алергени, які викликають таку 

реакцію організму; 

 провела анкетування учнів нашої школи, виявила що ця хвороба досить 

поширена, так як 35% дітей хворіють на алергію, у сім’ях 46% учнів хтось із 

рідних має прояви цієї хвороби; 

 виявила основні алергени, які викликають таку реакцію у респондентів, а саме 

харчові продукти, пил, засоби побутової хімії, пилок рослин, медикаменти; 

 дізналася, які продукти діти купують у магазині, причому 53% опитаних 

вважають ці продукти шкідливими для здоров’я, але це не заважає учням 

вживати їх майже кожного дня; 

 визначила, що 41% опитаних впевнені, що ця хвороба не серйозна, хоча вона 

призводить до важких ускладнень; 

 провела власні лабораторні дослідженні і виявила хімічні добавки у тих 

харчових продуктах, яким надають перевагу респонденти; 

 визначила рівень запиленості різних приміщень і впевнилась у необхідності 

регулярного вологого прибирання кімнат; 

 на зустрічі із лікарем дізналася про необхідність підвищення імунітету 

підлітків для профілактики алергії; 

 виготовила буклет із порадами для тих, хто не хоче хворіти алергією. 

 



Тези науково-дослідницької роботи на Всеукраїнський біологічний форум 

учнівської і студентської молоді «Дотик природи 

 «Екологічні особливості яструбиних птахів на території 

 Північного Покуття» 

Доповідач:  Стринаглюк Віталій Богданович, учень 4(8) класу 

Городенківської гімназії імені Антона Крушельницького Івано-Франківської 

області. 

Керівник: Бундзяк Петро Васильович – вчитель біології Городенківської 

гімназії імені Антона Крушельницького Івано-Франківської області 

  Мета:проаналізувати екологічні особливості яструбиних птахів на території 

Північного Покуття. 

  Завдання дослідження: 

- вивчити особливості поширення яструба малого, канюка звичайного, 

яструба великого на території дослідження; 

- проаналізувати гніздову біологію яструбиних птахів; 

- вивчити трофічні особливості досліджуваних видів; 

- дати аналіз етологічним особливостям канюка звичайного, яструба 

малого і яструба великого на території Придністровського Покуття . 

Дослідження проводилися на протязі 2016-2018 рр. на території 

Городенківського та Тлумацького районів Івано-Франківської області. 

Використовувались методики маршрутного обліку О.Кузякіна (1962). 

Оологічні показники оцінювались по методиці Р.Мянда (1988). Птахи 

визначились по визначнику «Фауна птахів України» (2004) А.Бокотея і 

Г.Фесенка. 

  Одержали такі результати: 

Канюк звичайний (Buteo buteo L) – це поширений вид, який при заселенні 

віддає перевагу стиглим і середньостиглим лісам. Тут було виявлено по 4 

гнізда  ( 26.6% ) канюка звичайного . Всього даний вид заселяє 5 біотопів 

Гнізда будує самостійно. В основному гнізда локалізовані на верхівкових 

гілках крон дерев – 10 (66.67%) випадків. Середня висота розташування гнізд 

над рівнем землі становить 12.06±1.95 м. Будує гнізда на восьми видах дерев, 

але найчастіше віддає перевагу дубу -6(40%). Повна кладка 2-3 яйця. 

Насиджує самка 30 діб. Пташенята перебувають у гнізді до 2 місяців. 

Конфліктує в основному з яструбом малим , яструбом великим і круком. 

Живиться  мищовидними гризунами і великими комахами.   

Яструб малий (Accipiter nisus L) осідлий суто лісовий вид. Найчастіше 

заселяє середньостиглі грабово-дубові ліси 4 (33.2%) гнізда. Всього було 

виявлено 12 гнізд яструба малого. Гнізда будує самостійно , інколи займає 

старі гнізда інших хижих птахів. Найчастіше гнізда даного виду 

локалізуються у центрі крони – 8(66.67%) випадків. Середня висота 



розташування гнізд над рівнем землі становить 9.2±1.19 м. В кладці від 3 

до 5яєць, переважно еліпсовидної форми.Насиджується кладка 33-35 діб. В 

раціоні переважають дрібні горобині птахи, але найчастіше в раціоні 

яструба трапляються вільшанка та коноплянка. Пташенята перебувають в 

гнізді 45 діб. Взимку наближається до населених пунктів, але синантропом 

не виступає. 

Яструб великий (Accipiter gentilis L) – це малочисельний осілий вид 

лісових екосистем. Заселяє переважно стилгі ліси – 6 гнізд (35.5%). В 

загальному, в межах території дослідження, поселяється на чотирьох типах 

екосистем. Було виявлено 17 гнізд яструба великого, найчастіше гнізда 

локалізувались у верхівкових гілках крон  дерев -8 (47%). Висота 

розташування гнізд яструба великого над рівнем землі в середньому 

становить 13.5±2.2 м. Використовує старі гнізда, оновлюючи лише лоток. В 

кладці від 2 до 4 яєць еліпсовидної форми. Насиджує в основному самка 

близько 38-39 діб. Полює на території дослідження в основному на припутня 

(20%) і  куріпку сіру (15%). Пташенята перебувають в гнізді біля 45-47 діб. 

Донедавна птаха переслідували і знищували як шкідника.  

На популяції досліджуваних видів впливають такі елімінуючи фактори 

антропогенної дії як: 

- спонтанний відстріл мисливцями в сезон полювання; 

- розлякування птахів антропогенними шумами: 

- загибель яструбиних птахів внаслідок короткого замикання на лініях 

електропередач; 

- загибель на дорогах молодих птахів від автотранспорту. 
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Категорія: екологія та проблеми довкілля 

 

Час та місце проведення дослідження. Робота виконана у липні-

серпні 2018 року на території Національного природного парку „Деснянсько-

Старогутський― (Сумська область, Середина-Будський район, база 

„Деснянка―, за 5 км від села Очкине) під час перебування автора в 

екологічному таборі „Деснянські зорі – 2018―. 

Актуальність теми. Внутрішня структура водойми включає в себе 

різні групи організмів, які проживають у різних шарах (частинах) водойми 

(товща води, дно, мул, прибережна зона тощо). Тому накопичення 

забруднюючих речовин в одній із частин може впливати не на всі групи, а на 
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одну-дві. Тому важливо досліджувати різні групи організмів, які мешкають у 

різних частинах водойми. Методи саме біологічної індикації показують 

реальний стан живих організмів у середовищі, а також дозволяють провести 

дослідження у польових умовах і без застосування складного обладнання чи 

реактивів. 

Мета роботи: оцінити якість води річки Десенка шляхом оцінювання 

стану рослин,  хребетних та безхребетних тварин водної екосистеми. 

Завдання: 1. Провести облов риби; оцінити рівень флуктуючої 

асиметрії меристичних ознак риб. 

2. Провести вилов жаб; визначити середній показник асиметрії вибірки. 

3. Відібрати проби безхребетних та виявити індикаторні організми; 

розрахувати індекс Майєра та індекс Вудівіса. 

4. Здійснити визначення водних рослин та розрахувати макрофітний 

індекс. 

5. Взяти проби донних організмів і визначити індекс домінування та 

індекс видового багатства. 

6. Оцінити стан річки Десенка за різними біоіндикаційними методами. 

Об’єкт дослідження: річка Десенка в околицях села Очкине Середина-

Будського району Сумської області. 

Предмет дослідження: якість води річки Десенка. 

Методи роботи: польові методи, статистична обробка даних. 

1. Оцінка рівня флуктуючої асиметрії меристичних ознак риб. 

2. Індекс асиметрії розвитку жаб. 

3. Індекс Майєра.   4. Індекс Вудівіса.   5. Макрофітний індекс. 

6. Індекс видового багатства Менхініка та індекс домінування Бергера-

Паркера донних безхребетних. 

Стан вивчення проблеми. Це частина систематичних досліджень 

стану екосистем, що проводяться на території НПП „Деснянсько-

Старогутський―. 

Новизна роботи. У даній роботі вперше поєднано різні методики 

біоіндикації для визначення екологячного стану річки Десенка. 

Практичне значення: 1. Отримані дані будуть внесені до літопису 

природи НПП „Деснянсько-Старогутський― як результати моніторингу стану 

водойм. 2. Інформація може бути використана для еколого-просвітницької 

роботи, в методичних рекомендаціях щодо здійснення оцінки якості водного 

середовища інших водойм.. 

Результати дослідження. В ході дослідження нами було 

проаналізовано різні групи організмів – хребетні тварини (риби та жаби), 

безхребетні тварини, а також рослини. За середовищем існування у водоймі 
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ці організми умовно можна розділити на три групи – ті, які живуть у товщі 

води, на дні водойми та у прибережній зоні. Для оцінки екологічного стану 

прибережної зони ми застосували методику оцінки екологічного стану 

водойм за рослинами-макрофітами та індекс асиметрії розвитку жаб. Для 

біоіндикації стану товщі води оцінили рівень флуктуючої асиметрії 

меристичних ознак риб. Для біологічного аналізу води за складом донних 

тварин (макрозообентосу) використали індекс Вудівісса, індекс Майєра, 

індекс видового багатства Менхініка та індекс домінування Бергера-Паркера 

донних безхребетних. 

Висновки: 

1. Біоіндикація за станом хребетних організмів річки Десенка, зокрема за 

частотою асиметричного прояву меристичних ознак риб і за індексом 

асиметрії розвитку жаб, а також за станом безхребетних організмів за 

встановленим індексом Майєра виявляє перший клас якості водного 

середовища. 

2. Біоіндикація за видовим складом рослин-макрофітів за макрофітним 

індексом, за станом безхребетних організмів за  індексом Вудівісса вказує на 

чисту водойму другого класу якості середовища. 

3. Індекс видового багатства Менхініка свідчить про відносне різноманіття 

донних безхребетних, а індекс Бергера-Паркера про помірне домінування 

окремих видів, що дає підстави говорити про добрий стан донних ґрунтів. 

4. У зоні дослідження водні організми мають достатню кількість харчових 

ресурсів, перебувають у задовільному стані та не відчувають значних 

негативних екологічних впливів. 

5. Усі перелічені методики є зручними в роботі, достатньо показовими, хоча 

мають розбіжності у межах одного класу, що вказує на необхідність 

проведення комплексної біоіндикації, а оволодіння ними дозволить нам у 

подальшому здійснювати оцінку якості водного середовища інших водойм. 

 

Використана література: 

1. Карпова Г, Зуб Л, Мельничук В., Проців Г. Оцінка екологічного стану 

водойм методами біоіндикації. Перші кроки до оцінки якості води. — 

Бережани,2010. — 32 с., іл. 

 

та інші. 



Вплив спектра світла проростання насіння та схожість рослин 

Методи експерименту 

 основний метод це метод експерименту, вимірювання,  також 

застосовувались методи спостереження, фіксація та обробка даних. 

 

Техніка екперименту—власноруч сконструйований пристрій для створення 

ідеальних умов для пророщення насіння та вигонки розсади, базується на 

платформі Ардуїно, до якої підключені датчики температури та вологості, а 

також виконавчі механізми вентилятор нагрівач джерела світла.  Пристрій 

працює автономно або з ноутбуком на екран якого можна виводити 

зображення робочої зони. 

 

Закони фізики та поняття— 

Капілярні явища  -основний фактор підтримання оптимальної вологи, що 

подібна волозі ґрунту. 

Сила пружності- створює тиск на насіння подібний тиску шару ґрунту  

Вологість, відносна вологість фактори випаровування рідини, які дають 

можливість більш зволоженим корінцям мати нижчу температуру ніж на 

паростках 

Інфрачервоне проміння- проміння яке здатне проникати в тіло насінини на 

певну глибину. 

Ультрафіолетове проміння згубно діє на бактерії та грибки. 

 

  ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ 

Сам пристрій сконструйовано з використанням самих передових технологій 

та приладів, тому він має не великі розміри складається з готової платформи 

Ардуїно, сучасних освітлювальних приладів і є легким в побудові і не 

дорогим. 

Основа пристрою рамка певної форми в нашому випадку круглої форми 

обв’язується гігроскопічним матеріалом це може бути тканина , марля 

серветка основне щоб вона легко змочувалась, і її капіляри піднімали вологу 

на основу де буде насіння. 



 

При вигонці розсади матеріал має бути цупким і таким, щоб корінці не 

переплутувались та не обривались. 

 

Насіння розміщується на верхню частину платформи та накривається 

подібним гігроскопічним матеріалом, (в залежності від задачі і різна 

щільність матеріалу), далі нижня частина скріплюється з силою приблизно 

дорівнює силі тиску ґрунту. Легке мініатюрне насіння не притискається 



зовсім. Два шари зволоженого матеріалу, піднімають вологу капілярами до 

насіння, на яке направляється потік теплого повітря 

 

Рамка з насінням чи майбутньою розсадою нижчою частиною, попередньо 

зволожується та розміщується в резервуарі з водою. 

 

Далі насіння розміщується в самому пристрої, всі параметри задаються 

програмно. 



 

Стимулюючі світлові дії задаються в залежності від фази розвитку, на 

початку пророщення це червоне проміння, яке глибоко проникає в насіння, 

та створює необхідне тепло—36градусів в середині пристрою і 24 на 

насінині, на насінині температура нижча бо є інтенсивне випаровування 

потоками повітря яке нагнітає вентилятор. Цим самим ми створюємо ефект 

джунглів та активно живимо киснем насінину тому пророщення відбувається 

в рази швидше ніж у всіх відомих пристроях. 

Коли є загроза виникнення цвілі чи використовується  живильна суміш 

періодично вмикається ультрафіолетове світло для знезараження 



 

Повітря засмоктується в верхні частині пристрою і подається до зони 

пророщення в чистому виді або збагачене аерозолями що можуть 

підживлювати чи лікувати не якісне насіння. 

 



Пристрій також має систему спостереження за зображенням робочої зони 

зображення можна передавати через інтернет. 

 

Застосувавши самі сучасні прилади та інноваційну систему світлових 

стимуляцій та створення клімату тропіків з великою кількістю повітря що 

примусово нагнітається, ми маємо результати які перевищують традиційні. 

 



 

Алгоритм управління кліматом вибрано з літературних джерел і 

скоректовано в процесі досліджень, мова програмування С++. 
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І. Тези.  

Тема. Гудайера   повзуча (Goodyerarepens (L.) R. Br.). Єдина вічнозелена 

червонокнижна  орхідея України. 

Мета:  

 розширити знання про різноманітність зозулинцевих (орхідних), зокрема 

про вид Гудайера повзуча; 

 формувати уявлення про світ живої природи рідного краю; 

 заохочувати помічати і берегти красу навколо себе; 

 розвивати допитливість, ініціативність, відповідальність, наполегливість; 

 виховувати толерантність, естетичні смаки, відчуття прекрасного, любов 

до природи. 

Завдання:   
- виявити  та дослідити місцезростання гудайери повзучої (Goodyerarepens (L.) R. 

Br.);  

- на підставі літературних відомостей і власних досліджень скласти карти 

поширення орхідних та зокрема про  представникаорхідних  - гудайеру повзучу 

(Goodyerarepens (L.) R. Br.); 

- здійснити дослідження динаміки чисельності популяції даної категорії рослин 

(Гудайери повзучої); 

- виявити основні причини різкого скорочення чисельності популяцій  гудайери 

повзучої; 

- внести пропозиції для здійснення заходів щодо збереження даної категорії 

рослин . 

Актуальність проблеми. 

   Західні регіони України  одні з найбагатших за кількістю таксонів і відомих 

ареалівзозулинцевих(орхідних). Дослідження цієї родини проводяться дуже 

давно. Недостатняувага до орхідних в останнідесятиліттяпризвела до того, 

щомісця зростаннябагатьохвидівзнищені, а репрезентативнихтериторій для 

створенняприродоохороннихоб'єктівстає все менше.Бродівський район є 

надзвичайно багатий видовим складом рослин, серед яких чимало рідкісних та 

зникаючих видів, а саме зозулинцевих (орхідних) – вид Гудайера повзуча. Однак 

під впливом діяльності людини, надмірного випасання худоби, низької 

екологічної культури частини місцевого населення, масової вирубки лісів 

чисельність багатьох рослин окремих ділянок Бродівщини зменшується. У зв'язку 

з цим актуальним є вивчення сучасного стану популяцій зозулинцевих (орхідних), 

а саме – виду Гудайера повзуча, прогнозування їх майбутнього та опрацювання 

методів охорони. 

Об’єкт дослідження: представник родини зозулинцевих (орхідних) –вид 

Гудайера повзуча (Goodyerarepens (L.) R. Br.);  

Предмет дослідження:аналізпопуляціїгудайери 

повзучої,оцінкашкідливихчинників на рослину. 

Висновки: Дослідивши динаміку чисельності популяцій гудайери повзучої,ми 

виявили, що переважна більшість їх знаходиться під впливом антропогенних 

чинників, на  даній територіївид Гудайера повзуча  поступово деградує. Щоб 

зберегти цейрідкісний вид рослин та їх популяції 

сліддотримуватисьпевногорежиму на ділянкахзростання. 



                                                              Тези 

до проекту з теми 

«Визначення впливу господарської діяльності людини на екологічний 

стан річки Молочної (м. Токмак, Токмацький район Запорізької області) 

шляхом біоіндикації» 

Автор: Резніченко Аліна Ігорівна, учениця 11  класу загальноосвітньої   школи  

І-ІІІ ступенів №2  м.Токмака 

Науковий керівник:  вчитель хімії  та біології загальноосвітньої школи   

 І-ІІІ  ступенів №2  м.Токмака  Жандарова Л.Б.                                        

Актуальність: З розвитком техногенного процесу екологічна ситуація як у 

всьому світі, так і в нашій країні стала погіршуватися. Уряд України  прийняв 

ряд законів, що стосуються охорони навколишнього і природного середовища, 

але в зв'язку з поганою економічною ситуацією охороні природних ресурсів не 

приділяється належна увага . Всі проблеми і обов'язки, пов'язані з екологією, 

перекладаються на плечі органів місцевого самоврядування. Це призвело до 

того, що екологічні роботи проводяться або в дуже маленькому обсязі, або 

взагалі не проводяться. Тому вивчення антропогенного  впливу  на стан водойм 

назріває у наш час особливо гостро. Величезна кількість різної техніки, що 

використовується людьми у промисловості та сільському господарстві, 

забруднює водне місце існування безлічі живих організмів. Одним з таких 

об'єктів є річка Молочна, яка відноситься до малих річок. Вони мають здатність 

до самоочищення, однак в даний час цей процес відбувається дуже  повільно. 

Це в більшості пов’язано з великою кількістю забруднюючих речовин, які 

попадають у воду. Також досить небезпечним фактором, що негативно впливає 

на самоочищення малих річок є замулення. Тому природоохоронна діяльність 

повинна враховувати заходи по запобіганню замулення малих річок [2]. 

     При забрудненні водойм знижуються їх біосферні функції, зменшується 

біорізноманіття, яке виявляється шляхом біоіндикації. у результаті надходження 

в них шкідливих речовин. Тому особливо важливою стає боротьба екологів за 

чистоту водойм. 



Мета: Визначити антропогенний вплив та оцінити якість води, екологічний 

стан р.Молочної за складом видів-індикаторів шляхом використання метода 

біоіндикації.  

Завдання: визначити стан р.Молочної, що знаходяться поблизу господарської 

діяльності людей; сформулювати короткий аналіз за результатами, отриманими 

в ході дослідження; зробити висновки за станом водойм у Токмацькому регіоні.  

Предмет дослідження: Вплив господарської діяльності людини на стан водойм. 

Об'єкт дослідження: річка Молочна  

Об’єм дослідження:  Зібрані під час дослідження та узагальнені статистичні 

дані щодо біорізноманіття р.Молочної на території Токмацького  району. 

Методи дослідження: 1)  біоіндикаційний (сапробність водойми) 

2) статистичний (статистична обробка досліджуваного матеріалу);  

3) компаративний. 

    Для моніторингу стану гідробіоценозів було обрано три ділянки: 

1. Центр міста Токмак (поблизу об’єктів господарської діяльності ) 

2. Район Лугівка (10 км на схід) 

3. Район Ріжок (5 км на захід) 

     Для визначення  біогенних елементів був проведений аналіз проб води з 

трьох досліджуваних ділянок. Результати показали, що вміст Нітрогену і 

Фосфору на ділянці 1 перевищує аналогічні показники на ділянках 2 і 3. 

Це дає змогу визначити стан р.Молочної за ступенем сапробності. 

      На основі проведених досліджень були узагальнені результати за видовим і 

кількісним складом окремо по кожній досліджуваній ділянці, що дозволяє 

зробити висновок : в центрі міста найменше видове різноманіття представників 

гідробіоценозу, бо саме там найгірші показники якості води. 

Використовуючи запропоновані дослідження, можна обстежувати малі річки в 

своєму районі і визначити реальних забруднювачів.  

      Подібні дослідження дозволять по-новому побачити екологічні проблеми 

рідного краю і вжити реальних заходів по оздоровленню малих річок. 



Для того,щоб зробити р. Молочну придатною для життя та використання, 

потрібно розробити певний план, за яким буде проводитись очищення. Тож для 

покращення стану р. Молочної потрібно вжити певні заходи, а саме: 

✓ вивчати екологічний стан водних об’єктів із залученням регіональних 

організацій водних ресурсів. 

✓ маючи перед собою план роботи,визначитись з економічним 

обґрунтуванням. 

✓ враховуючи отримані дані, провести заходи з очищення.  

✓ розробити заходи щодо попередження подальшого засмічення.  

✓ організувати певні суспільні роботи зі збору сміття в р.Молочній. 

        Тому для досягнення мети суспільство має взаємодіяти з міськими та 

обласними органами влади, а також зі спеціалістами у галузі екології та 

економіки, запропонувати дану ідею(наприклад, з’єднати р.Молочну та 

Молочний лиман в одну водойму) та методи її вирішення. 

Висновки 

 Запорізька область відноситься до найбільш антропогенно-змінених регіонів 

держави, що суттєво відображається на екологічному стані водойм, особливо 

малих річок (р.Молочна на території м.Токмак, Токмацього району, 

Чернігівського району). Метод біоіндикації дозволяє оцінити стан водойм, його 

біорізноманіття та вжити заходи щодо збереження або відновлення природних 

популяцій видів тварин та рослин. 
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Тема роботи: «ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИННОСТІ ДОЛИНИ 

РІКИ ПСЕЛ В РАЙОНІ сіл ЯРЕСЬКИ ТА ШИШАКИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

З 3 до 16 липня 2018 року в Шишацькому районі Полтавської 

області проходила літня біологічна практика Рішельевського ліцею, 

під час якої ми досліджували рослинність заплавної долини ріки 

Псел в районі сіл Яреськи та с. Шишаки. Заплавна долина ріки 

Псел – це поєднання унікальних по красоті та біорізноманіттю 

ландшафтів, які потрібно вивчати та охороняти. 

Метою нашої роботи було дослідження рослинності долини 

ріки Псел в районі проходження практики. 

Об'єкт дослідження – флора вищих рослин долини ріки Псел  

Шишацького району Полтавської області. 

Предмет дослідження - стан флори вищих рослин долини 

ріки Псел Шишацького району Полтавської області. 

Перед нами були поставлені наступні завдання:  

1. Дослідити маршрутним методом рослинність долини ріки 

Псел . 

2. Змонтувати гербарій та провести визначення знайдених 

рослин. 

3. Провести класифікацію рослинних угруповань 

досліджуваної території за методом Браун-Бланке. 



4. Зробити короткий аналіз флори вищих рослин 

досліджуваної території. 

 

Район дослідження розташований у північно-східній частині 

Полтавської області у межах Придніпровської низовини, 

лівобережної Дніпровської зони лісостепу. 

Полтавщина належить до малолісних і лісо-дефіцитних 

областей України. Лісистість її території разом з чагарниками і 

лісосмугами на початку 21 століття становить 9,55% 

Основними природними рослинними угрупованнями на 

території Полтавщини є ліси, луки і болота, степи, а також  водна 

рослинність. Сучасний рослинний покрив області значно 

відрізняється від природного і є наслідком інтенсивної 

господарської діяльності: ліси на значних площах були вирубані, 

степи майже повсюди розорані. Цим обумовлені зміни видового 

складу та поширення рослин і тварин. Домінуючими стали 

угрупування агрокультурної рослинності та польових бур'янів, 

рудеральної рослинності, штучних деревних насаджень. 

Але в нашому районі дослідження збереглися майже у 

непорушеному стані рослинні угруповання, характерні для 

заплавної долини ріки – комплекси водної рослинності, заплавні 

ліси та луки. 

Нами було досліджено рослинність поблизу 3 стоянок табору 

практики. Всі стоянки були розташовані на березі ріки Псел.  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


В результаті досліджень  

Нами було визначено 144 види вищих рослин, які відносяться 

до 133 родів та 56 родин. Найбільш численними є родини Айстрові 

(Asteraceae) – 21 вид, Бобові (Fabaceae) – 14 видів, Розові (Rosaceae) 

- 12 видів, Губоцвіті (Lamiaceae) – 8 видів, Злакові (Poaceae) та 

Вербові (Salicaceae) – по 7 видів. 14 родин були представлені 2-3 

видами. Найбільше родин були представлені 1 видом (35 родин). 

Таке різноманіття одно-двовидових родин може бути 

викликано великою кількістю екотопів у заплавній долині ріки 

Псел, таких як: заплавні луки на різних ґрунтах, ліси штучні та 

природні, степові ділянки на пагорбах, водний та прибережний 

ценози та ценози з антропогенним навантаженням.  

Також слід зазначити, що дослідження та збір рослин 

проводилося упродовж 2 тижнів, тому представлена флора 

відповідає лише частині всіх видів даної місцевості та характерна 

для липня місяця. 

Ми дослідили знайдені рослини за господарським значенням 

Найбільше лікарських та медоносних. 

Також ми провели класифікацію рослинних угруповань 

досліджуваної території за методом Браун-Бланке. Виділено 12 

класів рослинних угруповань, що вказує на значне різноманіття 

екотопів досліджуваної території долини р. Псел.  

Заплавна долина ріки Псел – це поєднання унікальних по 

красоті та біорізноманіттю ландшафтів, які потрібно вивчати та 

охороняти. Доцільним є створення національних природних та 

регіональних ландшафтних парків та заказників. 



Тези: 

Тема: Вплив мобільного телефону на живі організми та його гігієна. 

Учасник проекту: Ковбасюк  Таїсія  Владиславлавівна 8 клас,  

Тарутинського НВК«ЗОШ І – ІІІ ступенів- ліцей – ДНЗ», тел. 0934886004, 

olenka.kovbasyuk@gmail.com 

Керівник проекту: Войцеховська Галина Петрівна - вчитель географії та 

природознавства  Тарутинського НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів – ліцей – д/з» 

Тип проекту: дослідницький 

Об'єкт дослідження: мобільний телефон, зерна рослин (пшениця, ячмінь,       

           квасоля) 

Предмет дослідження: Вплив мобільного телефону на живі організми та його гігієна. 

Мета роботи:  

1. Виявлення впливу мобільного зв’язку на живі організми 

 2.Гігієна користування мобільним телефоном. 

Постановка завдання:           Нині важко уявити людину без мобільного телефону. 

Сьогодні мобільний телефон це не просто засіб зв'язку, а персональний карманний 

компютер. Мобільний  зв'язок кардинально змінив наше життя. Але чомусь все 

частіше стали з'являтися розмови про шкоду мобільного телефону для здоров'я 

людини. Ним користуються дітей молодші  восьми років та школярі, що дуже 

шкідливо для їх здоров’я. Батьків та школярі недостатньо інформовані про шкідливий 

вплив випромінювання під час роботи телефону та про відсутність знань про високу 

забрудненість мобільного телефону мікроорганізмами, які спричиняють різноманітні 

захворювання. 

       Здоров’я це єдине, що дається людині  з народження даром, та єдине, що люди не 

бережуть. Тому я вирішила вивчити цю тему більш докладно, а для цього поставила 

перед собою такі завдання: 

1. Опрацювати  наукову літературу та інтернет ресурсів за обраною темою. 

2.Ознайомитись з принципом роботи мобільного телефону та результатами наукових 

досліджень впливу електромагнітного випромінювання на живі організми. 

mailto:olenka.kovbasyuk@gmail.com


3.Вивчити вплив мобільного телефону на живі організми - рослини (пшениця, ячмінь, 

квасоля) та на людину. 

4.Провести анкетування серед учнів та вчителів з метою виявлення частоти 

використання телефона протягом дня та його гігієна. 

5.Систематизувати та узагальнити факти, зробити висновки. 

6.За результатами дослідження зробити буклет «правила користування мобільним 

телефоном та його гігієна». 

Методи: 

1. Вивчення публіцистичних, наукових та інтернет- джерел з обраної теми. 

2. Експеримент та спостереження (задіяна Тарутинська районна бактеріологічна     

       лабораторія). 

3. Анкетування. 

4. Порівняння та статистичний аналіз отриманих результатів. 

Основні результати: Ознайомившись з принципом роботи та результатами 

наукових досліджень впливу електромагнітного випромінювання на живі 

організми, я сама захотіла перевірити дійсність аргументів в домашніх умовах.  

- Для цього я провела дослід пророщування пшениці, ячменю та квасолі 

під впливом мобільного телефону. Де я наяву побачила , що вплив 

дійсно вражаючий. Зерна пророщені з активованим мобільним 

телефоном кволі та з погано розвиненою кореневою системою, а 

контрольні мають пагони зеленого кольору, добре розвинені, пішли в 

ріст. 

- Провела анкетування серед учнів та вчителів з метою виявлення 

частоти використання телефона протягом дня та обізнаністю його 

гігієни.  

-  Звернулась за консультацією до бак лабораторії, щоб перевірити, чи 

дійсно заявлені дезінфікуючі засоби  очищають мобільний.  За 

результатами досліджень з’ясувала, що тільки спиртові серветки 

пагубно діють на патогенну мікрофлору, але не  очищають до 

стерильності (70%). Вологі серветки, на сьогоднішній день на піці 



популярності, ними користуються кожний день учні нашої школи і не 

тільки. А за показами лабораторних досліджень вони взагалі не 

проявляють дезінфікуючих властивостей. Всі інші заявлені в анкетах 

засоби не діють на мікроорганізми! 

Висновок і можливі шляхи застосування своїх досліджень: Дослідження 

актуальне в шкільному колі, оскільки більша частина школярів має мобільний 

телефон і досить часто його використовує. 

     Більша частина анкетованих учнів нашої школи погано проінформована 

про те, як саме правильно очищувати та проводити гігієну мобільних 

телефонів. 

       Тому для поширення правильної інформації я провела роз’яснювальну 

роботу серед своїх друзів та однокласників, а для того, щоб сформувати 

безпечне користування мобільним телефоном, вручила їм пам’ятні буклети, де 

я розробила памятку заходів щодо безпечного користування мобільним 

телефоном, та як проводити гігієну кишенькового друга. 

 

 

 

 



ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО ТА  

СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ САДИВНИМ МАТЕРІАЛОМ  

ІЗ ЗАКРИТОЮ КОРЕНЕВОЮ СИСТЕМОЮ 

Автор: Юрченко Катерина Леонідівна, слухач секції медицини Роменської 

міської Малої академії наук учнівської молоді  

Роменської міської ради Сумської області, учениця 11 класу  

Роменської загальноосвітньої школи I-III ст. №11 

Науковий керівник: Литвин Оксана Іванівна, керівник секції «Медицина» 

Роменської міської Малої академії наук учнівської молоді 

Актуальність роботи визначається тим, що однією з характерних ознак 

сучасного лісового господарства України є збільшення обсягів робіт із відтворення 

лісів, яке потребує належного фінансового та матеріального забезпечення. У першу 

чергу виникає необхідність впровадження сучасних підходів і технологій для 

забезпечення лісокультурних робіт високоякісним посадковим матеріалом, що 

покращуватиме розвиток рослин на перших етапах їх вирощування, і значною 

мірою підвищить продуктивність та біологічну стійкість майбутніх насаджень.  

Метою роботи є дослідження можливості використання лісових культур дуба 

черешчатого й сосни звичайної, створених методом вирощування садивного 

матеріалу із закритою кореневою системою (ЗКС) для лісовідновлення та 

лісорозведення на території Сумщині, а саме Роменського району. 

Завдання: дослідження сучасних технологій виробництва посадкового 

матеріалу із ЗКС; визначення переваг та недоліків методу створення лісових культур 

із ЗКС; дослідження особливостей методу вирощування сіянців дуба черешчатого й 

сосни звичайної в закритому ґрунті; порівняння росту сіянців із ЗКС та відкритою 

кореневою системою (ВКС) шляхом вимірювання середньої висоти та товщини 

кореневої шийки сіянців; аналіз приживлюваності сіянців із ЗКС та ВКС у 

відкритому ґрунті.  

Наукова новизна роботи полягає в комплексному дослідженні можливості 

використання сіянців із ЗКС для лісовідновлення та лісорозведення на території 

Сумщини, а саме Роменського району.  



Висновки. Для працівників лісової галузі найважливіше – це вирощування 

нових лісів. А якісний посадковий матеріал – основна запорука успіху. Здоровий 

ліс, вирощений з якісних саджанців, стане окрасою майбутнього. 

Результати досліджень показали, що технологія створення й вирощування 

лісової культури посадковим матеріалом із ЗКС є перспективною та ефективною, 

хоча й вимагає значної кількості інвестицій. Вона має багато переваг порівняно з 

іншими. У контейнері з агроволокна чи в касеті формується міцна коренева 

система, яка не пошкоджується при пересадці у відкритий ґрунт і є основою для 

закладки здорового сіянця, що у свою чергу дає змогу економити на висадженні 

меншої кількості сіянців дуба на одиницю площі, на зменшенні витрат при 

наступному догляді в рядах. Але для забезпечення умов формування потужної 

кореневої системи в сіянців дуба, для якого характерна стрижнева коренева 

система, рекомендується контейнер циліндричної форми заввишки 28 см та 

діаметром 8 см, що запобігає закручуванню кореня. 

Вирощені таким способом сіянці за рік дають більший приріст ніж ті, що 

виросли у відкритому грунті. Приживаються культури набагато краще та швидше 

ростуть. Використання сіянців із ЗКС сприяє розширенню весняних термінів робіт 

з садіння лісів. Рослина з неушкодженою кореневою системою при посадці швидко 

набирає  необхідні поживні речовини й у перші роки зростання дає максимальний 

приріст. 

Комплексне дослідження вказує на доцільність застосування сіянців лісових 

культур із ЗКС для лісовідновлення та лісорозведення на території Сумщини, 

зокрема на Роменщині. 

У подальшому планується продовжити спостереження за динамікою росту 

досліджуваних культур. 

Ліс – наш справжній скарб. Плекати це зелене диво нелегко, адже плоди праці 

лісівників зможуть оцінити лише нащадки. 
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Додаток A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          Додаток Б 

Встановлення класу якості культури насіння дуба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посвідчення про кондиційність насіння 



                                                                                                                          Додаток В 

Виготовлення мішечків-контейнерів із агроволокна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошиття мішечків-контейнерів  

Закрій мішечків-контейнерів  



                                                                                                           Додаток  Г 

Посів насіння дуба в підготовлений субстрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Додаток Д 



Порівняння однорічних сіянців дуба черешчатого із ЗКС та ВКС 

 

Тип вирощування Середня висота, см Середній діаметр 

кореневої шийки, мм 

Закрита коренева 

система 

 

32,4 см 3,6 см 

Відкрита коренева 

система 

20,2 см 2,9 см 

 

Таблиця біометричних показників однорічних культур дуба черешчатого 

(звичайного), створених сіянцями із ЗКС та ВКС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Ж  



Висаджування рослин у відкритий ґрунт 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток К 



Проект лісових культур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Додаток Л 

Порівняння  сіянців дуба черешчатого із ЗКС та ВКС (осінь 2016 року) 

 

Тип 

вирощування 

Середня 

висота, см 

Середній 

діаметр 

кореневої 

шийки, мм 

Приріст 

сіянців за 

висотою, 

см 

Приживлюва-

ність сіянців, 

% 

Закрита 

коренева система 

 

41,5 см 5,5 см 9,1 см 97% 

Відкрита 

коренева система 

28,4 см 4,1 см 8,2 см 81% 

 

Таблиця біометричних показників  дуба черешчатого (звичайного), створених 

сіянцями із ЗКС та ВКС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток М  

Підготовка насіння сосни 

 

 

 

 

 



Додаток Н 

Встановлення класу якості культури насіння сосни 

 



                                                                                                                   Додаток  О 

Висів насіння сосни в касети 

   

   

Заповнення касет субстратом та висів насіння 

 

 



Додаток П 

Полив сіянців в теплиці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Р 

Порівняння однорічних сіянців сосни звичайної із ЗКС та ВКС 

 

Тип вирощування Середня висота, см Середній діаметр 

кореневої шийки, мм 

Закрита коренева 

система 

 

26,4 см 3,5 см 

Відкрита коренева 

система 

18,5 см 2,6 см 

 

Таблиця біометричних показників однорічних культур сосни звичайної, 

створених сіянцями із ЗКС та ВКС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток С 

Проект лісових культур 



Додаток Т 

Висадка рослин на лісокультурній площі (квітень 2017р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тези до науково-дослідницької роботи на тему: 

«Незвичні властивості води лісової криниці в 

смт.Капітанівка» 

Роботу виконала Легоцька Тетяна Володимирівна, член секції «Хімія» МАН 

Новомиргородського  ЦДЮТ, учениця 11 класу НВО “Новомиргородська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-ДНЗ”. 

Науковий керівник Щербина Валентина Іванівна - керівник секції “Хімія” 

МАН Новомиргородського  ЦДЮТ,вчитель хімії НВО “Новомиргородська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-ДНЗ”,вчитель-методист. 

Мета роботи: Дослідити властивості води  , провести первинний хімічний 

аналіз з лісової криниці, яка активно експлуатується місцевими жителями 

смт.Капітанівката, жителями району як вода «цілюща». Порівняти її хімічний 

склад з нормативно-технічною документацією  для питної води. Надати 

рекомендації членам громади про  подальше застосування цієї колодязної води та  

встановлення можливих її лікувальних властивостей . 

Для встановлення складу води, була опрацьована  нормативно-технічна  

документація, методика проведення необхідних досліджень. Співпрацюючи з 

підприємством ТОВ ВКФ “Велта” по STEM освіті, хімічна лабораторія цього 

підприємства, надавала нам підтримку реактивами та обладнанням. 

Актуальність теми: полягає у потребі ознайомити жителів району з 

істинними показниками  досліджуваної води,подальшим встановленням можливих 

лікувальних властивостей її та висвітлення результатів у місцевій пресі. 

Завдання: Дослідити органолептичні показники та показники токсичних 

хімічних речовин, сухий залишок, вміст нітратів, катіонний та аніонний склад, 

встановити значення рН, придатність до вживання. 

Однією з глобальних  проблем людства є забезпечення населення якісною 

питною водою. Ця проблема стала і перед громадою смт.Капітанівка 

Новомиргородського району Кіровоградської області так як вони вживають воду з 



лісової криниці, вважаючи її цілющою. Це джерело повинно бути сертифіковано та 

встановлено чи можна його експлуатувати. 

Висновок 

Вода, яку ми дослідили та порівняли з питною водопровідною та  з столовою 

фасованою водою, відповідає санітарним правилам і нормам. Дані аналізу якості 

води свідчать про низьку забрудненість,екологічну чистоту,низький вміст нітратів. 

Проведені  дослідження показали наявність в колодязній і водопровідній воді 

домішок хлоридів, сульфатів які є корисними для організму. Колодязна вода   була 

прозорою, чистою, не мала запаху і мала приємний гарний смак. Вона не містила 

хімічні і  біологічні домішки. Хоч і були виявлені йони важких металів але коли 

вони в незначних кількості,то такі як йони Аргентуму, Кадмію, можуть мати 

лікувальний ефект та позитивно впливати на шкіру, кишково-шлунковий тракт.  

1. В лісовій криці відсутні токсичні для людини катіони Hg
2+

, Pb
2+

, Ni
2+

 

2. Кринична вода не містить токсичних аніонів S
2-

, CrO4
2-

, шкідливих фосфатів 

та має дуже низький вміст нітратів 

3. Досліджувана вода містить корисні катіони K
+
, Ca

2+
, Na

+
, Mg

2+
, Co

2+
,Cd

2+
, 

Fe
2+

, Fe
3+

, Ag
+
, наявні в криничній воді можуть відігравати важливу біологічну роль 

в організмі і можуть мати лікувальний ефект 

4. Слаболужне середовище криничної води може мати лікувальні властивості 

для людей з проблемами кишково-шлункового тракту 

Вода – необхідна умова для життя. Потрібно  здійснювати постійний контроль 

за якістю води. 

Напрямки дослідження: 

 Продовжити дослідження кількісного вмісту катіонів та аніонів у воді 

та дослідження мікробіологічного складу води відповідно нормативно-

технічній  документації.Дослідити вплив заморожування на якість води та 

встановити склад талої води. 

 Для офіційного  підтвердження лікувальних властивостей колодязної 

води з глибини 29 м ми пропонуємо громаді звернутися до Українського НДІ 



медичної реабілітації та курортології в м.Одеса для надання висновків про 

лікувальні властивості води з подальшим висвітленням у місцевій пресі. 

 



ТЕЗИ 

Назва роботи: Сучасний стан популяції айланту найвищого (Аilanthus altissima) в 

межах  м. Кам’янського. 

Прізвище, ім’я, по батькові автора:  Чумак Юлія Сергіївна. 

Секція: екологія. 

Навчальний заклад: комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа № 44»  

Кам’янської міської ради. 

Базовий заклад позашкільної освіти: комунальний заклад «Дитячий екологічний 

центр» Кам’янської міської ради. 

Населений пункт: м. Кам’янське, Дніпропетровської області. 

Науковий керівник: Гаврилюк Антоніна Іванівна, директор комунального закладу 

«Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради. 

Айлант найвищий (Ailanthus altissima (Mill.)) є чужорідним інвазійним видом. 

Його природний ареал розташований у Східній Азії. Проте, в сучасних умовах його 

розповсюдження сягнуло майже всіх континентів. Зокрема в Європі та в тому числі і 

в Україні цей вид вважається небезпечним інвазійним видом. Однак, його вивчення 

в нашій країні носить епізодичний характер. Комплексних досліджень з цього 

питання в Україні не ведеться. 

Основною метою роботи було встановлення особливості просторового 

поширення Айланта найвищого в межах м. Кам'янське. 

Авторка виконала суттєвий об'єм польових робіт: заклала 10 пробних площ, 

головними результатами проведеної роботи є характеристика просторового 

розміщення досліджуваного виду в межах різних типів забудов міста м. Кам'янське 

та аналіз вікової структури досліджуваних особин. Позитивним аспектом роботи є 

прогноз розвитку чисельності популяції Айланту найвищого, як виду - агресора, 

встановлено, що  на досліджуваній території переважають молоді особини цього 

виду, які мають високий життєвий потенціал. 

Результати дослідження можуть бути використані для спеціалістів управління 

екології та промисловості міської ради, працівників комунального підприємства 

«Зеленбуд», вчителів біології та керівників гуртків еколого-натуралістичного 

напряму.  



 



Еколого-фауністичний комплекс кровосисних мошок Simuliidae водойм смт Велика 

Новосілка 

Хандогій Єлизавета 

Учениця 11-А класу Великоновосілківської гімназії з ЗОШ І ступеня, Великоновосілківської 

районної ради Донецької області 

Керівник: Аріна Олександрівна Наваліхіна, заступник директора з НВР, учитель біології 

та екології Великоновосілківської гімназії з ЗОШ І ступеня. 

Актуальність дослідження. Вивчення видового складу, екологічних особливостей 

розвитку, поширення, репродукції у кровосисних мошок (Diptera, Simuliidae) вкрай 

важливо для розробки ефективних і екологічно грамотних методів регулювання 

чисельності їх популяцій і захисту від них людей і тварин. Деякі вчені відносять 

кровосисних мошок за характером паразито-хазяїнних відносин до групи вільноживучих 

кровососів, у яких кров'ю харчуються тільки самки, а самці є нектарофагами. 

Об'єктом дослідження є кровосисні мошки, які належать одними з основних 

компонентів гнусу - кровосисних двокрилих комах. 

Предметом дослідження є видовий склад преімагінальних фаз і деякі питання 

біології та екології мошок смт Велика Новосілка. 

Метою роботи стало встановлення видового складу мошок смт Велика Новосілка і 

вивчення деяких питань їх біології та екології. 

У завданні дослідження входило: 

- збір мошок в природі; 

- камеральна обробка матеріалу; 

- встановлення видового складу мошок смт Велика Новосілка; 

- вивчення біології та узагальнення відомостей про мошки водойм: смт Велика Новосілка. 

Термін реалізації проекту 2-3 роки 

Наукова новизна і практичне значення отриманих результатів. Самки мошок, 

будучи активними кровососами, в період масового нападу можуть сильно знижувати 

продуктивність сільськогосподарських тварин. Так, під час нападу тільки 125 самок 

мошок на одну корову за п'ять хвилин удійність останньої знижується на 3%, що є 

господарсько відчутно. Укуси комах болючі, а слина не менш отруйна, ніж у комарів. У 

період масового льоту комах люди, які працюють недалеко від місць їх виплоду, нерідко 

мають сильні набряки на обличчі, опухлі руки і губи, відчувають головний біль. 

Запалення і припухлості супроводжуються сильним свербінням і запаленням, які 

тривають кілька днів. Все це призводить до зниження працездатності. 

Кровоссальні мошки є переносниками збудників трипаносомозів диких і домашніх 

птахів. Крім цього, мошки можуть бути механічними переносниками збудників сибірської 

виразки, сапу, туляремії та інших інфекційних хвороб людини і тварин. 

Тому вивчення біології та екології видового складу мошок має величезне значення 

в житті жителів сільської місцевості, а так же відпочиваючих і гостей селища. 

На території смт Велика Новосілка виявлено 7 видів мошок: Eusimulium aureum, 

Eusimulium securiforme, Wilhelmia mediterranea, Wilhelmia balcanica, Boophthora 

erythrocephala, Argentisimulium noelleri, Simulium behningi. 

Місцями виплоду мошок в умовах смт Велика Новосілка служать всі відносно 

незабруднені водотоки зі швидкістю течії більше 0,2 м / с. 

Зимівля мошок в умовах смт Велика Новосілка проходить в фазі яйця (Е. 

securiforme, E.aureum), в фазі личинки (W. balcanica, W. mediterranea), в фазі яйця і 

личинки (Arg. Noelleri, В. erytrocephala, S. behningi). 

Виліт дорослих мошок в умовах смт Велика Новосілка триває протягом 7 місяців 

(березень - вересень). Раніше інших вилітають види, що зимують у фазі личинки (W. 

balcanica, W. salopiensis, W. mediterranea). 



Протягом доби виділяють два піки чисельності нападу мошок: ранковий (7 - 11 

год.) І вечірній (16 - 19 год.); протягом сезону - 2 піку активності: весняний (початок 

травня) і літній (кінець червня - початок липня). 

Кількісний аналіз популяцій мошок водойм смт Велика Новосілка показав, що 

найбільше видове різноманіття і висока чисельність відзначені в водотоках Центральної 

районної лікарні (6 видів і 5645 особин) зі стійким режимом води, досить високим вмістом 

кисню і невисокою температурою (10-15 ° C) на протягом року. 

Найменша видове різноманіття спостерігалося у водотоку Грецький пляж, де 

присутній тільки один вид Arg. noelleri. Цей водотік із значним коливанням і підвищеною 

температурою води (20-30 ° C), здебільшого пересихає, зі стоячою водою, в яких мошки 

швидко гинуть. 

За процентним співвідношенням загальної чисельності виявлених видів лідирує 

Argentisimulium noelleri, їх кількість становить приблизно 50%. 

Список використаних джерел. 
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Здоров’я – це стан абсолютного фізичного, духовного й соціального 

благополуччя, а не тільки відсутність хвороб чи фізичних вад. 

Здорова людина – це така людина, яка життєрадісно й охоче виконує 

свої обов’язки, покладені на неї життям, і цілком реалізує свої фізичні й 

розумові здібності. 

Нині гостро стоїть проблема виховання нової особистості, яка мала б 

міцні знання та вміння, широкий культурний і політехнічний світогляд, уміла 

користуватися новітніми технологіями, приймала нестандартні рішення, 

головне – була здоровою та вела здоровий спосіб життя. 

Історія боротьби людини з вірусними інфекціями дуже давня. Проте, 

надійного засобу лікування більшості вірусних інфекцій немає й дотепер. 

Антибіотики, які так добре зарекомендували себе в боротьбі з 

бактеріальними захворюваннями, на віруси не діють. Це пов’язано з 

принципом дії антибіотиків, який полягає в тому, що вони блокують у 

клітинах патогену ті біохімічні процеси, які відсутні або суттєво 

відрізняються від аналогічних процесів у клітинах організму-хозяїна. 

Наприклад, пеніцилін блокує синтез клітинної стінки бактерій, а у клітин 

людини такої стінки немає. Віруси для свого розмноження використовують 

біохімічні процеси клітини-хазяїна, тому будь-який антибіотик, який буде 

діяти на вірус, подіє і на здорові клітини. Проте, лікарі в деяких випадках 

приписують антибіотики і для лікування вірусних захворювань. Робиться це 

для запобігання розвитку ускладнень після хвороби, коли ослаблена імунна 

система може не впоратися з бактеріальними інфекціями. 

Для лікування і профілактики вірусних інфекцій зараз використовують 

ряд спеціальних речовин. Широко застосовується білок інтерферон, який 

виробляється клітинами в разі їхнього інфікування вірусом і перешкоджає 

зараженню нових клітин. Для боротьби з вірусними захворюваннями людини 

використовують людський інтерферон. Його отримують або заражаючи 

клітини людини в культурі, або генно-інженерним шляхом (у цьому випадку 

ген інтерферону вбудовується в геном бактерії та починає його виробляти). 



Використовують також спеціальні препарати, що запобігають розмноженню 

вірусів. Так, ацикловір вбудовується у вірусну нуклеїнову кислоту й порушує 

її функції, а ремантадин запобігає вивільненню нуклеїнової кислоти вірусу з 

оболонки капсида. 

Проте, найбільший успіх у боротьбі з вірусами приносить профілактика 

цих інфекцій  Більшість вірусних інфекцій людини легше попередити, ніж 

лікувати. Найбільш поширеним заходом профілактики вірусних інфекцій 

людини залишається щеплення. До речі, перша у світі справжня вакцина була 

створена саме проти вірусної хвороби (віспи) ще за сто років до відкриття 

самих вірусів. Завдяки профілактичним заходам удалося навіть повністю 

ліквідувати природні осередки віспи й суттєво зменшити поширення цілого 

ряду інших вірусних інфекцій. 

Для створення вакцин проти вірусів сучасна медицина використовує 

ослаблені живі віруси, мертві віруси й окремі вірусні білки, отримані 

методами генної інженерії (так, білок вірусу гепатиту В було введено до 

геному дріжджів, які й почали його синтезувати). Ведуться дослідження в 

напрямку одержання вірусних часток без нуклеїнових кислот. Такі частки не 

будуть викликати захворювання, але зможуть створити імунітет до вірусу.  

Для профілактики вірусних інфекцій широко використовують і засоби, 

які перешкоджають проникненню вірусів у живі організми. До таких заходів 

належить карантин (ізоляція заражених особин та тих, які могли заразитися), 

який використовують для боротьби з вірусами і рослин, і тварин, і людини. 

Для запобігання потраплянню в організми вірусів, які поширюються 

крапельним способом, використовують марлеві пов’язки. Для тих вірусів, які 

передаються контактним способом, використовують засоби стерилізації й 

асептики. З тими вірусами, які заражають з допомогою певних переносників, 

борються шляхом обмеження кількості цих переносників або їх ізоляції. Так 

борються з комарами і кліщами, які переносять віруси людини і тварин, і з 

попелицями, які переносять віруси рослин. 



Одним з найбільш поширених і доступних засобів профілактики 

вірусних захворювань є ватно-марлева пов’язка (маска). Її слід носити як 

самому хворому, так і тим, хто з ним контактує. Необхідно пам’ятати, що 

інфекція легко передається через брудні руки. Тому на період епідемій краще 

відмовитися від рукостискань. 

 Необхідно також часто мити руки, особливо під час хвороби або 

догляду за хворим. У період епідемії не рекомендується активно 

користуватися міським громадським транспортом і ходити в гості.  

Треба якомога більше гуляти: на свіжому повітрі заразитися грипом 

практично неможливо. 

 Можна приймати аскорбінову кислоту та полівітаміни. Аскорбінова 

кислота (вітамін С) відіграє важливу роль в регулюванні окислювально-

відновних процесів, вуглеводного обміну, згортання крові, регенерації 

тканин. Вона сприяє підвищенню опірності організму, що пов’язане з її 

антиоксидантними властивостями. 

Для профілактики в період епідемій грипу і простудних захворювань 

треба їсти часник, по 2-3 зубчики щодня. Досить пожувати кілька хвилин 

зубчик часнику, щоб повністю очистити порожнину рота від бактерій.  

Також позитивним дією володіє вживання ріпчастої цибулі. Щоденна 

присутність в раціоні свіжих овочів і фруктів дозволить підвищити загальний 

імунітет.  

Не забудьте про туалет носа – це миття 2 рази на день передніх відділів 

носа з милом. При цьому механічно видаляються чужорідні структури, що 

потрапили в порожнину носа з повітрям.  

При перших же неприємних симптомах у горлі починайте полоскання 

розчинами марганцівки, фурациліну, соди, ромашки. 

 У разі переохолодження рекомендуються теплі ножні ванни з гірчицею 

протягом 5-10 хв., Після чого можна одягти вовняні шкарпетки. 

 



Наземний покрив та типові рослинні угруповання урочища 

Ялівщина в м. Чернігові 

Кухаренко Карина та Схабицька Марія, члени гуртка «Основи біоетики» 

КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 

Керівник: Леус Ю.В., завідуючий відділом біології КЗ «Чернігівська 

обласна станція юних натуралістів» 

 

Лісове урочище «Ялівщина» - це єдиний природний комплекс у центрі 

міста Чернігова, його територія унікальна через зібрання рідкісних, 

екзотичних видів рослин. Ялівщина - історична місцевість в північно-східній 

частині міста. Чернігова.  Цей регіон відзначається і своєрідним рослинним 

покривом. 28 березня 2014 року Чернігівська обласна рада оголосила про 

створення в м. Чернігів регіонального ландшафтного парку «Ялівщина» 

площею 168,7 га. 

Об’єктом досліджень є наземний покрив на ділянці 90х90 м (якісні 

дослідження) та 30х30 м (кількісні дослідження). Обласна станція 

натуралістів потрапляє в квадрат 15х15 км і знаходиться на відстані біля 2,8 

км від квадратів досліджень. Урочище «Ялівщина» має декілька ярів на своїй 

території. На обраній нами ділянці також є яр. Глибина яру сягає 3 м. 

Дослідження проводилися в період найменш активної вегетації (восени). 

Дослідження наземного покриву  проводяться другий рік. Для 

дослідження  було обрано період найменш активної  вегетації (восени). 

Координати GPS ділянки – 51,526101 широти і 31,298847 довготи отримані 

за допомогою сервісу Gougle map. 

Повторно вимірювали відсоток бурого і зеленого травостою; 

картографували наземний покрив, вимірювали біомасу травостою і 

трав’янистий покрив. 

обраній ділянці – сосна звичайна – 63,5%, содомінантний вид – клен    

європейський – 18, 5%, береза бородавчаста – 9%.      

За модифікаційною системою класифікації (МИС)  для визначення 

наземного покриву досліджена ділянка має класифікацію МИС 0211 – це 

рівнинний ліс переважно хвойних порід, дерева якого мають висоту 8  м, 

крони дерев змикаються. 

Ця ділянка рослинності частково має культурне походження, тому може 

бути віднесена до культурних наземних покривів з кодом МИС 94 

(культурний покрив, міські землі, парк).  

На території урочища Ялівщина рідкісних та зникаючих угруповань 

природної рослинності нами не знайдено. Переважають типові угрупування 

рослин. Типовим лісовим угрупованням урочища Ялівщина є соснові ліси 

зеленомахові. До такого типу угруповань відноситься більша частина 

лісового покриву урочища Ялівщини. Переважає лісовий багатоярусний 

деревостан. Домінуючим деревом є сосна звичайна Pinus silvestris. 

Екологічні умови, за яких існують соснові  ліси зеленомохові урочища 

Ялівщини є наступними: клімат помірно-континентальний, середня 



температура січня - -7°С, липня  - +13°С. Середньорічна кількість опадів 550-

660 мм. У безпосередній близькості від Ялівщини великих діючих 

підприємств з викидами шкідливих речовин у повітря немає. Проте, поруч 

пролягають автомагістралі міста. Таким чином транспорт впливає на лісовий 

масив.  

     Досліджували трав’янистий покрив, т.т. кількість приземної трав’янистої 

рослинності, яка покриває ґрунт на одній площі. В рамках програми GLOBE 

сюди відноситься весь покрив, котрий не досягає по висоті колін 

спостерігача. Серед трав’янистого покриву слід відмітити злакові та кропиву 

дводомну.  Майже до кінця жовтня 2017 р.  більше 60% трав’янистого 

покриву. Це значить, що при розгляданні поверхні зверху 55% її зайнято 

приземною рослинністю. Крім, власне приземної рослинності інший відсоток 

території припадає на кущі, дерева і пішохідні доріжки.  

 

Використана література: 

Зелена книга України /під загальною редакцією члена-кореспондента 

НАН України Я.П. Дідуха – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.  

 



Тези 

«Продуктивність столових сортів винограду в умовах півдня України» 

 

                                Автор –  Кобеляцький Тарас Кирилович 

                   Старосільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

                                 Великоолександрівський район 

                                 с.Старосілля, 10 клас 

                                 Науковий керівник Гавриленко Тетяна Павлівна 

                                 учитель біології, вчитель вищої категорії, 

                                 учитель - методист      Старосільської 

                                 загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Тема  даної наукової роботи  була обрана з огляду на її актуальність, 

яка полягає у пошуку перспективних для вирощування в умовах півдня 

України сортів винограду, зокрема столових. 

У ході дослідження  було опрацьовано наукову літературу про еколого-

біологічні особливості винограду, виявлено ряд схем, фото і описів, зміст 

яких визначається специфікою досліджень, узагальнено наукові підходи 

організації  сортовивчення винограду в сучасних умовах.   Визначено 

наступні завдання: 

1.Опрацювати  наукову літературу про еколого-біологічні особливості 

винограду. 

2. Охарактеризувати ґрунтово – кліматичні умови регіону. 

3. Дати характеристику столових сортів культури. 

4. Виділити основні елементи технології вирощування винограду.                                                                                                                                           

5.Оцінити рівень продуктивності столових сортів винограду в умовах 

півдня України. 

 Для виконання поставлених завдань застосовували  польовий, 

вегетаційний, лабораторні, розрахунково-статистичні методи дослідження, а 

також візуальні спостереження. 



 Вирощували  та вивчали адаптивну здатність вітчизняних сортів: 

Супер-екстра, Лівія, Преображення, Забава, Вікінг, Красотка, Кишмиш 

лучистий, Анюта, Оригінал. 

Виноградник закладався восени 2012 та навесні 2013 років. 

Розпочалося все з поїздки до родичів у м.Нікополь влітку 2012 року. Саме 

там, на дачі, ми і побачили красу дозріваючого винограду. Але нам пояснили, 

що ця краса приховує величезну працю та знання. Спочатку ми підготували 

ями: розмір кожної 70см х 70см х70см, шарами засипали верхній шар грунту 

з лісу (15-20 см), перегній, чорнозем, добрива 500г. Потім висадили саджанці 

100 шт. за ціною від 15 грн до 25 грн (залежно від сорту). Виконували всі 

зелені роботи (підв’язка, обрізання, обламування, нормування, пасинкування 

тощо), поливали, постійно боролися з бур’янами, проводили профілактику 

щодо хвороб і шкідників мільдью, оїдіум, кліщ. На другий рік ми залишили 

«сигналки» на кожному кущі, а на третій рік – зібрали  перший врожай, яким 

вразили мешканців нашого села. 

Висновоки вказують на необхідність правильного підбору сортів, які 

дають можливість без додаткових матеріальних затрат підвищити 

врожайність винограду. 

1. Успішне вирощування винограду як світло- і теплолюбної  рослини, 

в першу чергу, залежить  від наявності вітчизняних сортів, адаптованих до 

природно-кліматичних умов зони Сухого Степу України. 

2. Основним фактором реалізації біологічних можливостей  

найпродуктивніших сортів винограду навіть адаптованих до вирощування в 

посушливих умовах, є дотримання елементів технології вирощування 

винограду, які не потребують спеціальних агротехнічних заходів та 

агрохімікатів і легко вписуються у існуючу зональну систему землеробства. 

3. Найвищий середній показник продуктивності столових сортів 

винограду за останні 2 роки становить: Преображення - 21,3 кг/куща, Лівія – 

18,2 кг/куща,  Забава – 18,1 кг/гкуща.    



4. Землевласникам різних форм власності регіону рекомендуємо 

вирощувати виноград сорту Преображення із групи дуже ранніх, із ранніх – 

сорт Забава, середніх – Анюта, середньо-пізніх Оригінал, які формують 

найбільш високі і стабільні врожаї. 

Характеристика сортів, знання про біологічні особливості,  елементи 

вирощування винограду в степовій зоні потрібні: 

- у сільському господарстві для поширення сортів культури 

адаптованих до місцевих умов; 

- для прискореного впровадження у виробництво кращих сортів 

винограду; 

- для раціонального природокористування. 

 Апробація результатів дослідження: 

1. В обласній екологічній експедиції отримано І місце за представлення 

науково-дослідної роботи. 

2. Випущено буклет «Перспективні столові сорти винограду півдня 

України». 

3. Основні положення та матеріали роботи використовуються під час 

проведення уроків біології, екології, гуртка «Юні рослинники», 



Особливості формування типів особистостей підлітків під впливом 

музичних вподобань. 

Автор: Прохоров Данило Павлович, 

учень 11 класу гімназії НПУ ім. М.П. Драгоманова 

Телефон 0951294468, daniel.prokhorov.vl@gmail.com 

Педагогічний керівник:  

Назаренко Світлана Валеріївна, учитель біології  гімназії НПУ ім. М.П. 

Драгоманова 

Пісня – особлива мова, яка допомагає реалізувати те, що не можуть 

звичайні слова. З давніх давен пісню, як і бубен, використовували для того, 

щоб знаходити незвичайні відчуття свідомості, відчуття трансу, відчуття 

молитви. Але на жаль деякі люди використовують звуки для управління 

іншими. Використання спеціальної музики під час ритуальних дій прийнято 

називати медитативною музикою. Її характеристиками, як правило, є 

багаторазове повторення музичних спектрів. Само виконання музики 

монотонно і "снодійне". Добре відомо, що в стані переходу від сну до неспання 

і навпаки, свідомість людини найбільш вразлива до зовнішніх формуючих 

впливів. Вибір для релігійних ритуалів сектантів подібної медитативної 

"заколисливої" музики з однотипним музичним малюнком, на який лягають 

постійно вимовлені фрази, є досить дієвим способом впровадження в 

свідомість членів секти певних ідей і постулатів. 

Актуальність дослідження. Вплив різноманітних звуків на свідомість 

людей була виявлена ще з давніх давен. Особливе поєднання тембру, гучності, 

послідовності звуків може вводити людину в особливий стан, коли вона готова 

сприйняти будь-яку інформацію. Сучасна музика має велике значення на 

формування підлітків як особистостей. В цей період у них на тілесному рівні 

відбуваються гормональні зміни, на соціальному – підліток займає проміжне 

положення між дитиною та дорослою людиною, на психологічному – 

підлітковий вік характеризується формуванням самосвідомості. Саме в цей 

період формуються моральні цінності, відбувається усвідомлення самого себе, 



здібностей, інтересів, прагнення відчути себе і стати дорослим, прагнення до 

спілкування з однолітками, виникають спільні погляди на життя, на відносини 

між людьми, на своє майбутнє.  

Метою нашої роботи є виявлення залежності формування типів 

особистостей підлітків під впливом музичних вподобань. 

Об′єкт дослідження – респонденти підліткового віку. 

Предмет дослідження – типи особистостей та їх музичні вподобання. 

Для досягнення зазначеної мети поставлені наступні задачі: 

1) вивчити за даними літератури вплив звуків на психіку людини в 

історичному, релігійному та сучасному аспектах; 

2) вивчити вплив музики на життя людини в залежності від жанрів; 

3) дослідити особливості характеру сучасних підлітків на прикладі 

одногрупників; 

4) визначення особливостей формування типів особистостей під 

впливом музичних вподобань. 

Результати дослідження: в ході виконання роботи висунута гіпотеза 

залежності формування типів особистостей підлітків під впливом музичних 

вподобань. Було виявлено, що найбільша кількість серед опитаних підлітків - 

акцентування осіб по гіпертимному типу, що може бути обумовлено 

гормональними перебудовами, потребою в соціальному визнанні, незрілістю 

фронтальної кори та контрольної функції головного мозку. Зрозуміло, що 

серед цих підлітків найбільша кількість музичних вподобань реп та рок 

музики. 

Практичне значення дослідження полягає в доведенні впливу музики 

на формування особистості в підлітковому віці і результати можуть бути 

використані в педагогічному процесі для розвитку більш гармонійних 

особистостей, покращення рівня засвоювання інформації, комунікативних 

навичок з урахуванням музичних вподобань, використовуючи високосортні 

музичні твори. Подальшого розгляду потребує проблема впливу сучасного 

музичного мистецтва на емоційний стан молоді, її розумову діяльність, тощо. 



Важливим моментом є те, що при прослуховуванні репу чи року треба 

робити паузи та змінювати жанр на короткий період часу. Дослідження вчених 

показали, що класична музика здатна зосередити увагу, допомогти 

концентруватися та навіть поліпшити апетит. Класична музика відновлює 

баланс, який людина втрачає, коли слухає агресивну музику. 
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За опитувальником Шмішека отримані наступні результати. 
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Підвищення зернової урожайності гречки та її стабілізація в різних 

умовах вирощування, розширення напрямів використання її рослинного і 

зернового матеріалу – нагальна потреба сьогодення, яка пов’язана із 

необхідністю більш повного забезпечення гречаною продукцією населення 

України. Сучасні сорти поєднують в собі високу продуктивність, 

скоростиглість, дружність достигання, високу якість зерна, стійкість 

ураження хворобами та пошкодження шкідниками, але загалом гречка і зараз 

залишається однією з найбільш чутливих до зміни клімату культур, вона 

гостро реагує на високі температури і посуху в період «цвітіння–

плодоутворення», має високу схильність до опадання плодів після 

достигання, що в поєднанні з неодночасністю цвітіння і достигання зерна 

призводить до значних його втрат в період збирання. 

Багаторічні дослідження рослинного матеріалу різного еколого-

географічного походження в різних куточках Землі, дали змогу виділити із 

генофонду гречки форми з контрастними показниками морфологічної будови 

рослини, в тому числі і за кольором квітки. Різнокольорова квітка виявилася 

не лише аспектом для розрізняння різних сортів. Рослини з різним 

забарвленням виявилися носіями надзвичайно позитивних характеристик, 

таких як підвищена стійкість до холоду та посухи, стійкість до опадання 

плодів, тощо. 

Метою моєї роботи передбачалося проведення порівняльної оцінки 

набору сортів гречки з різним кольором квітів, як між собою та і з 

національним стандартом за показниками урожайності та стійкості до дії 

екстремальних умов вирощування, виділення кращого матеріалу і 

рекомендація його для застосування у господарствах України та 

використання в якості вихідного матеріалу для селекції.  

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: а) визначити 

рівень урожайності та її складових і технологічних характеристик різних за 

кольором сортів гречки; б) провести порівняння отриманих результатів у 

різних сортів за господарськими показниками на фоні дії різних погодних 

умов та виділити серед набору найбільш привабливі для використання у 

виробничих умовах та як матеріалу для селекції; в) подати на розгляд 

користувачів рекомендації з особливостей використання прямої та побічної 

продукції отриманої у  різних сортів гречки. 

Детальний аналіз результатів попереднього вивчення колекції за 

морфологічними та господарськими характеристиками дозволив виділити з 



Національної колекції України різноманітний за кольором квітки та 

походженням матеріал гречки і в процесі роботи з ним виділити сорти і форми, 

що мають певний інтерес як для різних напрямків селекції, так і для прямого 

використання у виробничих умовах України.  

Було встановлено, що виділена група зразків із різним кольором квітів має 

підвищені характеристики урожайності та продуктивності рослини (при 

порівнянні отриманих результатів зі стандартом та за підвищеним індексом 

індивідуальної насіннєвої продуктивності (0,20-0,24) та озерненістю суцвіть 

(>0,40)), вирізняється різним типом за тривалістю вегетаційного періоду (67-78 

діб) (тобто володіє придатністю до різних строків вирощування), має стабільні 

технологічно доцільні параметри крупності зерна (27-33 г/1000 зерен). Деякі 

зразки володіють важливими фізіологічними характеристиками рослини – 

високим рівнем посухостійкості та економічно корисними морфологічними 

показниками будови рослини, що впливають на рівень стійкості до опадання 

плодів після достигання.  

Всі ці напрямки було враховано при проведенні досліджень і виділено 

зразки, які за одним показником або їх комплексом можуть мати значний інтерес 

для виробничників та слугувати вихідним матеріалом при створенні нових 

сортів. Вивчення матеріалу дозволило виділити зразки за певними напрямками: 

– за продуктивністю – сорти Червоноквіткова, Башкирська 

красностебельна та Зеленоквіткова 90; 

– за технологічно доцільними параметрами крупнозернисті – 

Башкирська красностебельна, Зеленоквіткова 90, Рубра та Зеленоквіткова; 

– з тривалістю вегетаційного періоду до 70 діб – сорти Зеленоквіткова 

та Башкирська красностебельна, 70-74 доби – Рубра та Зеленоквіткова, понад 74 

доби – Червоноквіткова; 

– за посухостійкістю – сорти Башкирська красностебельна та Рубра; 

– за підвищеною стійкістю до опадання плодів після достигання – 

Зеленоквіткова 90 та Зеленоквіткова. 

Умови років дослідження колекційного матеріалу гречки були досить 

контрастними за погодно-кліматичними характеристиками. Це дало змогу в 

повному обсязі оцінити відібраний колекційний матеріал та запропонувати 

найбільш цінні зразки, як джерела посухостійкості, стійкості до опадання 

плодів після достигання, підвищеної продуктивності зерна, тощо. 

Виробничникам було запропоновано використовувати в роботі селекційні 

сорти Зеленоквіткова 90, Башкирська красностебельна та перспективні 

форми Зеленоквіткова та Червоноквіткова, як високотехнологічні та з 

підвищеними параметрами урожайності зерна. 
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Науковий керівник: Маловічко Віктор Олексійович, вчитель біології . 

Актуальність проекту. 

На сьогодні продукти створені з використанням молочнокислих бактерій і біфідобактерій, 

розглядаються як основа функціонального харчування людини. Позитивний ефект 

досягається як шляхом введення живих клітин лактобактерій безпосередньо в організм 

людини (так звані пробіотики), так і шляхом використання цих мікроорганізмів у складі 

заквасок при отриманні продуктів харчування, в тому числі на основі молока. В Україні, 

де відсутній налагоджений моніторинг показників, не включених до санітарних норм і 

правил, і за умови панування заквасок закордонного виробництва, сучасний стан 

відповідності фактичної та декларованої пробіотичної мікрофлори невідомий. Тому, з 

огляду на широкий асортимент кисломолочної продукції, зокрема йогуртів, виникає 

питання, чи підтверджується склад заявленої виробником мікрофлори результатами 

лабораторних досліджень.  

Мета проекту. Визначення кількісного та якісного складу мікроорганізмів, що містяться 

у йогуртах і біойогуртах на відповідність вимогам нормативної документації . 

 Об’єкт дослідження: наявність пробіотичної мікрофлори в йогурті. 

Предмет дослідження: зразки 6 видів йогурта від різного виробника. 

Гіпотеза дослідження. 

Перш чим працювати над даною проблемою, мною було висунуто гіпотезу про те, що чи 

відповідають йогурти вимогам нормативної документації відповідно до кількісного та якісного 

складу мікроорганізмів. 

Задачі дослідження. 

1. Провести аналіз повноти і якості маркування. 

2. Провести мікроскопічний аналіз йогуртів. 

Методи дослідження. Експеримент, мікробіологічний аналіз, спостереження. 

Наукова новизна проекту полягає в тому, що дослідження чи підтверджується склад 

заявленої виробником мікрофлори результатами лабораторних досліджень не 

проводились. 

На підставі,  проведених нами дослідів, ми прийшли до загального висновку: 

Висновок про наявність корисної мікрофлори робили з урахуванням назви продукту, 

тобто відповідності його мінімальним вимогам про наявність корисних мікроорганізмів. 

Зокрема, "Активія" заявлений як біфідойогурт, тобто він повинен містити додатково не 

менше 106 КОУ/г біфідобактерій Bifidobacterium. Вони виявлені у залишкових кількостях. 

Проте йогурт “Галичина” за мікробіологічними показниками відповідає поняттю 

"біфідойогурт", оскільки кількість біфідобактерій – 1▪106 КОУ/г. Щодо продукції 

“Гурманіка”, то віднести продукт до групи біойогутів можна лише тоді, коли додатково 



вони містити ацидофільну паличку (L. acidophilus) у кількості не менше 107 КОУ/г згідно 

ДСТУ 4343:2004. Такі бактерії не були виявлені у даному йогурті.  

 

Література:  

1. Genetic heterogeneity and technological properties of intestinal bifidobacteria / J. Matto [etc.] 

// Journal of Applied Microbiology. – 2004. – Vol. 10(3). – Р.459-470.  

2. Смирнов В. В. Пробиотики на основе живых культур микроорганизмов [Текст ] / В. В. 

Смирнов, Н. К. Коваленко, И. Б.Сорокулова // Микробиол. журн. – 2002. –Т. 64, №4. – С. 

62-81. 

 3. Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин – Готування досліджуваних 

проб, вихідної с суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічних досліджень. 

Ч.1: Загальні правила готування вихідної суспензії та десятикратних розведень : ДСТУ 

ISO 6887-1:2003– [Чинний від 06.03.2003]. – К.: Держстандарт України, 2003. – с. 43. 

 4. Йогурт-Ототожнення характеристичних мікроорганізмів (Lactobacillus delbrueckii 

subsp. Bulgaricus and Streptococcus thermophilus: ДСТУ ISO 9232:2003. – [Чинний від 

01.03.2003]. – К.: Держстандарт України, 2003. – с. 47. 5. Чагаровский В. П. Биологическая 

активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 

Лабораторні дослідження якісного та кількісного складу мікроорганізмів проводили в 

лабораторії мікробіології Великобілозерської районної  державної лабораторії 

ветеринарної медицини. Для виділення лактобактерій використовували середовище МРС-

бульон і МРС-агар ("Difco"); молочнокислих стрептококів — середовище М-17 (бульйон 

та агар фірми "Merk"), біфідобактерії виділяли на "середовищі для біфідобактерій" фірми 

"Кали". Кількісний підрахунок бактерій виражали у вигляді об'єктивної кількості 

підрахованих колоній, помноженої на кількість розведень (наприклад, 1,3•104 КУО/г). Для 

проведення дослідження були обрані 6 зразків йогурту. Аналіз повноти і якості 

маркування оцінювали у відповідності з вимогами Закону України “Про безпечність та 

якість харчових продуктів” та ДСТУ 4343:2004 Йогурт. Загальні технічні умови. Оцінка 

маркування досліджуваних йогуртів показала, що у всіх зразків відповідає встановленим 

вимогам. На час проведення досліджень всі йогурти знаходились у допустимих межах 

терміну зберігання, а саме 2-3 дні після виготовлення.  

Інформамація на маркуванні щодо складу корисної мікрофлори 

№  

зразка  

Виробник  Назва продукту за даними 

виробника  

Заявлений склад 

мікроорганізмів  

1  ООО  “Данон  

Днепр” “Активія”  

Біфідойогурт питний з 

біфідобактеріями з фруктовим 

наповнювачем (полуниця-

суниця)  

Lactobacillus bulgaricus 

Bifidobacterium  

2  ДП 

“МилкилендУкраина”   

ТМ Добряна. Продукт 

кисломолочний "Закваска 

молочна з плодово-ягідним 

наповнювачем" полуниця "  

Закваска молочна з плодово-

ягідним наповнювачем" 

полуниця   

3  ТМ "Молокія"  Йогурт Лісова ягода, 2,5% 

жиру  

Закваски  чистих  культур  

молочнокислих бактерій   

4  ОАО  

"Ковельмолоко"  

Біойогурт “Гурманіка” 

персикабрикос  

Чисті культури мікроорганізмів  

5  ПрАТ “Галичина”  Йогурт питний 2,5% жиру з 

фруктовим наповнювачем 

“Полуниця”  

Чиста культура молочнокислих 

бактерій Lacidophilus, 

Bifidobacterium,  

L.delbrueckii subsp.bulgaricus  

6  ДП "Молочный 

завод" “Щедро”  

Йогурт з плодово-ягідним 

наповнювачем "полуничний" 

солодкий питної  

Закваска для йогуртів  

 

 

Хотілося б відзначити те, що виробники у маркуванні йогурту та біойогурту 

використовуючи термін “Закваска для йогурту” не розшифровуючи, які саме 

мікроорганізми були використані для їх виготовлення.   

Якісний мікробіологічний аналіз йогуртів контролювали методом мікроскопії забарвлених 

препаратів. Цей метод дає орієнтовну характеристику про склад мікроорганізмів. 

Кількісний метод аналізу базується на підрахунку колоній мікроорганізмів на поживному 

середовищі [3]. Результати дослідження представлені на рис. 1.  



  

  

 Зразок №1  Зразок №2  Зразок №3  

 

Зразок №4  

  

Зразок №5  Зразок №6  

Рис. 1. Фото препаратів мікроорганізмів йогуртів у полі зору мікроскопа:  

1 –“Активия”, 2 – “ Добряна ”, 3 – “Молокія”, 4 – “Гурманіка”, 5 – “Галичина”,    

6 – “Щодня”  

  

Отже, у зразку №1 “Активія”найбільш яскраво виражено S. thermophilus, сліди L. 

bulgaricus, а також наявність грампозитивних клітин паличкоподібної форми у вигляді 

ланцюжків, що відносять до виду Bifidobacterium bifidum.  

У зразку №2 “Добряна” ДП “Мілкіленд-Україна” виявлено мікроорганізми кокової 

форми, у вигляді коротких ланцюжків роду S. thermophilus, L. bulgaricus. Встановлено 

наявність бактерій роду Bifidobacterium. У йогурті Лісова ягода 2,5% жиру ТМ “Молокія” 

(зразок №3) виявлені S. lactis, S. cremoris, сліди L. вulgaricus.  

У біойогурт “Гурманіка” (зразок №4) виявлені, мікроорганізми кокової форми, у вигляді 

коротких ланцюжків – роду S. thermophilus, S lactis. Відсутні бактерії роду L. Acidophilus.  

Аналіз йогурту ”Галичина” (зразок №5) показав наявність S.lactis. Сліди бактерій роду 

Bifidobacterium. Відсутні бактерії  L.bulgaricus/. Тобто даний продукт можна віднести до 

групи біфідойогуртів. У йогурті “Щодня” (зразок №6) показано в дуже малих кількостях 

наявність коків, які відносяться до роду S. lactis, і L. bulgaricus. Відсутні бактерії роду 

Bifidobacterium.  

Для зразків №1 і №5 був проведений кількісний аналіз мікроорганізмів шляхом посіву на 

живильні середовища: Phenylethanol agar (PEA), Лактобакагар і мясопептонний агар 

(МПА) [4], щоб перевірити заявлені виробником кількість мікроорганізмів (табл. 1).  

                                                                                                                                 

 

 



Таблиця 1 

 Кількість мікроорганізмів у дослідних зразках йогуртів  

№  

зразка  

КМАФАнМ, КУО/г  Плісняві гриби 

та  

дріжджі,  

КОУ/г  

біфідобактерії  молочнокислі  

фактично  заявлено, не 

менше  

фактично  заявлено, не 

менше  

1  1▪101  1▪108  2▪105  1▪107  0  0  

5  0  1▪106  2▪106  1▪107  1  0  

  

За результатами аналізу зразків № 1 і №5 виявилося, що фактична кількість корисних 

мікроорганізмів в обох випадках нижче заявленого виробником. Кількість дріжджів, 

виявлених у зразку № 5 не перевищувало допустимі норми.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Висновок про наявність 

корисної мікрофлори робили з урахуванням назви продукту, тобто відповідності його 

мінімальним вимогам про наявність корисних мікроорганізмів. Зокрема, "Активія" 

заявлений як біфідойогурт, тобто він повинен містити додатково не менше 106 КОУ/г 

біфідобактерій Bifidobacterium. Вони виявлені у залишкових  кількостях. Проте йогурт 

“Галичина” за мікробіологічними показниками відповідає поняттю "біфідойогурт", 

оскільки кількість біфідобактерій – 1▪106 КОУ/г.  

Щодо продукції “Гурманіка”, то віднести продукт до групи біойогутів можна лише 

тоді, коли додатково вони містити ацидофільну паличку (L. acidophilus) у кількості не 

менше 107 КОУ/г згідно ДСТУ 4343:2004. Такі бактерії не були виявлені у даному йогурті.  

 



Дослідження впливу різних чинників на активність ферменту уреази 

 Каплунова Катерина Сергіївна, 10 клас Добропільської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№19 м. Добропілля Донецької області. Науковий керівник: Тихонова Лариса 

Олександрівна, учитель І категорії, старший учитель, Добропільська ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 19, м. Добропілля Донецької області. 

Актуальність роботи полягає в тому, що фермент уреаза відіграє дуже 

важливу роль в кругообігу Нітрогену. За своєю абсолютною специфічністю 

даний фермент здатний розкладати тільки сечовину. Даний процес можна 

розглядати як процес екологічної мінералізації, в результаті якого нелеткий 

небезпечний органічний субстрат – сечовина, трансформується в газоподібні 

продукти – амоніак і вуглекислий газ. Дослідження проводились на 

рослинних об’єктах з метою моделювання впливу різних чинників на 

активність ферменту в природі та розумінню впливу господарської 

діяльності людини на кругообіг Нітрогену. 

Мета даної роботи: дослідити вплив різних чинників на активність 

ферменту уреаза. 

Об’єкт дослідження: фермент уреаза, виділений з насіння кавуна. 

Предмет дослідження: активність дії ферменту уреази під впливом 

різних чинників. 

В процесі дослідження було визначено наявність уреази в насінні 

кавуна, гарбуза. В ході проведених експериментів було досліджено, що 

уреаза зберігає свою активність у широкому діапазоні температур та рН 

середовища. Найбільшу активність уреаза проявляє в лужному середовищі, а 

саме при рН=10. В кислотному середовищі уреаза проявляє значно меншу 

активність. Отримані результати свідчать про пристосованість дії даного 

ферменту в різних кліматичних умовах. Але йони важких металів Cu ²⁺, Pb²⁺ , 

фенольні сполуки  є дуже сильними інгібіторами  активності уреази. Дані 

сполуки викликають денатурацію ферменту уреаза та призводить до втрати 

ним біологічної активності. Таким чином, накопичення важких металів в 



ґрунтах можуть призвести до зменшення екологічної утилізації сечовини та 

порушення глобального кругообігу Нітрогену. 

 



ТЕЗИ 

Екологічні особливості вирощування хамелеона в домашніх умовах (на 

прикладі Chamaeleo calyptratus). 

 Мокровольська Єва Вікторівна,  учениця 11 клас гімназії НПУ ім. М.П. 

Драгоманова Шевченківського району м. Києва  

 Науковий керівник:   Ткачук Людмила Іванівна,    Завідувач відділу біології 

Київського палацу дітей та юнацтва          

  Актуальність. Необхідно зрозуміти, що екологічне виховання не 

тільки теоретичний предмет в певному класі, але й комплексний, 

безперервний процес самовиховання учнів, у ході якого в них повинна 

розвиватися любов до тваринного світу й природи в цілому. Але потрібно 

прийняти й той факт, що рослинний світ є більш “пасивною” частиною 

органічного світу й ця “пасивність” передається людям, які доглядають за 

рослинами, а школярі по своїй натурі більш активні й тому такий метод не 

дає великого результату 

          Мета роботи: дослідження процесу утримування хамелеонів, 

продовження їх життя в неволі, створення необхідних їм умов існування. 

Також я розвію гіпотезу що пов’язана з мімікрією цих тварин. 

            Завдання дослідження:  

1. Перевірити гіпотезу, що стосується мімікрії хамелеонів в залежності 

від навколишнього середовища  

2. Спостереження зміни стану активності хамелеона зі зміною довжини 

світлового дня 

3. Спостереження зміни стану активності хамелеона зі зміною 

температури 

4. Спостереження зміни залежності вживаної їжі від температури с 

освітлення 



5. Спостереження залежності з’їденої їжі від фону на якому вона 

знаходилася 

     Предмет та об’єкт дослідження: біологічні особливості хамелеона   

Chamaeleo calyptratus. 

  Наукова новизна одержаних результатів: проведено спостереження 

реакції хамелеона на зміну особливостей утримання 

    Практичне значення: надання більш широким масам людей особливостей 

пов’язаних з утриманням хамелеонів в домашніх умовах, заохочення людей 

до утримання хамелеонів в домашніх умовах    

Висновки. Виходячи з власних досліджень та спостережень можна зробити 

висновки: 1. Спростовано гіпотезу що стосується зміни кольору шкіри 

хамелеона в залежності від навколишнього середовища, на основі власних 

спостережень та досліджень науковців женевського університету. 

 2.   Досліджено зміни поведінки при зменшенні та підвищення температури 

середовища. 

 3. Досліджено зміни поведінки при збільшені тривалості світлового дня, 

виміряно добовий ритм. 

 4. Досліджено залежність вживаної їжі від температури і освітлення.  

5. Досліджено залежність з’їдених цвіркунів від фону на якому вони 

знаходилися. Особистий внесок: основний обсяг роботи (дослідження зміну 

стану хамелеона на зміну особливостей утримання). Постановка задач та 

обговорення результатів проведено з науковим керівником. 
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    ДОДАТОК 

 

Дослід 3 (спростування гіпотези що стосується його мімікрії) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослід 5 Залежність з’їденої їжі від кольору фону 



Тези 

«ПОРІВНЯННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ ПЕКІНСЬКОЇ КАПУСТИ В 

УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ» 

Дмитро Ігорович Пода учень 10 класу комунального закладу  «Партизанська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області 

Керівник Ольга Миколаївна Сидоренко 

 Продовольча безпека та рівень продовольчого забезпечення населення, як 

індикатор її стану, належить до ключових національних пріоритетів. Серед  

овочевих  культур,  які  вирощують  в  Україні,  види  родини Капустяних  є  

найбільш  поширеними. Пекінська  капуста  останнім  часом  набула  високої  

популярності. Розповсюдженню  пекінської  капусти  в  країні  сприяють  такі  

цінні господарські ознаки, як скоростиглість, висока врожайність,  досить висока 

ступінь лежкості і висока рентабельність. А головне – високий попит на 

внутрішньому ринку. Багатий  біохімічний  склад  дає  можливість  

використовувати  її  для дієтичного  харчування. Пекінська капуста утворює 

видовжені головки у відкритому ґрунті тільки за умов короткого дня – рання весна 

або пізня осінь. Є актуальним вивчення продуктивності сортів пекінської капусти    

при осінньому вирощуванні в агрокліматичних  умовах Північного Степу. 

Матеріали досліджень зібрані з липня по жовтень 2018 року (дослідження 

тривають) на присадибній ділянці моєї сім’ї в с. Партизанське Дніпровського 

району Дніпропетровської області.  Застосовувалися спеціальні і загальноприйняті 

методи досліджень: польовий, топографічний, спостереження, вимірювально-

ваговий, розрахунково-порівняльний. 

Вивчалися біологічні особливості, агротехніка вирощування, хвороби і 

шкідники, продуктивність 7 гібридів пекінської капусти: «Мішель», «Спінкін F1», 

«Зена F1», «Білко F1», «Піонер F1», «Саммер хайленд F1», «Вілі F1».   

Обробка насіння та листків пекінської капусти в період вегетації 

стимулятором росту «Біоглобін» дає позитивні результати. 

  Найкращу схожість насіння  показав гібрид Вілі F1 – 100%, сорт Мішель -

90%, гібриди Білко F1, Зена  F1, Спрінкін F1– 80%, Саммер хайленд - 77% , Піонер 

F1  -50%.  

 В агрокліматичних умовах Північного Степу в селі Партизанське 

Дніпровського району Дніпропетровської області найвищий результат біологічної 

стиглості показує гібрид пекінської капусти  Вілі F1 350 ц/га, передбачувана 

продуктивність гібридів: Спрінкін F1–300ц/га, Білко F1–296 ц/га, Мішель-290 ц/га, 

Зена F1-280 ц/га,  Саммер хайленд - 273 ц/га, Піонер F1  Піонер F1  - 190  ц/га. 

Формування врожаю, товарна якість головок пекінської капусти залежать від 

біологічних особливостей гібриду та погодних умов у період вегетації. 

 



ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ФОТОСИНТЕЗУ У РОСЛИНАХ РІЗНИХ 

ЕКОЛОГІЧНИХ ГРУП 

Роботу 

виконала 

ЛІСКОНОГ ОЛЬГА ВАДИМІВНА,  

учениця 8 А класу КЗО Солонянське НВО «Солонянська 

середня школа № 1 І-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти» 

(опорний заклад) Солонянської селищної ради 

Дніпропетровської області 

 

Науковий 

керівник 

ПУШКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА,  

Методист, учитель біології КЗО Солонянське НВО 

«Солонянська середня школа № 1 І-ІІІ ступенів – Центр 

позашкільної освіти» (опорний заклад) Солонянської селищної 

ради Дніпропетровської області 

Предмет дослідження - процеси фотосинтезу у рослинах різних екологічних 

груп та умови що на нього впливають 

Об'єкти дослідження - кімнатні рослини різних екологічних груп. 

Методи дослідження - порівняльно-описовий, експериментальний. 

Актуальність: фотосинтез - єдиний процес, на основі якого можлива 

організація екологічно безпечного способу використання сонячної енергії в 

глобальних планетарних масштабах. Тому дослідження процесу фотосинтезу, 

керування механізмами та чинниками  що підвищують його ефективність в 

екологічних системах -  є одним з пріоритетних завдань науки. 

 Основними зовнішніми факторами, що впливають на інтенсивність 

фотосинтезу, є освітленість, концентрація діоксиду вуглецю і температура.  

При підвищенні концентрації С02 інтенсивність фотосинтезу спочатку 

зростає швидко, а потім повільніше і, згодом, збільшення кількості 

вуглекислого газу не викликає посилення фотосинтезу.  

Температура впливає в основному на темнову фазу фотосинтезу, регулюючи 

активність ферментів і швидкість дифузії вуглекислого газу. Зниження 

температури змінює швидкість відтоку асимілятів з листової пластинки в 

інші органи, що в свою чергу уповільнює фотосинтез. 

 Мета всіх цих досліджень — поглиблене пізнання внутрішньої будови 

листка різних кімнатних рослин; вивчення процесу фотосинтезу, дихання та 

газообміну у рослин за різних умов, яке дасть змогу всім зацікавленим 

особам створювати відповідні умови для комфортного співіснування з 

зеленими «квартирантами».   

 Висновки, отримані в ході дослідження, пояснюють особливості 

вирощування дослідних кімнатних рослин, особливості їх процесів 

метаболізму та використання в озеленені як шкільного приміщення так і 

створення домашнього затишку.   

 Практичне значення роботи полягає у можливості використання 

результатів досліджень під час вивчення тем шкільного курсу 

природознавства, біології, екології. Ця робота розглядалася на засіданні 

членів гуртка "Юні екологи" та рекомендована для подальшого використання 

учителями школи та учнями.   



ТЕЗИ 

науково-дослідницького проекту: «РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ СТЕЖКИ» 

Білокінь Юлія Андріївна, 0987432861; julia.bilokin@gmail.com; 

Комуналький заклад «Тростянецький навчально-виховний 

комплекс Щербанівської сільської ради» Потавського району 

Полтавської області; учениця 11 класу; с. Великий Тростянець; 

Науковий керівник: Чуприна Ольга Миколаївна, вчитель біології КЗ 

«Тростянецький навчаль-виховний комплекс», спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії. 

Екологічна стежка – це своєрідна лабораторія в природі, «навчання у 

природи». 

         Організація екологічних стежок сприяє вивченню об`єктів та явищ в 

самій природі, визначенню видів рослин та тварин, допомагає з`ясуванню 

шляхів впливу людини та довкілля, оволодінню навичками екологічно 

грамотної поведінки в природі, розширенню кругозору щодо сучасних 

природоохоронних проблем. 

Основна ідея створення стежки полягала (і зараз полягає), перш за все, 

в логічному навчанні і вихованні тих, хто відвідує природні території, що 

охороняються. Разом з вирішенням завдань освіти, навчання і виховання, 

стежки сприяють охороні природи. Крім того, стежка забезпечує можливість 

дотримання природоохоронного режиму на певній території, оскільки 

полегшує контроль за величиною потоку відвідувачів і виконання 

встановлених правил. У сучасному світі екологічні стежки мають ще й 

рекреаційну мету. Відпочинок, рекреація, туризм, оздоровлення, що врешті-

решт означає здоров`я, є найвищою соціальною цінністю. Тому за останні 

кілька десятків років у світі поступово зростає значення рекреації у шкільних 

закладах освіти. Адже на даному етапі технологічного прогресу людства 

світу необхідні здорові діти. 

mailto:julia.bilokin@gmail.com


Метою роботи є: на основі даних щодо видового складу та розташування 

природних комплексів околиць села Великий Тростянець проаналізувати 

можливості створення екологічної стежки та проведення на ній 

рекреаційних дій, направлених на оздоровлення дітей.  

Недбайливе ставлення до природи є актуальною екологічною проблемою. 

Діяльність людини здійснює вплив на видовий склад флори та фауни. Одним 

із важливих засобів захисту природи, бережливого і раціонального ставлення 

до її ресурсів, є загальна екологічна освіта. У цьому плані набувають дуже 

важливого значення розробка та прокладання екологічних стежин, які 

забезпечують безпосередній контакт із живою природою.  

Досягнення мети передбачало розв’язання таких основних завдань: 

 розроблення маршруту екологічної стежки; 

 встановити оздоровчі функції природного середовища, визначити 

рекреаційні можливості природних комплексів околиць села Великий 

Тростянець ; 

 впровадження еколого-просвітницьких, природоохоронних заходів, 

спрямованих на покращення маршруту екологічної стежки; 

 встановити види рідкісних рослин, що знаходяться на екологічній 

стежці села Великий Тростянець з метою їх збереження. 

Практичне значення результату досліджень: відмічено території околиць 

села Великий Тростянець, що мають значний потенціал рекреаційних 

ресурсів; створено схему екологічної стежини; проведено фенологічні 

спостереження за рідкісними видами рослин нашої місцевості, дано оцінку 

антропогенного впливу на них та розроблені заходи по їх збереженню. 

Результати дослідження проводили природоохоронну діяльність. Саме з цією 

метою нами була створена екологічна стежка села Великий Тростянець. 

Висновок. Отже, екологічні стежки – є одним з найбільш ефективних засобів 

повноцінного спілкування з природою, оскільки мають оздоровче, 

рекреаційне, просвітнє та навчально-виховне значення.  



Оздоровчі функції природного середовища значні, адже відпочиваючи на 

природі людина відновлює своє фізичне і психологічне здоров`я.  

Створення екологічної стежини – це змога відкрити і побачити щось нове, 

невідоме, зрозуміти красу природи. 

      Реалізація проекту. Із метою запобігання засмічення ставка та лісу, 

членами нашої екологічної агітбригади була проведена відповідна 

роз’яснювальна робота серед населення, що сприяє формуванню екологічної 

культури особистості та відповідальності за збереження природного 

середовища. Також, там були розвішені екологічні пам`ятки, які ми 

розповсюджували, розклеюючи їх біля магазинів та Будинку культури . 

       Також нами були проведені екскурсії екологічною стежкою, як учням 

школи так і просто місцевим жителям . Під час екскурсії учні та жителі, 

дізнавалися коротку інформацію про рідкісні види рослин, а саме: тюльпан 

дібровний, булатка червона, зозулені черевички, лісові орхідеї, булатка 

великоквіткова тощо.  
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 Додатки 

Документи 

Паспорт на екологічну стежку 

 

Розташування – село Великий Тростянець. 

Проїзд – місто Полтава - село Великий Тростянець. З Полтави курсує 

рейсовий автобус АС-2-М.Тростянець, зупинка Великий 

Тростянець,Молодіжна. 

Землекористування Тростянецька сільська рада 

Значення екологічної стежки - рекреаційне, навчальне, виховне, пізнавальне. 

Короткий опис маршруту: маршрут прокладено на лучно-лісових угіддях 

села Великий Тростянець, що знаходяться на північному-заході від нього. 

Загальна протяжність стежки 2 км 

1а зупинка. «Лісова» (узлісся околиць села Великий Тростянець). 

2а зупинка. «Ярок» (флювіальна форма рельєфу- яр). 

3я зупинка. «Жива кров Землі» (ставок площею 2,3га). 

4а зупинка «Свідки минулого» (лучний масив). 

5а зупинка. «Ґрунти нашої місцевості» (грунтовий зріз). 

6а зупинка. «Установа Кречет» (установа Кречет). 

7а зупинка. «Охорона навколишнього середовища – наш обов`язок» 

(узлісся околиць села Великий Тростянець). 

Стан екологічної стежки: задовільний 

Режим користування загальний 

Необхідні заходи- упорядкування та догляд за територією 

Охорону маршруту здійснюють учні Тростянецької школи 

 

 

 

 

 



 

Виконкому  

Тростянецької сільської ради, 

 Полтавського району,  

Полтавської області  

 

 

КЛОПОТАННЯ 

Тростянецький НВК просить прийняти рішення щодо створення екологічної 

стежки на території Тростянецької сільської ради площею___7,4____га, 

природний комплекс якої буде використаний як матеріальна база для 

викладання природознавства, біології, екології, географії, позакласної та 

гурткової роботи, а також для підготовки учнів до раціонального 

природокористування і виховання в них почуття дбайливого ставлення до 

природи.  

До клопотання додаються: 

1.План-схема екологічної стежки. 

2.Стислий опис природного комплексу по екологічній стежці. 

 

СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТЕЖКИ 

1а зупинка І станція – «Лісова». На цій станції учні знайомляться зі 

створенням стежини, рослинністю та тваринним світом наших лісів. 

2а зупинка ІІ  станція – «Ярок». Тут учні дізнаються про причини утворення 

ярів, яких так багато на околицях сіл Тростянецької сільської ради, та про 

заходи боротьби з ними. 

3я зупинка ІІІ станція – «Жива кров Землі». Це зупинка біля одного з 

найбільших ставків нашої місцевості. Площа 2,3 га. Під час екскурсії учні 

знайомляться з історією створення ставка, з рослинним і тваринним світом 

цієї водойми, а також про його значення в житті людей, тварин, рослин. 



4а зупинка ІV станція – «Свідки минулого». На цій зупинці можна 

отримати інформацію про рослини, які занесені до Червоної книги України і 

потребують охорони, тобто, зникаючі, та про ті, що уже на жаль, зникли. 

Також тут можна дізнатися про значення лікарських рослин. 

5а зупинка V станція – «Ґрунти нашої місцевості». Цікаву інформацію про 

ґрунти нашої місцевості можна отримати на цій станції. Кожному стане 

зрозуміло, які родючі ґрунти переважають в нашій місцевості і як вони 

впливають на урожайність сільськогосподарських культур. 

6а зупинка VІ станція «Установа Кречет» - Це станція яка ознайомлює нас 

з рідкісними видами тварин нашої місцевості, які були завезені членами 

товариства «Кречет». 

7а зупинка VІІ станція нашої стежини – «Охорона навколишнього 

середовища – наш обов`язок». На цій станції підводяться підсумки 

екскурсії, розкриваються значення природи в житті людини, виховується 

почуття охорони та збереження природи рідного краю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Маршрут екологічної стежки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоматеріали 

 

 

Рис.В.1. Оглядовий маршрут №1 «Лісова» 



 

 

Рис.В.2. Оглядовий маршрут №2 «Ярок» 

 



 

 

Рис.В.3. Оглядовий маршрут №3 «Жива кров землі» 

 



 

 

Рис.В.4. Оглядовий маршрут №4 «Свідки минулого» 

 

 



 

 

Рис.В.5. Оглядовий маршрут №5 «Ґрунти нашої місцевості» 

 



 

 

Рис.В.6. Оглядовий маршрут №6 «Будиночок товариства Кречет» 



 

 

Рис.В.7. Оглядовий маршрут №7 «Охорона навколишнього середовища 

– наш обов`язок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Екологічна пам’ятка 

 



 «Тверді побутові відходи – отруйна загроза довкіллю» 

Автор: Кармазін Дар´я Богданівна учениця 9 класу  Златопільської гімназії 

міста Новомиргорода 

Педагогічний керівник: Гончарова Вікторія Анатоліївна 

вчитель географії Златопільської гімназії міста Новомиргорода, 0969663858 

 

Сміття поступово стає монстром цивілізації. При нинішньому стані 

економіки і культури побуту, люди ще довго приречені жити серед цих 

рукотворних пам'ятників своєї безтурботності. 

 Проблема побутового сміття в нашому районі є в даний момент найбільш 

злободенною. Важливим є усвідомлення населенням дотримання санітарно-

гігієнічних правил, необхідності більш дбайливого та ощадливого ставлення, 

раціонального використання природних ресурсів. Дослідницька робота  є 

прикладною, так як значимість роботи полягає в практичному застосуванні 

отриманих результатів: пропаганда серед населення про шкоду побутового 

сміття, виготовлення листівок, екологічні десанти з прибирання території, 

внесення пропозицій голові міської ради. 

Комплексна система управління твердими побутовими відходами передбачає 

наступну схему розв’язання проблеми з їх утилізацією: 

 роздільний збір небезпечних компонентів твердих побутових відходів; 

 скорочення відходів; 

 вторинна переробка відходів; 

 захоронення твердих побутових відходів. 

Для визначення приблизного складу сміття, який збирається в наших 

будинках, було проведено дослідження з визначення кількості сміття, що 

викидається однією сім'єю. 



Мета роботи: з'ясувати який склад сміттєвих відходів однієї середньої сім'ї, 

утилізація відходів. 

Методика і результати досліджень 

Проведено оцінку кількості та складу сміття, що викидається сім'єю з 

чотирьох осіб за тиждень, місяць, рік. Сміття сортували, а потім ретельно 

зважували. Харчові відходи до уваги не взято, так як вони йдуть на корм 

домашнім тваринам. Результат досліджень наведено в таблиці  

1. Загальна вага відходів за тиждень - 9610 гр. 

2.Кількість відходів в середньому за місяць - 288300 гр. 

3. Кількість відходів в середньому за рік - 3507650 гр. 

Ми бачимо, що в сміттєвому кошику найбільше дрантя: старого одягу, 

взуття. Практично однакова кількість сміття по вазі з пластмаси: 

День тижня 

Кількість сміття 

за 1 день,  

г 

Дрантя Метал Пластик Скло Папір 

Понеділок 650 150 250 100 - 150 

Вівторок 1100 350 - 50 300 400 

Середа 860 - 300 160 300 100 

Четвер 350 50 - 100 50 150 

Пятниця 1500 500 100 400 450 50 

Субота 2500 1500 50 200 150 600 

Неділя 2650 1000 150 350 400 750 

Всього 9610      



пластикова тара, старі іграшки, ємності для рідини, поліетиленові 

мішки і скла. Багато в смітті паперу: старі газети, учнівські зошити, 

журнали, шпалери і т.д. 

Весь цей сміття вивозиться в кращому випадку на сміттєзвалище, в 

гіршому - в найближчу лісосмугу. 

 

 



Збагачення середовища існування котячих лемурів 
 

Каневська К.А. Уколова К.О. 
Feldman Ekopark, Харківська область, Дергачівський район, селище Лісне, Україна 

380930099303 

 anri.kon@gmail.com  kukolova@list.ru 

Керівник: Гаражина О.С. 

 

Робота працівників зоопарків, сафарі-парків усього світу включає таке 

явище, як «збагачення середовища існування тварин у неволі». Народилось 

це явище з приводу того, що тварини у штучному середовищі, навіть більш 

розкішному за загони звичайного зоопарку, починають страждати на 

психічні розлади. Етологія вивчає вплив монотонного проведення часу на 

здоров’я та психіку тварин й шукає найбільш ефективні шляхи вирішення 

цієї розповсюдженої проблеми. 

 Метою роботи було збагачення середовища існування та вивчення 

поведінкових особливостей лемурів Катта в умовах Екопарку. 

Багатьом видам лемурів загрожує небезпека повного зникнення. Це, в 

першу чергу, пов'язано з руйнуванням їх місця існування. Лемури Катта 

занесені до Міжнародної Червоної Книги у категорію "види, що близькі до 

загрози зникнення". Існує небезпека вимирання цього виду приматів в їх 

природному середовищі існування на Мадагаскарі. Вивчення їх поведінки та 

створення гарних умов існування в зоопарку дуже важливо для збереження 

виду. Тому ця робота актуальна. 

  Вивчалась поведінка лемурів до експериментів та зміни в їх поведінці під 

час та після експериментів. 

  Досліди проводилися з двома зграями Lemur catta невідомого віку. Перша 

зграя 3 ♀ та 5 ♂, друга зграя 3 ♀ та 1 ♂. Пізніше тварини були об’єднані.  

Методика роботи затверджена інструкторами-викладачами з благополуччя 

тварин Академії Європейської асоціації зоопарків та акваріумів (ЕАZА) з 

Ізраїлю і Фінляндії (Каi Мattsson, Аmmar Obaidat). 

     Робота проводилася на базі Feldman Ecopark в 2017-2018 роках. 

I. Комплексне збагачення середовища існування. 

     1. Обладнання: інтелектуальна іграшка, що складається з вертикальної 

дерев'яної рамки (50х40 см), в центрі якої знаходиться планка з прозорими і 

непрозорими судинами з пластмаси. Ласощі для лемурів засипаємо в судини. 

Інтелектуальна іграшка розміщується у вольєрі з лемурами. Для того, щоб 

дістати ласощі, лемур повинен перевернути ємність, зафіксовану на стрижні. 

Дослід проводився в 6 серіях різного ступеня складності у 3 -х повторностях.  

Варіанти дослідів: 

1. Усі ємності інтелектуальної іграшки прозорі. 

2. Усі ємності інтелектуальної іграшки непрозорі, але корм у них 

насипається в присутності лемурів. 

3. У прозорі ємності насипана різна кількість корму. 

4. Частина ємностей інтелектуальної іграшки закрита пробками. 

mailto:anri.kon@gmail.com


5. У вольєр помістили відкриту пластикову пляшку з ласощами 

всередині. 

6. На стрижень нанизані бублики. 

    2. «Їстівна» картина  

         Ми запропонували лемурам картон із наклеїними на нього за 

допомогою меду сухофруктами та горіхами. 

II. Предметне збагачення середовища існування 

3. Інтелектуальна іграшка №2 (коробка з розрізами в середині якої 

знаходяться ласощі). 

4. Дзеркало, що розмістили у середині вольєру.  

 III. Смакове збагачення середовища існування.  

    Дослід проводився в зимній та ранньовесінній період. Лемурам були 

запропоновані гілки плодових дерев (7 видів) з листям й суцвіттями у 

достатній кількості. Гілки пропонувались до, після й під час корму.  

 

Поведінка лемурів під час проведення дослідів оцінювалась за 

наступною шкалою: 
+3 Кормовидобувна поведінка 

+2 Дослідницька поведінка одразу  

+1 Дослідницька поведінка через певний час 

0  Не звертає уваги  

-1 Налякан 

-2 Агресія 

-3 Агресія до інших лемурів 

 

 

Дослідження показали, що: 

 Інтерес до вирішення інтелектуальних завдань в групі 1 проявляли 

лише самці, а в групі 2 лише самки. Лемури усвідомлюють, що об'єкт 

продовжує існувати, навіть якщо він зник з поля зору. 

 Поява нових предметів визивала дослідницьку поведінку й цікавість. 

 Лемури, що отримали ласощі, охоче ділилися з іншими. 

 Якщо лемури не могли довго дістати ласощі, вони починали кричати та 

проявляти агресію.  

  У досліджуваних лемурів не з'являлися залежності між черговістю 

вибору судин від кількості наявної в них їжі. 

 За літературними даними [2, 3] домінуюче становище в групах лемурів 

Катта зазвичай займають самки. Однак в піддослідній групі домінував 

самець. 

  За літературними даними [1] котячі лемури мають найбільшу вокальну 

комунікаційну систему серед лемурів, яка налічує близько 22 різних звукових 

сигналів. Ми зареєстрували 5 звукових сигналів, які використовуються у 

піддослідній групі. 



 Під час вирішення інтелектуальних завдань у одного з самців 

зареєстровано поведінку «турботливого батька». 

 Лемури розуміють, що об’єкт продовжує існувати, навіть коли вони 

його не бачать. 

 Лемури розуміють в якому напрямку необхідно рухати ласощі, щоб їх 

дістати. 

 Лемури не вміють відкривати пробки, отже вони не чіпали закритих 

пляшок. 

 Лемури охоче відривали ласощі від «їстівних» картин. 

 В лемурів було зареєстровано два способи вирішення проблеми з 

пляшкою: перевертання та прогризення дірки.  

 В лемурів було зареєстровано три способи вирішення проблеми з 

коробкою: перевертання, просовування голови або лап у дірки. 

 Лемури не впізнають себе у дзеркалі. При появі «нової зграї» вони 

злякалися.  

 До запропонованих рослин лемури підходили поза соціального рангу. 

Агресивна поведінка була відсутня, а сварки між членами групи були 

дуже рідкі. Гілки були перевагою корму. Найулюбленішими виявились 

гілки черешні, яблуні та груші.  

 Усі запропоновані методи збагачення середовища існування викликали 

позитивну активність у лемурів й можуть бути рекомендовані для 

застосування в інших зоопарках.  

 

 

 

Список використаної літератури: 
1. Ученые разобрались в языке кошачьих лемуров. 

https://nplus1.ru/news/2017/07/12/lemur-lonely-call  

2. Кошачий кольцехвостый лемур, или катта (Lemur catta) 

http://primaty.ru/index.shtml  

3. Кошачий лемур. Образ жизни и среда обитания кошачьего лемура.  
https://givotniymir.ru/koshachij-lemur-obraz-zhizni-i-sreda-
obitaniyakoshachego-lemura/  

4. Резникова Ж. И. Интеллект животных: от индивидуума до социума. 

Наука из первых рук №3 2008. 

5. Р.Суссман "Демография и социальная организация лемура Катта в 

заповеднике Беза Махафалы, Мадагаскар." Американский журнал 

физической антропологии г. 1991. Издания 84. 
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«ПРОБЛЕМИ ЕТНОГЕНЕЗУ ТА САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ 

КАРАЇМІВ» 

Автор: Щербань Дмитро, слухач наукової секції «Географія» 

Роменської міської Малої академії  наук учнівської молоді Роменської 

міської ради Сумської області 

Науковий керівник: Бартош Євгеній Миколайович, керівник наукової 

секції «Географія» Роменської міської МАН учнівської молоді, вчитель 

географії та основ економіки, вчитель-методист. 

Україна – багато національна держава. Особливе місце у етнічній 

структурі її населення посідають корінні народи. Корінні народи – народи, 

які проживають у багатоетнічних суспільствах незалежних країн і є 

нащадками тих, хто населяв країну або географічну область, частиною якої є 

дана країна, споконвіку, у період її завоювання, колонізації або в період 

встановлення наявних державних кордонів. 

Як титульна нація – українці, так і достатньо чисельні кримські татари 

мають хоч і суперечливу, але досить відому та стародавню історію, 

встановлені основні етапи їх етногенезу та етнічний субстрат формування. У 

той же час малочисельні тюркомовні народи – гагаузи, караїми та кримчаки 

мають недостатньо вивчений етногенез. Його вивчення до кінця ХХ ст. 

займались переважно самі караїми. 

У той же час караїми – корінні жителі Криму – один із найменш 

чисельних народів світу. Ще до тимчасової окупації Криму Асоціація 

караїмів Криму «Кримкарайлар» зверталися до Президента, прем’єра та 

голови українського парламенту у зв’язку з тим, що унікальний етнос, який 

сформувався на Кримському півострові, перебуває на межі зникнення. 

Пропонувалося ухвалити державну програму з підвищення народжуваності 

серед караїмів, допомогти молодим сім’ям з житлом та готувати національні 

кадри. Крім того, караїми потребували допомогти у поверненні їх культових 

споруд. 



Актуальність роботи підсилюється тим, що міжнаціональна напруга в 

анексованому багатонаціональному Криму постійно зростає як у результаті 

репресій окупантів, так і в самій суті російської великодержавної політики.  

Мета роботи – виявити вплив географічних чинників на етногенез 

малочисельних корінних народів України та їх сучасні проблеми.  

Завдання дослідження: вивчити етногенез караїмів; виявити 

географічні чинники, які вплинули на формування караїмського етносу; 

визначити сучасні проблеми збереження малочисельних етносів на прикладі 

караїмів. 

Об’єкт дослідження – розселення та етногенез караїмів, предмет – 

географічні чинники етногенезу. 

Правова основа для вивчення теми стали нормативні акти українського 

законодавства: «Декларація про державний суверенітет» (1990), «Акт про 

незалежність України» (1991), «Декларація прав національностей» (1991), 

«Закон Про національні меншини» (1992). 

Хронологічні межі досліджень визначаються періодом з 2016 року по 

2017 рік. 

Методи дослідження – аналітичний – збір та аналіз інформації з 

друкованних та електронних джерел; класифікації – відбір ознак для 

систематизації; синтез – виявлення загальних тенденцій; генетичний – аналіз 

географічних чинників етногенезу, історичний, статистичний. 

Наукова новизна полягає в спробі розробити науково обгрунтоване 

пояснення етногенезу караїмів через географічні чинники. 

Практичне значення. Запропонована робота може бути використана 

для розробки окремих елементів державної програми по збереженню етносу 

караїмів. 

Особистий внесок. Усі результати дослідження є наслідком особистої 

роботи пошуковця. 

Висновки. Походження караїмів як етносу має складний характер, 

жодна з версій не дає гарантовано однозначної відповіді. 



Існує значна проблема розрізнення поняття караїмів як етносу та 

прибічників караїмізму – однієї з версій іудаїзму. 

Чуфут-кале – це головний осередок виникнення караїмського етносу, 

історичний, культурний, релігійний центр. 

Для етногенезу караїмів вирішальну роль відіграли географічні 

чинники: відносна ізольованість Кримського півострова; стратегічне 

положення Криму для багатьох держав; розміщення Криму на межі 

ісламської та християнської цивілізацій; придатність куести Внутрішнього 

пасма Кримських гір для виникнення ізольованих та зручних для захисту 

поселень; строкатість національно-генетичного субстрату Криму, де 

поднались автохтонні гірські народи, прибула морем грецька та римо-

візантійська діаспора та народи, що прибули із Степу (як германські, так і 

тюркські та іранські). 

Необхідно сприяти поверненню під контроль караїмів національних 

святинь особливо із цвинтаря-святилища Балта-Тиймез. 

Кримські караїми перебувають у небезпечному для їх існування як 

малочисельного етносу регіоні і потребують уваги всієї світової спільноти. 

Потрібна розробка комплексної програми, яка буде включати як 

демографічні, так і соціальні заходи, спрямовані на збереження цього етносу. 

Україна як держава несе відповідальність за збереження караїмів та має 

захищати їх права залежно від їх місця проживання. 
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З урахуванням рекомендацій МАГАТЕ, країна, на території якої розташовані 

об’єкти підвищеної небезпеки, зобов’язана проводити повний комплекс досліджень, 

включаючи моніторингові.  

В зв’язку з цим особливу актуальність набуває питання забезпечення надійної 

експлуатації потенційно небезпечних енергетичних об’єктів у складних інженерно–

геологічних умовах з метою мінімізації негативного впливу геологічних процесів на 

їх експлуатацію та довкілля. 

Метою роботи є дослідження особливостей неотектонічних рухів зони впливу 

ХАЕС для підвищення її надійності та безпеки.  

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: визначити 

теоретичні та методичні основи геологічних досліджень; дослідити фактори 

формування неотектонічних рухів зони впливу ХАЕС; розробити систему активного 

і пасивного моніторингу за станом неотектонічних рухів на досліджуваній території; 

провести просвітницьку роботу щодо особливостей неотектонічних рухів зони 

впливу ХАЕС. 

Об’єктом наукового дослідження є неотектонічні рухи.  

Предмет дослідження – виявлення чинників та локальних особливостей 

неотектонічних рухів зони впливу ХАЕС.  

У науковій роботі використано сучасні дистанційні та польові геофізичні 

методи дослідження. Під час інтерпретації, узагальнення та аналізу отриманих 

комплексних даних були використані методи статистичної обробки та аналізу 

інформації, методи співставлення прогнозних параметрів несприятливих фізико-

геологічних процесів і явищ з натурними даними і результатами інших дослідників.  



Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що  на підставі збору, 

систематизації і комплексного аналізу результатів попередніх оригінальних 

досліджень, вперше розроблені: рекомендації щодо раціонального комплексу 

геофізичних, геодезичних, сейсмічних моніторингових досліджень у вигляді 

інформаційного бюлетеня; теоретичні, методичні, апаратурні та інтерпретаційні 

основи системи активного і пасивного моніторингу неотектонічних рухів зони 

впливу ХАЕС.  

Практична значущість результатів дослідження полягає в тому, що результати 

наукової роботи можуть бути застосовані для оцінки стану неотектонічних рухів 

процесів на території розміщення потенційно небезпечних об’єктів, зменшення 

можливих економічних, соціальних та екологічних втрат у випадку прояву 

ризикових явищ, зокрема для забезпечення довгострокової безпеки населення, 

підвищення безпеки функціонування об’єктів, визначення можливості та 

доцільності розміщення нових енергетичних об’єктів, збереження довкілля, із метою 

просвітницької роботи, а також у педагогічній практиці для реалізації краєзнавчого 

принципу при вивченні географії та рідного краю.  

Геологічне середовище – частина земної кори, яка взаємодіє з елементами 

ландшафту, атмосферою та поверхневими водами і може зазнавати впливу 

техногенної діяльності.   

В геологічній будові 30-кілометрової зони ХАЕС беруть участь утворення 

широкого вікового діапазону і складу - від пухких відкладень четвертинного періоду 

до кристалічних порід фундаменту Східно-Європейської платформи архей-

протерозойського віку.  

В рамках дослідницької роботи розглянуто сейсмічний, геодезичний та 

більш розширено геофізичний моніторинг. 

Сейсмічна дія від місцевих потенційних зон  оцінено: проектний землетрус - 5 

балів; максимальний розрахунковий землетрус 6 балів. 

Значення швидкостей розвитку осідання і загального крену споруд 

енергоблоку №2 говорить про стабільність ґрунтових основ. 

Майданчик ХАЕС розташовується поблизу вузла перетину субширотної 

Черняхівської  зони розломів і діагонального Хмельницького розлому, проте з точки 



зору кількісних показників неотектонічної активності ця територія характеризується 

невисоким значенням амплітуди (20-30 м)  вертикальних рухів по протилежних 

крилах розломів в неоген-четвертинний період (тобто за період 26 млн. років), що 

дозволяє в цілому  не надавати великої ролі вертикальній складовій неотектонічних 

рухів земної кори в загальному процесі неотектогенезу; середній градієнт швидкості 

вертикальних рухів по цих розломах невеликий і складає 0,001-0,02 см/км/тис. років. 

Отже, в процесі проведеного дослідження виявлено, що промисловий 

майданчик вважають придатним для розміщення АЕС, якщо є можливість створення 

умов безпечної експлуатації цього об’єкта та підтвердження ядерної та радіаційної 

безпеки населення і довкілля з урахуванням природних явищ, процесів і зовнішніх 

подій. 

Встановлено, що застосування геофізичних методів доцільне та інформативне 

на всіх стадіях інженерно–геологічного дослідження для уточнення геологічного 

розрізу, визначення основних інженерно-геологічних елементів та фізико-

механічних властивостей ґрунтів. 

Проведений автором аналіз показав, що головна роль під час вибору пункту та 

майданчика АЕС, розробки організаційних та інженерних заходів щодо 

забезпечення безпеки належить детальному вивченню неотектонічних рухів 

території розміщення АЕС, що тісно пов’язані з інженерно-геологічними, 

гідрогеологічними та іншими умовами.  

Автор дійшов висновку, що найінформативнішими під час вивчення 

геологічної будови та визначенні фізико-механічних характеристик ґрунтів 

промислових майданчиків є радіоізотопні методи та сейсморозвідка.  

 У дослідженні уточнено загальні підходи до організації систем моніторингу за 

станом небезпечних геологічних процесів і запропоновано схему організації 

системи моніторингу на ХАЕС, що представлена у вигляді інформаційного 

бюлетеня. 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://moyaosvita.com.ua/geografija/geologichne-seredovishhe/


Додаток Б 

Місцезнаходження об'єктів комплексу АЕС з основними трасами комунікацій  

Додаток В 

 

Карта загального сейсмічного районування для території України в редакції 2004 

року. 

 
 

 

 

 



Додаток Г   

Екзогенні геологічні процеси 30- кілометрової зони ХАЕС 

  
Додаток Д                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Ж  

Імовірнісний зв‘язок між сейсмічною інтенсивністю в балах шкали MSK-64 і 

максимальним прискоренням в коливаннях частинок ґрунту. N – кількість 

сейсмограм землетрусів, використаних для побудови віток графіків для різної 

бальності. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Додаток Л  

 Трикомпонентна розрахункова акселерограма, яка моделює коливання ґрунту на 

майданчику ХАЕС при прогнозованому один раз на 10000 років максимальному 

місцевому землетрусі. По вертикальній осі показане прискорення в долях g (g=9,8 

м/с
2
), по горизонтальній – час в годинах, хвилинах і секундах.  

 

 
 

 



Додаток М  

 

Зовнішні природні геологічні та природно-техногенні чинники, їх зміни під впливом 

техногенного впливу ХАЕС 

 

Перелік зовнішніх природних факторів, які впливають на 

безпечне функціонування ХАЕС 
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 Наслідки 

1 Сейсмічність + – – + 

2 Тектоніка + – –  

2.1 Наявність тектонічно активних розломів + Відсутні 

2.2 
Наявність сильно дислокованих порід, ускладнених 

розривними порушеннями скидно-зсувного характеру 
Відсутні 

2.3 Грязьовий вулканізм Відсутні 

2.4 Неотектонічні процеси + – – – 

3 Геоморфологічні умови     

3.1 Кількість геоморфологічних елементів + – – – 

3.2 Розчленованість рельєфу + + Умови покращені – 

3.3 Схили поверхні + + Умови покращені  – 

3.4 Наявність крутих схилів + + Умови покращені  – 

3.5 Наявність ярів, озер + + Озера в заплаві – 

3.6 Наявність заболочених ділянок + + Умови покращені  – 

4  Несприятливі фізико-геологічні процеси     

4.1 Карстові (провали, осідання поверхні) Відсутні 

4.2 Суфозійно-карстові (розщільнення ґрунтів) Відсутні 

4.3 Техногенний карст Відсутні 

4.4 Ерозія + + Умови покращені  – 

4.5 Переробка берегів р. Горині + – – – 

4.6 
Гравітаційні схилові (осипи, обвали, селі, зсуви, 

випори, складчасті деформації) 
В і д с у т н і 

4.7 Яроутворення В і д с у т н і 

4.8 Заболочуваність Л і к в і д о в а н а 

4.9 Переробка берега водойми-охолоджувача + + – – 

4.10 
Вивітрювання алевроліто-аргілітових порід в 

відкритих котлованах 
+ + Попереджено + 

5 Геологічна будова     

5.1 Умови залягання не гірських грунтів + + Умови покращені  – 

5.2 Умови залягання гірських грунтів + – – – 

5.3 Літологічний склад ґрунтів: +    

5.3.1 Четвертинних + + Умови покращені  – 

5.3.2 Вендських (верхнєпротерозойських) + – – – 

6  Характеристика і властивості ґрунтів     

6.1 
Інженерно-геологічних елементів четвертинних 

грунтів 
    

6.1.1 Ступінь однорідності за генезисом + – – – 

6.1.2 Те ж за віком + – – – 

6.1.3 Те ж за літологічного складу + + Умови покращені  – 

6.1.4 Те ж напластуванню в плані і по глибині + + Умови покращені  – 

6.1.5 Міцність + – – + 

6.1.6 Деформаційні властивості + – – + 

6.1.7 Динамічні властивості (можливість розрідження) + – – – 

6.1.8 Фільтраційні властивості + – – – 



Перелік зовнішніх природних факторів, які впливають на 

безпечне функціонування ХАЕС 
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 Наслідки 

6.2 
Інженерно-геологічні елементи вендських 

(верхнєпротерозойських) гірських грунтів 
+ – –  

6.2.1 Ступінь однорідності за генезисом + – – – 

6.2.2 Те ж за віком + – – – 

6.2.3 Те ж  по напластуванню + – – – 

6.2.4 Те ж за складом  + – – + 

6.2.5 Міцність + – – + 

6.3 Наявність специфічних грунтів Відсутні 

6.3.1 
Слабких, просідаючих, ті, що набухають, засолених і 

ін. 
Відсутні 

6.3.2 Які карстуються Відсутні 

7 Техногенні чинники    

7.1 Наявність підроблюваних територій Відсутні 

7.2 Наявність нафтових і газових розробок Відсутні 

7.3 Наявність напірних гідротехнічних споруд + + Зміна 

гідрогеологічного 

оточення 

– 
7.4 Створення водойми-охолоджувача + + 

7.5 
Наявність водозаборів підземних вод безпосередньо 

під майданчиком ХАЕС 
Відсутні 

Додаток П 

Характеристики і параметри геологічних, інженерно-геологічних факторів 

та процесів на майданчику ХАЕС 

№ 

пп 

Назва геологічних, 

інженерно-геологічних 

факторів та процесів 

Якісно-ймовірнісні 

характеристики, 

параметри 

Вплив на 

безпеку 

Компенсуючі         

заходи 

1 Сейсмічність Проектний землетрус 

- 5 балів (1 раз на 100 

років) 

Максимально 

розрахунковий 

землетрус - 6 балів 

Впливає Виконаний 

розрахунок із 

врахуваням діючих 

технічних норм 

2 Неотектонічні рухи Показники 

активності: 

амплітуда 20-30м; 

середній градієнт 

швидкості - 0,001-

0,002 см/км/тис.років 

 

 

 

Не впливає 

 

 

 

- 

 

2.1 

 

Вертикальні рухи по 

протилежних крилах 

розломів (за період 

26 млн.років) 

3 Заболочуваність - Не впливає Усунуто 

4 Ерозія площинна 

(площинний змив) 

- Не впливає Усунуто 

5 Вивітрювання аргілліто-

алевролітових порід у 

відкритих кар’єрах 

- Впливає Попереджено 

 



Тези 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБІОТИЧНОЇ МІКРОФЛОРИ В ЙОГУРТІ. 

Роботу виконав: Лагода Дмитро Юрійович , учень 9  класу  

Великобілозерської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3 Запорізької області , 

Великобілозерського району. 

Науковий керівник: Маловічко Віктор Олексійович, вчитель біології . 

Актуальність проекту. 

На сьогодні продукти створені з використанням молочнокислих бактерій і біфідобактерій, 

розглядаються як основа функціонального харчування людини. Позитивний ефект 

досягається як шляхом введення живих клітин лактобактерій безпосередньо в організм 

людини (так звані пробіотики), так і шляхом використання цих мікроорганізмів у складі 

заквасок при отриманні продуктів харчування, в тому числі на основі молока. В Україні, 

де відсутній налагоджений моніторинг показників, не включених до санітарних норм і 

правил, і за умови панування заквасок закордонного виробництва, сучасний стан 

відповідності фактичної та декларованої пробіотичної мікрофлори невідомий. Тому, з 

огляду на широкий асортимент кисломолочної продукції, зокрема йогуртів, виникає 

питання, чи підтверджується склад заявленої виробником мікрофлори результатами 

лабораторних досліджень.  

Мета проекту. Визначення кількісного та якісного складу мікроорганізмів, що містяться 

у йогуртах і біойогуртах на відповідність вимогам нормативної документації . 

 Об’єкт дослідження: наявність пробіотичної мікрофлори в йогурті. 

Предмет дослідження: зразки 6 видів йогурта від різного виробника. 

Гіпотеза дослідження. 

Перш чим працювати над даною проблемою, мною було висунуто гіпотезу про те, що чи 

відповідають йогурти вимогам нормативної документації відповідно до кількісного та якісного 

складу мікроорганізмів. 

Задачі дослідження. 

1. Провести аналіз повноти і якості маркування. 

2. Провести мікроскопічний аналіз йогуртів. 

Методи дослідження. Експеримент, мікробіологічний аналіз, спостереження. 

Наукова новизна проекту полягає в тому, що дослідження чи підтверджується склад 

заявленої виробником мікрофлори результатами лабораторних досліджень не 

проводились. 

На підставі,  проведених нами дослідів, ми прийшли до загального висновку: 

Висновок про наявність корисної мікрофлори робили з урахуванням назви продукту, 

тобто відповідності його мінімальним вимогам про наявність корисних мікроорганізмів. 

Зокрема, "Активія" заявлений як біфідойогурт, тобто він повинен містити додатково не 

менше 106 КОУ/г біфідобактерій Bifidobacterium. Вони виявлені у залишкових кількостях. 

Проте йогурт “Галичина” за мікробіологічними показниками відповідає поняттю 

"біфідойогурт", оскільки кількість біфідобактерій – 1▪106 КОУ/г. Щодо продукції 

“Гурманіка”, то віднести продукт до групи біойогутів можна лише тоді, коли додатково 



вони містити ацидофільну паличку (L. acidophilus) у кількості не менше 107 КОУ/г згідно 

ДСТУ 4343:2004. Такі бактерії не були виявлені у даному йогурті.  

 

Література:  

1. Genetic heterogeneity and technological properties of intestinal bifidobacteria / J. Matto [etc.] 

// Journal of Applied Microbiology. – 2004. – Vol. 10(3). – Р.459-470.  

2. Смирнов В. В. Пробиотики на основе живых культур микроорганизмов [Текст ] / В. В. 

Смирнов, Н. К. Коваленко, И. Б.Сорокулова // Микробиол. журн. – 2002. –Т. 64, №4. – С. 

62-81. 

 3. Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин – Готування досліджуваних 

проб, вихідної с суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічних досліджень. 

Ч.1: Загальні правила готування вихідної суспензії та десятикратних розведень : ДСТУ 

ISO 6887-1:2003– [Чинний від 06.03.2003]. – К.: Держстандарт України, 2003. – с. 43. 

 4. Йогурт-Ототожнення характеристичних мікроорганізмів (Lactobacillus delbrueckii 

subsp. Bulgaricus and Streptococcus thermophilus: ДСТУ ISO 9232:2003. – [Чинний від 

01.03.2003]. – К.: Держстандарт України, 2003. – с. 47. 5. Чагаровский В. П. Биологическая 

активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 

Лабораторні дослідження якісного та кількісного складу мікроорганізмів проводили в 

лабораторії мікробіології Великобілозерської районної  державної лабораторії 

ветеринарної медицини. Для виділення лактобактерій використовували середовище МРС-

бульон і МРС-агар ("Difco"); молочнокислих стрептококів — середовище М-17 (бульйон 

та агар фірми "Merk"), біфідобактерії виділяли на "середовищі для біфідобактерій" фірми 

"Кали". Кількісний підрахунок бактерій виражали у вигляді об'єктивної кількості 

підрахованих колоній, помноженої на кількість розведень (наприклад, 1,3•104 КУО/г). Для 

проведення дослідження були обрані 6 зразків йогурту. Аналіз повноти і якості 

маркування оцінювали у відповідності з вимогами Закону України “Про безпечність та 

якість харчових продуктів” та ДСТУ 4343:2004 Йогурт. Загальні технічні умови. Оцінка 

маркування досліджуваних йогуртів показала, що у всіх зразків відповідає встановленим 

вимогам. На час проведення досліджень всі йогурти знаходились у допустимих межах 

терміну зберігання, а саме 2-3 дні після виготовлення.  

Інформамація на маркуванні щодо складу корисної мікрофлори 

№  

зразка  

Виробник  Назва продукту за даними 

виробника  

Заявлений склад 

мікроорганізмів  

1  ООО  “Данон  

Днепр” “Активія”  

Біфідойогурт питний з 

біфідобактеріями з фруктовим 

наповнювачем (полуниця-

суниця)  

Lactobacillus bulgaricus 

Bifidobacterium  

2  ДП 

“МилкилендУкраина”   

ТМ Добряна. Продукт 

кисломолочний "Закваска 

молочна з плодово-ягідним 

наповнювачем" полуниця "  

Закваска молочна з плодово-

ягідним наповнювачем" 

полуниця   

3  ТМ "Молокія"  Йогурт Лісова ягода, 2,5% 

жиру  

Закваски  чистих  культур  

молочнокислих бактерій   

4  ОАО  

"Ковельмолоко"  

Біойогурт “Гурманіка” 

персикабрикос  

Чисті культури мікроорганізмів  

5  ПрАТ “Галичина”  Йогурт питний 2,5% жиру з 

фруктовим наповнювачем 

“Полуниця”  

Чиста культура молочнокислих 

бактерій Lacidophilus, 

Bifidobacterium,  

L.delbrueckii subsp.bulgaricus  

6  ДП "Молочный 

завод" “Щедро”  

Йогурт з плодово-ягідним 

наповнювачем "полуничний" 

солодкий питної  

Закваска для йогуртів  

 

 

Хотілося б відзначити те, що виробники у маркуванні йогурту та біойогурту 

використовуючи термін “Закваска для йогурту” не розшифровуючи, які саме 

мікроорганізми були використані для їх виготовлення.   

Якісний мікробіологічний аналіз йогуртів контролювали методом мікроскопії забарвлених 

препаратів. Цей метод дає орієнтовну характеристику про склад мікроорганізмів. 

Кількісний метод аналізу базується на підрахунку колоній мікроорганізмів на поживному 

середовищі [3]. Результати дослідження представлені на рис. 1.  



  

  

 Зразок №1  Зразок №2  Зразок №3  

 

Зразок №4  

  

Зразок №5  Зразок №6  

Рис. 1. Фото препаратів мікроорганізмів йогуртів у полі зору мікроскопа:  

1 –“Активия”, 2 – “ Добряна ”, 3 – “Молокія”, 4 – “Гурманіка”, 5 – “Галичина”,    

6 – “Щодня”  

  

Отже, у зразку №1 “Активія”найбільш яскраво виражено S. thermophilus, сліди L. 

bulgaricus, а також наявність грампозитивних клітин паличкоподібної форми у вигляді 

ланцюжків, що відносять до виду Bifidobacterium bifidum.  

У зразку №2 “Добряна” ДП “Мілкіленд-Україна” виявлено мікроорганізми кокової 

форми, у вигляді коротких ланцюжків роду S. thermophilus, L. bulgaricus. Встановлено 

наявність бактерій роду Bifidobacterium. У йогурті Лісова ягода 2,5% жиру ТМ “Молокія” 

(зразок №3) виявлені S. lactis, S. cremoris, сліди L. вulgaricus.  

У біойогурт “Гурманіка” (зразок №4) виявлені, мікроорганізми кокової форми, у вигляді 

коротких ланцюжків – роду S. thermophilus, S lactis. Відсутні бактерії роду L. Acidophilus.  

Аналіз йогурту ”Галичина” (зразок №5) показав наявність S.lactis. Сліди бактерій роду 

Bifidobacterium. Відсутні бактерії  L.bulgaricus/. Тобто даний продукт можна віднести до 

групи біфідойогуртів. У йогурті “Щодня” (зразок №6) показано в дуже малих кількостях 

наявність коків, які відносяться до роду S. lactis, і L. bulgaricus. Відсутні бактерії роду 

Bifidobacterium.  

Для зразків №1 і №5 був проведений кількісний аналіз мікроорганізмів шляхом посіву на 

живильні середовища: Phenylethanol agar (PEA), Лактобакагар і мясопептонний агар 

(МПА) [4], щоб перевірити заявлені виробником кількість мікроорганізмів (табл. 1).  

                                                                                                                                 

 

 



Таблиця 1 

 Кількість мікроорганізмів у дослідних зразках йогуртів  

№  

зразка  

КМАФАнМ, КУО/г  Плісняві гриби 

та  

дріжджі,  

КОУ/г  

біфідобактерії  молочнокислі  

фактично  заявлено, не 

менше  

фактично  заявлено, не 

менше  

1  1▪101  1▪108  2▪105  1▪107  0  0  

5  0  1▪106  2▪106  1▪107  1  0  

  

За результатами аналізу зразків № 1 і №5 виявилося, що фактична кількість корисних 

мікроорганізмів в обох випадках нижче заявленого виробником. Кількість дріжджів, 

виявлених у зразку № 5 не перевищувало допустимі норми.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Висновок про наявність 

корисної мікрофлори робили з урахуванням назви продукту, тобто відповідності його 

мінімальним вимогам про наявність корисних мікроорганізмів. Зокрема, "Активія" 

заявлений як біфідойогурт, тобто він повинен містити додатково не менше 106 КОУ/г 

біфідобактерій Bifidobacterium. Вони виявлені у залишкових  кількостях. Проте йогурт 

“Галичина” за мікробіологічними показниками відповідає поняттю "біфідойогурт", 

оскільки кількість біфідобактерій – 1▪106 КОУ/г.  

Щодо продукції “Гурманіка”, то віднести продукт до групи біойогутів можна лише 

тоді, коли додатково вони містити ацидофільну паличку (L. acidophilus) у кількості не 

менше 107 КОУ/г згідно ДСТУ 4343:2004. Такі бактерії не були виявлені у даному йогурті.  
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Серед екологічних проблем, які мають місце в області, особливо гостро 

стоїть проблема видалення та утилізації відходів. Відходи накопичуються на 

територіях підприємств, у підвалах, шламонакопичувачах, різного роду 

звалищах. Ситуація ускладнюється тим, що зберігається значний розрив між 

обсягами накопичення відходів і обсягами їх знешкодження та використання.  

Об’єктом дослідження є ТПВ, їх вплив на навколишнє середовище та 

зміну географії продуктивних земель. 

Предметом дослідження є суспільно-географічний аналіз проблеми 

поводження з ТПВ в Україні, зокрема на прикладі Сумської області. 

Метою наукової роботи є дослідження проблеми поводження з ТПВ на 

прикладі конкретного регіону України, а саме Сумської області.  

Основні питання, які виникають при вирішенні проблеми відходів - це їх 

збирання, складування, знешкодження та утилізація з урахуванням безпеки для 

здоров'я людини та навколишнього середовища [1]. 
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 Основними джерелами утворення відходів є підприємства хімічної, 

машинобудівної, паливно-енергетичної, будівельної галузей, агропромислового 

комплексу та сфери комунально-побутового обслуговування [2].  

На даний момент принципова технологічна схема сортування така: 

відходи подаються в приймальний бункер, а далі в сепаратор, який розділяє 

відходи на компоненти: скло, пластик, папір після первинного відділення 

відходи подаються на конвеєр, де працівники вручну перебирають сміття на 

компоненти. Ефективність вилучення вторинної сировини такого сортування, 

залежно від застосовуваного обладнання, становить 11-20%. Сміття, що 

залишилося, так звані «хвости», відправляють на полігон ТПВ. Відсортовані за 

видами відходи, пресуються в блок-брикети розмірами, зручними для 

транспортування будь-яким видом вантажного автотранспорту. Брикетування 

ТПВ здійснюють на спеціальних пресах. Брикетована вторсировина тимчасово 

накопичується на території сортувальної станції на спеціально відведеному 

майданчику, а потім передається за договором поставки організаціям, що мають 

ліцензію на переробку вторсировини. 

З метою покращення ситуації у сфері збирання, видалення та утилізації 

побутових відходів розроблений типовий проект «Майданчик для складування 

твердих побутових відходів в невеликих населених пунктах», але облаштування 

сільських полігонів відповідно до цього проекту не здійснюється через 

відсутність коштів у сільських рад. Тверді побутові відходи в сільській 

місцевості видаляються в основному в ярах і балках без будь-якої проектної 

документації, дотримання технології складування цих відходів та обліку.  

Неприпустимо використання для селективного збору відходів відкритих 

контейнерів, так як вони будуть швидко наповнюватися звичайним сміттям. 

Контейнер виконується повністю закритим. Збір вторсировини проводиться 

через щілини або віконця, розміри яких дозволяють складувати вторсировину, 

але не пакети зі змішаним сміттям. 

Особливу категорію небезпечних відходів становлять непридатні та 

заборонені до використання пестициди та агрохімікати.  



На безгосподарних складах НЗП області трапляються випадки грубого 

порушення вимог природоохоронного законодавства: викрадення пестицидів, 

розрізання металевих ємностей, в яких зберігаються НЗП. Для вирішення 

зазначеної проблеми необхідно на законодавчому рівні прийняти порядок 

визначення власників НЗП при банкрутстві сільгосппідприємств та 

передбачити адміністративну відповідальність за його порушення [3]. 

Деякі відходи зовсім не утилізуються – фосфогіпс, нафтошлами, тверді 

побутові відходи. 

 Необхідно вирішити питання утилізації небезпечних відходів, що 

утворюються населенням: відпрацьованих акумуляторних батарей, масел та 

шин від експлуатації приватного автотранспорту, відпрацьованих 

люмінесцентних ламп від освітлення житлових приміщень та ін. В населених 

пунктах області необхідно відкрити пункти прийому небезпечних відходів від 

населення з метою запобігання потрапляння їх на полігони побутових відходів 

та довкілля.  
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Лишайники як індикатори стану навколишнього середовища; 

 

- Дроф’як Андріана, 11 клас, Наконечнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Яворівського району Львівської області; 

- Номер контактного телефону: 0962908853 

- Електронна адреса: drof39yak@gmail.com 

- Ситків Леся Василівна вчитель біології та екології Наконечнянської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- Практична значимість: виявити якість повітря яким ми дихаємо  

- Обєктами досліджень стали:  лишайники 

- Метою даної роботи було з’ясувати  взаємозв'язки між 

забрудненням атмосфери і кількістю лишайників. 

       Поставлені завдання: 

o дослідити видовий склад лишайників на різних ділянках; 

o виявити вплив антропогенних факторів на їх кількість; 

o спостерігати за зовнішніми  змінами слані лишайника 

транспортованого із лісового масиву на територію школи 

- Опрацьована література та експериментальні дані екологічного проекту 

поглиблюють знання про вплив забруднення атмосферного повітря на 

навколишнє середовище. Практичні навички, отримані в результаті 

реалізації проекту допомагають визначати сучасний стан біоценозів в 

умовах дії забруднювачів.  

- Результати досліджень були представлені та обговорені на І та ІІ етапах 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології  у 2017 -2018 навчальному 

році; 

- Робота викладена на 25 сторінках. Вона складається з 6 розділів: 

короткої характеристики роботи, огляду літератури по темі дослідження, 

описуоб'єктів і методів досліджень, експериментальної частини, 

висновків, списку літератури, який включає 20 літературних джерел 

та 1 додаток. Робота містить 2 таблиці, 1 діаграму. 
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ТЕЗИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФІТОНЦИДІВ НА МІКРООРГАНІЗМИ 

Стасів Соломія Сергіївна, учениця 11 класу Новояворівського  НВК “ЗОШ ІІ ст. 

– ліцей” Яворівської районної ради Львівської області 

 Фітонциди - один з багатьох факторів, що впливають на мікрофлору 

повітря. Повітря закритих приміщень насичене мікроорганізмами, в тому числі,  

хвороботворними. Для оздоровлення середовища застосовують    рослини, що 

мають високу фітонцидну активність. 

 На сьогодні актуальною проблемою екології є визначення рівня 

забрудненості середовища і пошук шляхів створення безпечного довкілля.   

Часто думають, що виражені фітонцидні властивості мають тільки цибуля і 

часник. В даний час вважається, що виділення фітонцидів - універсальне явище, 

в тій чи іншій мірі властиве практично будь-якій рослині. Чому не 

використовують їх для продовження терміну зберігання продуктів харчування? 

   Тому метою даної роботи є проведення аналізу фітонцидності рослин, 

щодо   знезараження повітря, дії на найпростіших та захисту продуктів 

харчування. Як об'єкти дослідження використано рослини, якими часто 

користуємося з лікувальними цілями: фітонциди цибулі ріпчастої Allium cepa, 

часнику Allium sativum, хріну звичайного (Armoracia rusticana P.G. Gaertn., B. 

Mey. & Scherb), а також листя дерев, що ростуть у ліцейному парку: берези 

пониклої (Betula pendula Roth.), сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), липи (Tilia 

cordata). Предметом  дослідження стали фітонцидні властивості цих рослин. 

Зокрема, вивчалася дія фітонцидів цибулі ріпчастої Allium cepa, часнику Allium 

sativum, хрону звичайного Armoracia rusticana на розвиток цвілевих грибів на 

продуктах (хлібі). Посів мікроорганізмів  здійснювали методом осадження, 

залишаючи чашки Петрі відкритими впродовж 5хвилин. У виїмки в застиглому 

агарі поміщали  досліджувані екстракти рослин. За нашими спостереженнями 

фітонциди цибулі   не перешкоджають росту цвілі, а часнику - найкраще 

затримують ріст грибів роду Penicillium.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D1%96%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D1%96%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 Дане дослідження проводилося у квартирі та  в одному з класних 

приміщень в червні – жовтні 2017 року.   

 В іншому експерименті були використані культури найпростіших – 

інфузорії (взяті із акваріума і вирощені на живильному середовищі із бананових 

шкірок).   Екстракт  отримали з кашки листя,  цибулин і коренів. Кашка 

готувалася шляхом попереднього подрібнення і розтирання частин рослин в 

блендері безпосередньо перед роботою. Вносили краплю соку рослини в краплю 

на предметному склі. Дуже цікаво було спостерігати за поведінкою інфузорій. 

Спочатку активні інфузорії несподівано втрачали здатність до руху. Ми 

фіксували час знерухомлення та вираховували фітонцидну активність. 

 Всі досліджені  частини рослин - листки, цибулини, корені проявляють 

фітонцидні властивості. За моїми розрахунками найвищу фітонцидну активність 

(тобто швидше за все згубно діють на найпростіших) мають береза поникла 

Betula pendula, цибулеві і хрін.  Протистоцидна сила найвища у часнику – 25%,  

у хрону і сосни 11 і 10% відповідно. 

 Найбільш ефективними, з санітарно-гігієнічної точки зору, для 

озеленення території є  береза і сосна. Для боротьби з хвороботворними 

організмами краще застосовувати часник і хрін. 

Одним з найважливіших проявів фітонцидності деревних порід є 

антимікробна дія летючих фітовиділень на мікрофлору навколишнього повітря. 

Оскільки мікроорганізмів  в повітрі міста дуже багато, важливо на територіях, 

прилеглих до навчальних закладів, лікарень, житлових комплексів розміщувати 

природні фільтри-очищувачі, що поліпшують бактеріологічні показники. 

  

 

  

 

 

 



 



ТЕЗИ 

     

      Складовою частиною лісопаркових насаджень більшості міст і населених 

пунктів України є гіркокаштан звичайний Aesculus hippocastanum L. 

Комплексна дія цілої низки негативних чинників, серед яких різка зміна 

клімату та антропогенні аномалії, стали причиною погіршення фізіологічного 

стану зелених насаджень каштанів в садово-паркових зонах. Подальше 

існування насаджень каштанів поставлене під загрозу не тільки внаслідок 

антропогенного навантаження (відходи транспорту і промисловості), але і від 

тотальної експансії досить своєрідного шкідника каштанової мінуючої молі 

Cameraria ohridellа, яка впродовж останніх 15 років ставить під сумнів 

подальше вирощування гіркокаштану звичайного. Так як шкідник майже не 

має природніх ворогів, із ним важко боротися традиційними засобами і він 

суттєво впливає на декоративний та санітарно-оздоровчий стан дерев, то 

вивчення даної проблеми у нашій місцевості є актуальним і на даний час. 

     Тому основною метою роботи є з’ясування масштабів впливу мінуючої 

молі на життєдіяльність каштанів, продемонструвати на прикладах суттєвий 

вплив молі на вік та хворобливість дерев.   

          У зв’язку з цим були поставлені такі завдання: 

 Встановити вплив каштанової мінуючої молі на тривалість життя 

каштану кінського 

 Дослідити біотичний потенціал мінуючої молі в умовах регіону 

 Оцінити фітосанітарний стан насаджень каштану кінського 

     Новизна даного проекту полягає в тому, що подібних досліджень впливу 

каштанової мінуючої молі на деревостан гіркокаштану в нашій місцевості не 

проводилось.  Окрім того подібних досліджень по Вінницькій області ми теж 

не знайшли.  

     Суттєвим також є і той факт, що даною проблемою органи місцевого 

самоврядування також нехтують, а із населення Шаргородського району 

мало хто знає про наявність у нашій місцевості каштанової мінуючої молі та 



її впливу на естетичний вигляд та хворобливість досліджуваних порід дерев. 

А тому дана робота має практичне значення, так як може допомогти у 

боротьбі із шкідливим фітофагом. 

Особистий внесок. Значна частина роботи є самостійним дослідженням 

здобувача. Дослідження впливу каштанової мінуючої молі на фітосанітарний 

стан гіркокаштану, підрахунок кількості личинок мінуючої солі у паренхімі 

листкової пластинки дерев та кількості регенерацій, а також визначення 

площі пошкодження листків та аналіз отриманих результатів проведені 

автором особисто.  

У Шаргородському районі ми обрали 2 дослідні ділянки: с. Клекотина по 

вул. Вишнева та м. Шаргород по вул. Героїв Майдану. 

При виконанні роботи опрацьовано літературні джерела з теми 

досліджень. 

За отриманими результатами дослідження зробили такі висновки: 

1. Каштанова мінуюча міль (Cameraria ohridella) поширена в країнах 

Європи у тому числі і в Україні, сильно пошкоджує листя 

гіркокаштана звичайного (Aesculus hippocastanum L.), призводить до 

передчасної дефоліації дерев, їх пригнічення та загибелі. 

2. Біологічні особливості фітофага (3-4 генерації, плодючість 40—50 

яєць, місце проростання дерев каштанів) та відсутність 

високоефективних природних регулюючих чинників за інтенсивного 

заселення дерев в міських та сільських насадженнях значно 

ускладнюють контроль його чисельності. 

3. Встановлено високий рівень експансії каштанової мінуючої молі в 

Шаргородському районі з інтенсивним освоєнням екологічних ніш 

вираженою адаптацією до синоптичних умов. 

4. Досліджено біотичний потенціал каштанової молі в умовах регіону. 

Фітофаг розвивається у 3-х поколіннях, з поступовим наростанням 

чисельності. 



5. Встановлено,  що від 70 до 90 % гусениць, що відродилися, гинуть 

взимку внаслідок гідротермічних умов, діяльності хижаків. Цей 

комплекс стресових факторів оцінюється як модифікувальний і істотно 

не впливає на чисельність фітофага. 

6. Вік каштанів під впливом фізіологічної діяльності мінуючої молі 

зменшився щонайменше вдвічі (середній вік каштанів становить 

близько 100-200 років, а вік досліджуваних каштанів – 53 роки). 

Для збереження чисельності виду каштану кінського потрібно: 

1. Провести просвітницьку роботу (через ЗМІ) із населенням щодо 

наявності проблеми експансії мінуючої молі та її шкідливості для 

каштанів 

2. Залучити органи місцевого самоврядування щодо розробки та 

впровадження комплексних заходів для боротьби із каштановою 

мінуючою міллю 

3. Замінити каштани з білим цвітом на більш стійкіші форми із рожевими 

квітами 

4. Рекомендувати населенню (зокрема тих, у кого вдома ростуть каштани) 

проводити комплекс заходів щодо боротьби із каштановою мінуючою 

міллю, а саме: 

- Ретельно прибирати та утилізовувати опале листя каштану з 

личинками молі.  

- Проводити осіннє перекопування приштамбових кіл 

-  У вегетаційний період проводити хімічну обробку каштанів. 

 



Тези 

до роботи на тему: «Особливості гідрологічного режиму озер Білого та 

Чикалового у 2018 році» 

Заяц Інни Олександрівни, учениці 11 класу Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. № 

8, вихованки Охтирського міського центру позашкільної освіти - МАН 

 

Гідрологіч́ний режим — закономірні зміни гідрологічних елементів водного 

об'єкта в часі, що зумовлені фізико-географічними та в першу чергу кліматичними 

умовами басейну. 

Гідрологічний стан водного об'єкта є схильним до постійних просторових і 

часових змін. Він залежить від різних факторів і визначається характером процесів, 

що відбуваються у водному об'єкті та зв'язком з іншими водними об'єктами, 

атмосферою, літосферою, впливом господарської діяльності людини тощо, тому і 

виникає необхідність його дослідження. 

Мета роботи: з’ясувати особливості гідрологічного режиму озер Білого та 

Чикалового у 2018 році 

Завдання 

 

1. Дати фізико-географічну характеристику озер. 

2. Проаналізувати особливості гідрологічного режиму озер Білого та 

Чикалового у 2018 році. 

Методи дослідження: експедиційний, метод фотографування, картографічний, 

бібліографічний, історико-географічний, порівняльно-географічний.  

Біле озеро знаходиться на північному заході міста Охтирка та має координати 

50° 21' 32´´пн.ш.34° 52' 54´´сх.д. Чикалове озеро знаходиться на півночі території 

міста, координати —50 °19' 30´´пн.ш. 34° 53'  44´´сх.д. 

Наше місто знаходиться на боровій терасі р. Ворскли. З огляду на це ми 

вважаємо, що улоговини озер Білого та Чикалового, які знаходяться на території 

міста річкового походження, тобто це стариці прадавньої  Ворскли.   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8


Для осушення прибережних ділянок озер Білого та Чикалового ще в ХVІІІ ст. 

були проведені водовідвідні канали до р. Охтирка. 

Канали, що виходять з Білого та Чикалового озер при розбудові міста  були 

спрямовані в труби.  

Зменшення води у озерах з кожним роком ставало все помітнішим, завдяки 

цьому площа селітебної землі збільшувалась. Про це писав краєзнавець 

Твердохлєбов у 1885 році, порівнюючи територію міста із зображенням на мапі за 

1784 рік. Отже, меліоративна система у місті Охтирка була започаткована ще у 

ХVІІІ столітті. 

У період за 1784-1940 роки площа дзеркала озер Білого та Чикалового 

зменшилася відповідно на 50 та 53%. 

У середині ХХ століття почалася інтенсивна розбудова міста. На колишній 

території озер утворилися селітебний та природний ландшафти. 

У період за 1940-2010 роки площа дзеркала Білого озера зменшилася на 92%, 

Чикалового —на 65%.   

У 2018 році у районі дослідження руйнування снігового покриву, який мав 

значну потужність та запаси води, розпочалося різке підвищення температури 

повітря та випадання опадів у вигляді дощу. Це викликало чималий підйом рівня 

води в озерах. Значний підйом рівня води в річці Охтирка спричинив зворотній рух 

води від неї у водовідвідний канал до Білого озера. 

Незважаючи на те, що навесні в озерах спостерігалися високі рівні води, після 

тривалого бездощового періоду у вересні 2018 року вони досягли мінімальних 

значень, а меліоративні канали пересохли. 

За нашими підрахунками, значення гідротермічного коефіцієнту у 2018 році 

менше за всі його значення, що спостерігалися протягом весняно-літніх періодів 

ХХІ століття. Значення сумарного коефіцієнту по де-Мартону для літнього періоду 

2018 року також найменше.  

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

Отже, гідрологічний режим озер та каналів у 2018 році в першу чергу залежав 

від кліматичних факторів (температури повітря та кількості опадів, інтенсивного 

сніготанення у квітні). 

Стан екосистеми озер Білого та Чикалового викликає серйозні занепокоєння у 

зв’язку з негативними процесами, які викликані передусім змінами гідрологічних 

умов. Осушення змінює природний водний режим ландшафтів і викликає невластиві 

для них фізико-географічні процеси. 

Значне коливання рівня води меліоративної системи здатне порушити 

рівновагу, що в свою чергу може викликати екологічні проблеми. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ У ШКОЛЯРІВ 

ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ  

 

Автор: Зарецька Єлизавета Антонівна, учениця 11 класу Мелітопольського 

ліцею №19, вихованка Малої академії наук учнівської молоді 

Мелітопольської міської ради Запорізької області,  manmelitopol@gmail.com, 

(0619)43-12-72 

Науковий керівник: Станішевська Тетяна Іванівна, доктор біологічних 

наук, професор МДПУ ім. Б. Хмельницького, науковий керівник МАН 

 

Актуальність теми дослідження. Збереження та зміцнення здоров'я 

дітей та підлітків в даний час набуває більшої значущості. Ця проблема 

багатогранна, так як на здоров'я людини впливають екологічні, соціально-

економічні умови життя, а також різні біологічні фактори.  

Підлітковий вік представляє собою особливий, переломний етап в 

індивідуальному розвитку організму людини. У цьому періоді в основному 

відбувається ріст тіла в довжину, статева зрілість, збільшуються енергетичні 

витрати на одиницю маси тіла. Школярі більше схильні до емоційних 

розладів, оскільки на них впливає навчання, стосунки з однолітками, пошук 

себе, формування стійких цінностей та життєвих позицій. 

Одним з підходів до прогнозування здоров'я є оцінка психосоматичної 

конституції людини. Адаптаційні можливості і схильність до різних 

захворювань так чи інакше корелюють з приналежністю до певних 

конституціональних типів. Таким чином, знання індивідуально-типологічних 

особливостей організму дитини в кожному періоді онтогенезу дозволяє 

розробити методи цілеспрямованого впливу для досягнення гармонійного 

розвитку організму та збереження його здоров’я. 

Об'єкт дослідження: морфофункціональні показники здоров’я 

підлітків. 

Предмет дослідження: психосоматотипи дітей 11-13 років. 
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Мета роботи: дослідити психосоматотичні особливості організму дітей 

пубертатного віку. 

Для реалізації поставленої мети вирішувалися завдання: 

- проаналізувати літературні та інші джерела з даної теми дослідження; 

- проаналізувати антропометричний профіль дітей 11-13 років; 

- визначити основні психосоматотипи серед досліджуваних дітей. 

Методи дослідження: антропометричний, психологічне тестування, 

пошуковий, статистичний, порівняльний.  

Новизна роботи полягає у вивчені психосоматотипів серед дітей 

підліткового віку Мелітопольської гімназії №19.  

Теоретичне і практичне значення роботи. Результати дослідження 

можуть бути використані при подальшому вивченні процесів розвитку 

підлітків на уроках з біології. 

Висновки. Вивчання антропометричного профілю дітей 11-13 років 

показав, що їх розвиток відбувається гармонійно і відповідає загальним 

біологічним законам розвитку дитячого організму. 

За класифікацією Шелдона В. в групі досліджуваних дітей 11-13 років 

було визначено три основні психосоматотипи. Частота зустрічаємості 

психосоматотипів залежала від віку та статі. В період онтогенезу 11-12 років 

частота зустрічаємості психосоматотипів серед хлопців була наступною: 

найбільш часто зустрічався мезоморфний – 60%, найменше ектоморфний 

психосоматотип – 15%, а ендоморфний психосоматотип мали 25% дітей.  
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Актуальність роботи зумовлена тим, що Південний степ України 

характеризується цілим комплексом несприятливих абіотичних факторів, які 

негативно впливають на ріст, розвиток сільськогосподарських культур, суттєво 

знижують їх продуктивність та погіршують якість продукції. Одними з заходів 

підвищення стійкості рослин є застосування регуляторів росту, які екологічно 

безпечні, інтенсифікують фізіологічні процеси в рослинах. Їх використання 

позитивно впливає на стан мікробного угрупування ґрунтів, дозволяє зменшити 

вплив стресових факторів, реалізувати генетичні програми, збільшити урожай. 

Об’єкт дослідження: процеси формування продуктивності гороху посівного 

під впливом біостимуляторів. 

Предмет – схожість, біомаса, розміри фотоасиміляційного апарату посівів, 

кількість ризобій, елементи біопродуктивності, врожайність гороху за дії 

біостимуляторів. 

Мета роботи полягає у з’ясуванні впливу біостимуляторів "Стимпо" та 

«Регоплант» на ріст, розвиток, формування фотоасиміляційного апарату та 

урожайність гороху посівного сорту Глянс в умовах Південного Степу України.  

Завдання: 

- дослідити вплив біостимуляторів Стимпо та Регоплант на схожість, ріст та 

розвиток рослин гороху посівного протягом вегетації; 

- оцінити вплив біостимуляторів Стимпо та Регоплант на формування 

ризобіально-кореневого комплексу у рослин гороху посівного; 
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- визначити вплив біостимуляторів Стимпо та Регоплант на формування 

фотоасиміляційного апарату посівів гороху та накопичення фотосинтетичних 

пігментів;  

- з’ясувати вплив біостимуляторів Стимпо та Регоплант на елементи структури 

біологічного врожаю та урожайність гороху посівного сорту Глянс. 

Методи дослідження: пошуковий, експериментальний, вегетаційно-польовий. 

Новизна роботи полягає у тому, що відсутня повна інформація щодо 

агробіологічних ефектів біорегуляторів Стимпо та Регоплант на бобових культурах 

при їх вирощуванні в посушливій зоні Південного Степу України.  

Висновки: впровадження біостимуляторів до технології вирощування гороху 

посівного дозволяють підвищити адаптивний потенціал культури через зростання 

польової схожості насіння, покращення ростових показників, збільшення розмірів 

фотоасиміляційної площі в посівах та як результат підвищення врожайності гороху 

посівного. 
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Актуальність дослідження: Докорінні зміни в екосистемах під 

впливом людини та природних факторів негативно відображаються на стані 

чисельності і розподілу видів птахів. До таких видів відноситься огар 

Tadorna ferrugine (Паллас, 1764) – водоплавний птах роду Галагаз з родини 

качкових. На території країни гніздовий, перелітний, зимуючий вид,  

охороняється Боннською (конвенція про охорону мігруючих видів диких 

тварин 1998) та Бернською (конвенція про охорону дикої флори, фауни і 

природного середовища в Європі 1998) конвенціями, угодою AEWA (Угода 

про охорону Афро-Євроазіатських мігруючих водно-болотних птахів 2004), 

включений до Червоної книги України (категорія ІІ «Вразливий» (1994, 2009) 

та Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (IUCN 2006).  

Особливу роль у збереженні виду відіграє Біосферний заповідник 

«Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна. Територія Великого Чапельського 

поду та озера заповідника – одна з ключових зупинок для виду під час 

прольотів. Тому тема дослідження є дуже актуальною.  

Мета: дослідити особливості перебування огаря на території 

біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна в період 

осінньої міграції. 

Завдання: 
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1. Вивчити особливості методу проведення обліку птахів на території 

Великого Чапельського поду та провести підрахунок Tadorna ferruginea у 

різні періоди світлового дня під час осінньої міграції  

2. Визначити особливості прольоту, розміри зграй та основні місця 

дислокації огара у Біосферному заповіднику «Асканія-Нова» 

3. З’ясувати роль заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна у 

збережені виду. 

Об’єкт дослідження: Огарь Tadorna ferruginea. 

Предмет дослідження: особливості перебування Tadorna ferruginea на 

території біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна. .  

Огар – Африкано-Євроазійський вид, з великим, але не суцільним ареалом. 

Це крупний птах яскравого оранжево-коричневого забарвлення, вага якого 

досягає 7 кг, довжина тіла 55-62 см. Розмах крил 121-145 см. Дзьоб короткий, 

міцний, насичено чорний. Має довгу шию, яка відрізняється білувато-

охристим відтінком, хвіст чорний з трохи зеленуватим відливом 

У дорослих самців світло-вохриста голова і на шиї чорний 

«нашийник». Голос – голосний, різкий, крикливий і незабутній. Трохи 

віддалено він здатний нагадати іржання осла. Гніздиться на внутрішніх 

водоймах з солоною, але також місцями і прісною водою, від дрібних до 

дуже великих. У недалекому минулому зустрічався на гніздуванні на 

північному узбережжі Чорного та Азовського морів, у Криму та в східній 

частині Луганської області.  

Вірогідні данні про зустрічі огаря на сучасній території біосферного 

заповідника і його регіону знайдені у щоденниках службовців зоопарку 

Асканія-Нова, які велися з 1894 до 1921 рр. На початок ХХ ст. даного виду в 

межах регіону слід віднести не тільки до прольотних, але й до літуючих та 

тих, які гніздяться.  

Спостереження за Огарем проводилися у 2017-18 роках під час 

експедиційних виїздів. Спостереження велися на ділянці одночасно із 

обліками орнітологів на інших ділянках Великого Чапельського поду. За 



різницею особин, які влетіли та які вилетіли з облікованої території та з 

обліком птахів, що знаходяться усередині визначалася абсолютна 

чисельність у  скупченні. Узагальнені результати спостережень представлені 

у таблиці. Кожні 10 хвилин заносили у таблиці кількість та види птахів, що 

вилітають або влітають в заповідник. Огарі масово поверталися аж після 

сходу сонця. Ці червоні качки ночують на зовнішньому озері заповідника. 

Перш ніж сісти, зграї роблять декілька кругів над водою. Іноді, траплялося 

так, що птахів, що сідають настільки багато, що над озером кружляють зграї 

в декілька поверхів. Після цього, огарів на воді стільки, що практично не 

залишається вільного місця, озеро ніби вкривалося рудою «ковдрою». 

За даними наших спостережень 21.10.2017 року на територію другої 

ділянки Великого Чапельського поду всього влетіло 358 особин та вилетіло 

450 особин Огара . Значення різниці показує, що в цей час триває активне 

харчування птахів на прилеглих сільськогосподарських угіддях. Середня 

кількість особин у 1 зграї при вльоті складає 119 Огарів, при вильоті – 113. 

На момент початку обліку на обліковій ділянці вже знаходилося близько 

5000 особин. загальна кількість Tadorna ferruginea, що залетіла на ночівлю 

становить приблизно 5900 особин. 

ВИСНОВКИ  

1. Огар Tadorna ferruginea — один з 2 видів роду у фауні України, 

занесений до Червоної книги України. Дослідження показують, що зміни в 

екосистемах під впливом людини і природних факторів досить динамічні, 

відбиваються на стані чисельності та розподілу видів, а тому, в цілях їх 

збереження і складання прогнозів потрібен постійний моніторинг як 

чисельності птахів, так і ключових місць перебування виду у навколишньому 

середовищі. 

2. Територія біосферного заповідника «Асканія-Нова» – одне з 

ключових місць зупинки Tadorna ferruginea в районі Північного 

Причорномор’я на весняних та осінніх міграційних прольотах. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИКОНІВ У ГОСПОДАРЧИХ ЦІЛЯХ  

 

Михальчук Влада Олександрівна,  учениця 8  класу  

Піддубненської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Великоновосілківської районної ради, Донецької області  

вихованка гуртка Донецького обласного еколого-натуралістичного центру 

Науковий керівник Гнибіда А.С. завідувач відділу біології та наукових досліджень, 

керівник гуртка ДОЕНЦ 

 

В останні роки велику проблему в масштабі всього людства набули відходи його 

власної життєдіяльності. Втручання суспільства в природні процеси призводить до 

забруднення навколишнього середовища. Як наслідок, забруднюються ґрунти, поверхневі 

і ґрунтові води, річки, формуються антропогенні форми рельєфу, спотворюються 

природні ландшафти, умови проживання фауни, зникають екологічні ніші для багатьох 

видів ссавців, включаючи людину. 

Ні для кого не секрет, що важливою екологічною проблемою для Донецького 

регіону є вплив процесів вуглевидобутку. Наявність великої кількості териконів має 

згубний вплив на стан навколишнього середовища і на саму людину, являючи собою 

справжню проблему для всього регіону. 

Актуальність даної роботи полягає у тому, що на даний час на території 

Донецької та Луганської областей накопичилася велика кількість териконів, котрі мають 

негативний вплив на екологічне становище у краї. На сьогоднішній день в нашій країні 

достатня увага приділяється раціоналізації вугільної промисловості, створенню 

оптимальних умов для безпечної праці шахтарів та зменшенню викидів шкідливих 

речовин на поверхню шахти. Але проблема утилізації териконів залишається відкритою.  

Мета роботи опрацювати світові досягнення у цій галузі та сформувати певні 

рекомендації по можливостям використання териконів у господарських цілях. 

Незважаючи на труднощі і ризики, перспективність використання сировини гірських 

відвалів очевидна, тому що їх утилізація дозволяє вирішувати одночасно цілий ряд 

економічних, соціальних і екологічних проблем. 

Об’єкт дослідження. Шахти і терикони Донецької області, їх раціональне 

використання. 

Завдання дослідження: 

- аналіз екологічного стану Донецької області на основі викидів шкідливих 

речовин та шахтного пилу у атмосферу вугільнодобувною промисловістю; 



- вивчення принципів формування териконів та їх негативного впливу на 

навколишнє середовище. 

- ознайомлення з можливостями раціонального використання териконів у 

господарчих цілях та визначення економічно вигідних методів утилізації 

шахтних відходів. 

На основі проведених досліджень, ми зробили такі висновки:  

 Вугільна галузь – надзвичайно складний багатогалузевий виробничо-

господарський комплекс, який представляє собою важку промисловість не лише за 

змістом, але й за рівнем підвищеної небезпеки для навколишнього середовища. Видобуток 

вугілля пов’язаний з деструктивним впливом на атмосферу, земельні та водні ресурси, 

флору та фауну, яке проявляється в обваленні гірського масиву над очисними виробками, 

в осушенні водоносних горизонтів, засоленні та забрудненні ґрунтів, ґрунтових і 

поверхневих вод та ін. 

Відходи видобутку природних ресурсів і залишки сировини, не використаної в 

процесі виготовлення основної продукції, не завжди повністю втрачають господарську 

значимість і часто теж можуть бути використані в якості сировини для виробництва тієї 

чи іншої продукції. Відвальна порода вугільних шахт теж відноситься до таких відходів. В 

даний час відомі такі способи її утилізації, як отримання будівельних матеріалів і 

вугледобрив, виробництво бокситів і алюмінієвих сплавів, відділення магнітних 

залізовмісних сполук з териконів, виділення германію з териконів, виділення 

рідкоземельних елементів з териконів. 

Проведений аналіз екологічної ситуації у вугледобувних регіонах України свідчить 

про необхідність впровадження деяких системних заходів направлених на її покращення. 

При ліквідації шахт обов’язковим повинно стати проведення рекультиваційних 

робіт з озелененням лісонасадженнями та посівом багаторічних трав,в межах кожного 

вугільного басейну необхідно впроваджувати системний екологічний контроль за станом 

довкілля, не лише за допомогою фізико-хімічних аналізів, але й біологічних методів. 

Впровадження технологій екологізації вугледобувних комплексів дозволить 

знизити обсяги викидів і скидів в навколишнє середовище, поліпшити екологічну 

ситуацію та знизити рівні захворюваності населення в вугледобувних регіонах. 

Використані джерела:  

1. Переробка вугільних териконів. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.torezavtomatika.narod.ru/index.htm 

2. Бізнес на териконах. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://finforum.org/page/index.html 

3. Вугільний портал. [Електронный ресурс] – Режим доступу: 

http://coal.dp.ua/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 



ТЕЗИ 

науково-дослідницької роботи 

«ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНА 

СИТУАЦІЯ РІЧКИ КУКОЛКА» 

 

Автор: Подобрій Анна Павлівна 

Телефон: +380969718310 Е-mail: anutapodobrij@gmail.com  

Навчальний заклад: Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 

Конотопської міської ради Сумської області. Клас: 10. Місто Конотоп 

Науковий керівник: Горшеніна Світлана Павлівна, учитель географії Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської ради Сумської 

області, спеціаліст вищої категорії. 

       Малі та середні річки – невід’ємні компоненти природного середовища, які 

мають велике значення у житті та господарській діяльності людей. Їхні води є 

складовою частиною загальних водних ресурсів і часто бувають основним, а інколи і 

єдиним джерелом місцевого водозабезпечення, що визначає розвиток і розміщення 

місцевих водокористувачів. 

Мета дослідження: з’ясувати фізико-географічні умови формування 

поверхневого стоку в басейні річки Куколка , дослідити геоекологічний стан річки. 

Походження назви річки Куколка.  Як пише К.М. Тищенко: «Добре виявляються 

представлені кельтські теофорні назви, тобто такі, що несуть у своїй основі імена 

давніх кельтських язичницьких божеств: Єзуса, Кукула, Тараніса. Кукол – буквально 

«той, що в капюшоні»- це божество царства мертвих». 

         Гідрохімічний склад та якість води середніх та малих річок чутливо реагують 

на господарську діяльність населення. Внаслідок зростаючого промислового і 

побутового забруднення, розорювання та гідротехнічної меліорації водозборів і 

заплав, знищення лісів у долинах річок, велика кількість водотоків і малих річок 

сьогодні знаходиться на різних стадіях деградації. Якість води в них погіршується, 

більшості з них загрожує повне зникнення. Тому актуальним питанням сьогодення є 

посилення водоохоронної діяльності: збереження природної рослинності у заплавах 

mailto:anutapodobrij@gmail.com


і на водозборах, запровадження зворотних систем водопостачання, безстічних 

систем водокористування, повторне використання у технічному водопостачанні 

теплообмінних та інших стічних вод після очищення. 

Річка Куколка – це мала річка, довжиною 31 км, площею водозбору 328 км
2
. 

Визначені морфометричні характеристики річки: коефіцієнт звивистості 1,4; 

загальне падіння річки 29 м, загальний похил 0,36 м/км, коефіцієнт густоти річкової 

мережі 0,2 км/км². Річка має 8 приток: 6 лівих та 2 праві. Серед морфометричних 

характеристик басейну річки: довжина – 43 км, ширина – 7,6  км. Басейн річки 

розміщений в центрально-західній частині області. 

Басейн р. Куколка знаходиться в межах лісостепової зони Лівобережно-

Дніпровської провінції, в межах тектоморфоструктури південно-західної схилу 

Воронезького кристалічного масиву. Корінні породи представлені палеоген-

неогеновими пісками та глинами з домішками піску, а антропогенові – моренними 

суглинками та глинами с валунами, воднольодовиковими пісками, що перекриті 

потужними лесовими відкладами. Рельєф рівнинно-низовинний слабо хвилястий. 

Водоносні горизонти розміщені від 2-3 м до 10 м та більше. Клімат помірно-

континентальний. У річковій долині спостерігається комплекс ґрунтів: торфувато-

болотні, чорноземи типові малогумусні вилугувані, лучні та лучно-болотні, дерново-

підзолисті піщані та глинисто-піщані. Природна зональна рослинність знищена 

людиною, у річковій долині є фрагменти борів та суборів.  

Стік води характеризується кількісними показниками. Виміряний та 

розрахований особисто показник витрати води (0,79 м
3
/с). Слід зазначити, що 

водність річки зменшилася через меліорацію басейну і спорудження ставків. 

Обчислені кількісні показники становлять: об’єм стоку 24,85 млн м
3
/рік, шар стоку 

77,26 мм, коефіцієнт стоку 0,14 %, модуль стоку – 2,4 л/с з 1 км
2
. 

За водним режимом р. Куколка  відносять до помірного типу з перевагою 

живлення за рахунок весняного танення снігового покриву. Річний хід рівнів води в 

річці характеризується високим весняним водопіллям, слабо вираженими дощовими 

паводками і низькою літньо-осінньою та зимовою меженню. Снігове живлення 

складає 50-65% річкового стоку.  



Господарська діяльність у басейні р. Куколка посилює антропогенове 

навантаження. Коефіцієнт залісненості басейну річки складає всього 0,143, 

коефіцієнт розораності – 0,455, селітебності – 0,161, вздовж берегової смуги річки 

розташовано 3 населених пунктів, на річці та її притоках розташовано 2 ставка. 

Заболоченість басейну (коефіцієнт 0,125) річки спричинено впровадженням 

меліоративних заходів. У басейні річки споруджено меліоративну осушувальну 

систему «Куколка» площею 1,2 тис. га, яка занедбана, місцями перетворена на 

болота, а місцями – на пустоші з кропивою. Найбільш актуальні геоекологічні 

проблеми річки – це значне зарегулювання річки (К=0,07), що призводить до 

зменшення швидкості річки та видимого зменшення параметрів річки , до знесення 

шару ґрунту у річку і як результат її замулення, зменшення швидкості течії, активне 

заростання; заселення водозбору річки призводить до забруднення русла річки; 

надмірний випас худоби у заплаві річки, спонтанні місця водопою і як результат 

обезлуження заплави  та значний схиловий змив ґрунту та порід 
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Тема науково – дослідницького проекту: Сучасний асортимент та 

особливості вирощування цвітної капусти у відкритому грунті 

Король Наталія Іванівна 

тел. (03142) 4-23-14,  e-mail: rayetc.khust@ukr.net 

Хустський районний еколого- туристичний центр учнівської молоді 

10 клас , Боронявська ЗОШ І-ІІІ ст., Хустського району, Закарпастької обл. 

Науковий керівник: Буковецька Наталія Володимирівна 

Мета проекту: розглянути особливості вирощування цвітної капусти у 

відкритому грунті. 

Актуальність проекту полягає у тому, що цвітна капуста – однорічна, 

вибаглива до температурних умов, тому необхідно дотримуватися 

особливості технології вирощування у відкритому грунті. Цвітна капуста 

дуже цінний дієтичний продукт харчування. 

Завдання науково – дослідницького проекту: 

1. Розглянути загальні відомості про цвітну капусту. 

2. Вивчити технологію вирощування цвітної капусти у відкритому 

грунті. 

3. Визначити потребу в корисній та інвентарній площі теплиці для 

вирощування 500 тис. шт. розсади ранньої білоголової капусти, 

якщо вихід розсади становить 250 шт./м2. Коефіціент корисної 

площі – 0,9. 

При написанні науково – дослідницького проекту проводила такі практичні 

роботи: 

- Для продовження періоду використання цвітної капусти її вирощували 

у кілька термінів. При ранньовесняній культурі, капусту висаджувала  

у відкритий грунт, починаючи з третьої декади квітня з інтервалом 

приблизно в 2 тижні (до середини травня). Для отримання до цього 

терміну 45-50-денної розсади посів насіння проводила з 5 по 30 

березня. При весняно-літній культурі насіння висівала з 10 квітня по 10 

травня, а 35-40-денну розсаду висаджувала у відкритий грунт з 20 

травня по 15 червня. 
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- Для отримання хорошого і раннього врожаю розсаду цвітної капусти 

вирощувала у спеціальних горщиках. 

- Готова до висадки горшкових розсада повинна мати 5 справжніх 

листків, безгоршкових - 3-4 листи. Розсаду цвітної капусти 

висаджувала  у відкритий грунт за схемою 60х (20-25) см або 70х (20-

25) см. 

- Рослини при посадці поливали з розрахунку 1 -2 л на рослину. У суху 

погоду поливала в 2 прийоми - в лунку до посадки і після посадки. 

- За вегетацію цвітну капусту підгодовувала 3-4 рази, поєднуючи 

підгодівлі органічним добривом з мінеральним. Першу підгодівлю 

капусти проводила через 2 тижні після посадки (у 10л води розводять 1 

столову ложку сечовини і 0,5-літрову банку рідкого коров'яку, на одну 

рослину витрачають 0,7 л розчину). Другу підгодівлю робила у період, 

коли з'явиться зачаток головки капусти з волоський горіх: в 10л води 

розводили 0,5-літрову банку рідкого курячого посліду і 1 столову 

ложку повного добрива з мікродобривами, витрачаючи по 1л на 

рослину. Третю підгодівлю проводила через 10 днів після другого: у 

10л води розводять 3 столові ложки нітрофоски або нітроамофоски, 

витрачаючи по 1л на рослину. На другий день після підгодівлі і поливу 

рослини злегка рихлила на глибину 2-3 см. Пробирала цвітну капусту 

вибірково, у міру достигання. 

- Головка росте 2-3 тижні. Не можна запізнюватися зі збиранням, це 

призводить до розсипання головок. Цвітна капуста дозріває дуже 

нерівномірно, тому краще прибирати її вибірково. 

Висновки 

1. Цвітна капуста в порівнянні з іншими видами капусти легко 

перетравлюється і значно менше подразнює слизову оболонку 

шлунка. Завдяки чому вона корисна при зниженій секреторній 

функції шлунка, виразкової хвороби шлунка або дванадцятипалої 

кишки, а також в дієтичному і дитячому харчуванні. 



2. Вирощування цвітної капусти не відрізняється від вирощування 

звичайної. Капуста любить поливи.  

3. Перед висадкою цвітної капусти в грунт,вона повина мати хорошу 

кореневу систему, бо вона може не прижитися. 

4.  Після висадки розсади капусти її поливають кожні 2-3 дні. 

5. У перші 2-3 дні після висадки в грунт треба затінити розсаду 

капусти. 

6. Після кожного поливу потрібно рихлити ґрунт. 

7. Через 20 днів після посадки капусту підгортають. Підгортання 

повторюють ще через 10 днів. 

8. Через 20 днів після висадки розсади капусти в грунт рослини 

підгодовують рідким коров'яком. 
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Знайомство з геологією має важливе виховне і світоглядне значення, тому що 

це наука, яка вивчає історію розвитку живої природи, розвиток її органічного світу 

та неживу природу, до якої належить перелік питань про закономірності розміщення 

корисних копалин, прояву природних катастроф минулого. Це наука, яка вивчає 

історію Землі в цілому.  

Геологічне краєзнавство передбачає знайомство з об’єктами живої й неживої 

природи, розуміння необхідності її охорони, одержання інших цікавих відомостей. 

Але геологічне краєзнавство поки що не отримало в країні належного розвитку, хоча 

для цього є достатньо великі можливості. Тому вивчення даного питання є 

актуальним і своєчасним. 

Мета дослідження: вивчити та систематизувати інформацію про леси та 

лесовидні суглинки околиць міста Конотоп, їх походження та використання.  

У ході проведення наукового дослідження  «Леси та лесовидні суглинки 

околиць міста Конотоп (поширення та використання)» автором опрацьовано 

відповідну наукову літературу з теми, вивчено геологічну будову Сумської області 

та безпосередньо території дослідження. 

У результаті з’ясовано, що геологічна будова Сумської області має свої 

особливості, які визначаються розміщенням більшої частини території області в 



межах Дніпровсько-Донецької западини та на західних схилах Воронезького 

кристалічного масиву. Ці структури є структурними одиницями докембрійської 

Східноєвропейської платформи, в межах якої кристалічний фундамент виходить на 

поверхню, утворюючи щити і масиви, або перекритий потужним осадовим чохлом, 

формуючи западини.  

Формування осадових порід на Сумщині відбувалося в умовах платформного 

режиму на фоні чітко виражених висхідних та нисхідних тектонічних рухів. Між 

північними та південними ділянками Сумської області є відмінності у повноті 

геологічних розрізів і їх потужності. Розрізи у південній частині області є більш 

повними й потужними. А для північних районів типовим є випадання із розрізів 

цілого ряду товщ та горизонтів за різкого скорочення потужностей усіх 

стратиграфічних підрозділів. 

Значне поширення порід осадового чохла платформами, майже повна відсутність 

у його складі магматичних утворень та глибоке залягання порід фундаменту - все це 

визначило склад корисних копалин, які поширені на території Сумщини. 

У геологічній будові Сумської області беруть участь породи докембрійського, 

палеозойського, мезозойського та кайнозойського віку. На поверхню виходять 

породи верхніх горизонтів, що відповідають у віковому відношенні крейді, 

палеогену та неогену. Більш давні відклади перекриті потужним осадовим чохлом 

порід більш молодого віку. В результаті соляного тектогенезу поблизу м. Ромни на 

поверхню виведені породи верхнього девону, які представлені гіпсами, ангідритами, 

кам’яною сіллю, глинистими сланцями та діабазами. 

У дослідженому кар'єрі, розташованому на околиці міста Конотоп, 

відслонюється товща, яку використовували для виготовлення цегли. Виготовлена з 

лесів цегла має дуже низьку якість і не відповідає вимогам до будівельної цегли. Бо 

леси – це полімінеральна  гірська порода і містить лише обмежену кількість 

глинистих мінералів, а також характеризується підвищеною карбонатністю. Може 

містити в обмеженій кількості такі глинисті мінерали, як каолін і нонтроніт . Вони 

утворюються при хімічному вивітрюванні льодовикових відкладів. Моренний 



матеріал руйнувався та переносився на далекі відстані в процесі  танення  

льодовика.  

Дослідження кар’єру показало, що ми маємо справу з результатом геологічної 

діяльності дніпровського льодовика, а саме досить потужними лесами і 

лесовидними суглинками, що утворились внаслідок еолової діяльності при 

відступанні льодовика. 

Також вдалося з’ясувати, що леси та лесовидні суглинки є сировиною, що 

може м ати лише обмежене використання для виробництва цегли. Разом з тим ці 

утворення відіграли вирішальну роль материнської породи при формуванні 

чорноземів Лівобережної України.  
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Перевірка на чесність вітчизняних виробників меду 

 

     Сьогодні ми стали більше уваги приділяти якості продуктів, і мед не 

виключення.  На жаль, цей цінний харчовий продукт та цілющий лікарський засіб 

нечесні виробники часто фальсифікують,  додаючи харчові та нехарчові замінники. 

У низькій якості меду винні зовсім не бджоли, винні люди, які з метою швидких 

прибутків виробляють неякісний продукт.  Для фальсифікації меду до нього 

підмішують різноманітні речовини: цукровий сироп (звичайний цукор), сахарин, 

бурякову або крохмальну патоку, картопляну, кукурудзяну та інші каші, борошно, 

крейду тощо. Роблять сироп з 20%-ним вмістом вологи, додають ароматичні 

речовини, наприклад, крапельку рожевого масла, і кидають мертвих бджіл або 

шматочки стільників. Бджіл, що приносять нектар, підгодовують ще й цукровим 

сиропом. Вони переробляють цукор так само, як нектар. У цьому випадку підробку 

важко встановити навіть лабораторним шляхом.  

    Але, якщо на базарі якість меду залежить виключно від сумління кожного 

бджоляра, то для великих торгових марок, які просто зобов'язані перевіряти на 

якість свій продукт, фальсифікат неприпустимий. От ми і вирішили це перевірити. 

Мед шести різних виробників купували у великих супермаркетах міста Бердянська. 

Сьома проба контрольна, власного виробництва без домішок та підробок.   

Перевіряли наступні марки: ТОВ "Біхайв", с. Чорнявка Черкаського району 

Черкаської області; "Бартнік" м. Ізяслав Хмельницької області; ТОВ "СП "Мед 

Поділля" м. Вінниця; ТОВ "Асканія - ПАК" м. Київ; підприємець Стьопін Микола 

Іванович смт. Малинівка Чугуївського району Харківської області та ТОВ "Сільпо 

- Фуд" м.Бердянськ Запорізької області. У ході роботи використали 

органоліптичний та фізико - хімічні методи дослідження. Органоліптичним  

методом досліджували колір, смак, запах, прозорість, в'язкість та наявність 

механічних домішок. А за допомогою фізико - хімічного методу перевіряли  масову 

частку сахарози; активність діастази (діастазне число); наявність цукрової 

(бурякової) меляси; крохмальної патоки; борошна або крохмалю; желатину; 

крейди; ознаки бродіння. Результати узагальнили у вигляді таблиці. Практичне 

значення дослідження не викликає сумніву, адже  широкому загалу пересічних 

громадян стане відомо про нечесних виробників меду і кожен  зможе вибирати, що 

йому купувати: фальсифікат, чи якісний продукт. 
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Підвищення схожості насіння Модрини європейської 

Модрина європейська (Larix decidua Mill.) є цінною породою, деревина якої широко 

застосовується в народному господарстві. ДП «Сумське лісове господарство», керуючись 

чисельними науковими дослідженнями, активно впроваджує досвід введення Модрини 

європейської до складу лісових культур.  У змішаних насадженнях опад модрини прискорює 

мінералізацію підстилки дуба звичайного і сосни звичайної і збагачує ґрунт поживними 

речовинами, що значно підвищує стійкість та продуктивність таких штучних деревостанів. 

Модрина є перспективною породою плантаційного лісовирощування для потреб целюлозно-

паперової, вугільної та деревообробної промисловості. Перед фахівцями ДП «Сумське лісове 

господарство» постало питання про широке впровадження в лісокультурне виробництво 

Модрини європейської, що в значній мірі стримується недостатньою кількістю садивного 

матеріалу. На часі існує потреба в наукових дослідженнях та розробці практичних 

рекомендацій вихованцями учнівського лісництва «Паросток» з підвищення природно 

низької схожості насіння та прискореного отримання високоякісного садивного матеріалу 

шляхом застосування різних засобів передвисівної підготовки насіння, в тому числі й 

використання стимуляторів росту. 

         Мета: дослідити  вплив  стимуляторів  росту  на  посівні  якості насіння Модрини  

європейської  різних фракцій.  

Об’єкт дослідження: Модрина європейська (Larix decidua). 

Предмет дослідження: схожість насіннєвого матеріалу Модрини європейської.   

Завдання:  

 обґрунтувати  доцільність вирощування сіянців Модрини європейської для введення в 

лісові культури регіону дослідження; 

 довести дієвість використання методу  передпосівної обробки насіннєвого матеріалу 

Модрини європейської стимуляторами росту; 

 простежити динаміку сходження насіння Модрини європейської; 

 провести інвентаризацію пророслих та непророслих насінин; 

 встановити найбільш ефективний стимулятор росту, що підвищує схожість насіння 

Модрини європейської; 

 розробити рекомендації для ДП «Сумське лісове господарство» по передпосівній 

обробці насіннєвого матеріалу Модрини європейської. 

Етапи  проведення досліду: 

1. Відбір трьох проб по 100 насінин Модрини європейської для кожного з 

п’ятнадцяти  варіантів досліду з подальшим обробітком їх стимуляторами росту. 

2. Замочування  у розчинах чотирьох стимуляторів росту: фумар, циркон, емістим С, 

гетороауксин протягом 18 годин у трьох концентраціях.  Для контролю насіннєвий матеріал 

замочили у дистильованій воді. Стимулятори росту застосовувалися за такою схемою:  

Схема досліду 

Варіанти досліду 

 

Стимулятор росту Фракція насіння 

І дослідний варіант Емістим С Велика 



ІІ дослідний варіант Емістим С Середня 

III дослідний варіант Емістим С Дрібна 

ІV дослідний варіант Фумар Велика 

V дослідний варіант Фумар Середня 

VІ дослідний варіант Фумар Дрібна 

VII дослідний варіант Циркон Велика 

VIII дослідний варіант Циркон Середня 

XI дослідний варіант Циркон Дрібна 

X дослідний варіант Гетероауксин Велика 

XI дослідний варіант Гетероауксин Середня 

XII дослідний варіант Гетероауксин Дрібна 

Контрольний варіант Дистильована вода Велика 

Контрольний варіант Дистильована вода Середня 

Контрольний варіант Дистильована вода Дрібна 

 

Для контролю насіння замочили у дистильованій воді. 

3. Розкладення оброблених стимуляторами росту насінин на фільтрувальний папір у 

чашки Петрі для пророщування на 20 днів при температурі +21°С. 

4. Проведення контролю вологості та температури з метою попередження появи 

плісняви. У разі її появи, проводилась дезінфекція чашок Петрі та насіння етиловим спиртом  

з  подальшим  промиванням дистильованою  водою. 

5. Спостереження за проростанням насіння на 5-й, 7-й, 15-й день дослідження. 

6. Інвентаризація насіннєвого матеріалу. Проведення підрахунку кількості 

пророслих  та не пророслих насінин на  20-й день дослідження (непроросле  насіння 

розрізали і визначали кількість порожніх насінин у кожному варіанті досліду). 

7. Розробка рекомендацій для Державного підприємства  «Сумське лісове 

господарство» щодо  підбору найефективніших стимуляторів росту для обробки насіннєвого 

матеріалу Модрини європейської. 

Методика дослідження: 

Згідно з поставленою метою дослідити  вплив  стимуляторів  росту  на  посівні  якості 

насіння,  довести  доцільність  їх  використання  у  відповідних  концентраціях  для  

передпосівного  обробітку  насіння  Модрини  європейської програмою досліджень було 

передбачено:   
 Ґрунтовне вивчення  відповідної фахової літератури. 

 Консультація по заявленій темі з фахівцями Сумського державного лісового 

господарства: головним лісничим  Щербаком Миколою Григоровичем.  

 Обробіток насіннєвого матеріалу Модрини європейської стимуляторами росту. 

 Здійснення спостереження за станом насіннєвого матеріалу Модрини європейської, що 

пройшов обробіток стимуляторами росту. 

 Спостереження за динамікою схожості насіння Модрини європейської. 

 Проведення інвентаризації пророслих насінин Модрини європейської. 

 Розробка рекомендацій щодо  підбору найефективніших методів передпосівної обробки 

насіннєвого матеріалу модрини європейської у Сумському лісництві. 

Методи дослідження: спостережень, експерименту, біометричний, статистичний, 

літературний, визначення причин і наслідків. 



Висновки та пропозиції виробництву 

У ході дослідження отримані результати впливу чотирьох стимуляторів росту 

Фумару, Емістиму С, Гетероауксину, Циркону) на посівні якості насіння Модрини 

європейської: 

1. Найвищі показники посівної якості насіння Модрини європейської отримані у VII 

дослідному варіанті при обробці насіннєвий матеріалу стимулятором Циркон великої фракції 

насіння. Отримані такі показники: А.С. – 45,3%, Т.С. - 44%, Е.П. – 26%. 

2.  Найнижчі показники посівної якості насіння Модрини європейської зафіксовані: у III 

дослідному варіанті при обробці його стимулятором Емістим С, де показники абсолютної та 

технічної схожості – 38 та 35 % відповідно.  

3. Найнижчий показник енергії проростання насіння зафіксований у XII дослідному 

варіанті і становив 10%, що на 16 % нижче ніж у VII дослідному варіанті. Це дозволяє 

зробити висновок, що стимулятор Гетероауксин виступив у ролі інгібітора проростання 

насіння. 

4.  Найвищі показники посівної якості насіння зафіксовані у дослідних варіантах де 

використовувалось насіння великої  фракції, дрібна та середня фракція насіння Модрини 

європейської під дією стимуляторів росту давала нижчі показники посівної якості насіння. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

При вирощуванні насіннєвого матеріалу Модрини європейської у ДП «Сумське лісове 

господарство» рекомендуємо використовувати замочування насіннєвого матеріалу великої 

фракції впродовж 18 годин при температурі +21°С у стимуляторі циркон. 
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Таблиця 1.2. 

Обрахунок насіння Модрини європейської на 20-й день дослідження 
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1. Емістим С Велика 94 6 51 42 

2. Емістим С Середня 93 7 55 38 

3. Емістим С 
Дрібна 92 8 57 35 



 

 

Діаграма 1.1. 

Динаміка схожості насіння Модрини європейської, обробленого 

стимуляторами росту 

 

 

 

 

Таблиця 1.3  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Контроль 

Кількість пророслих насінин 
на 5-й день 

Кількість пророслих насінин 
на 7-й день 

Кількість пророслих насінин 
на 15-й день спостереження 

Кількість пророслих насінин 
на 20-й день спостереження 

4. Фумар Велика 97 3 57 40 

5. 

 
Фумар Середня 98 2 61 41 

6. Фумар Дрібна 95 5 54 37 

7. Циркон Велика 97 3 53 44 

8. Циркон Середня 95 5 52 40 

9. Циркон Дрібна 93 7 62 38 

10. Гетероауксин Велика 97 3 55 42 

11. 

 
Гетероауксин Середня 92 8 55 37 

12. Гетероауксин 
Дрібна 91 9 55 36 
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 Дистильована вода Велика 90 10 54 36 

Середня 91 9 60 31 

Дрібна 94 6 63 31 



Показники посівної якості насіння Модрини європейської при обробітку його 

стимуляторами росту 

№ 

з\п 

Стимулятор росту Фракція Енергія 

проростання% 

Технічна схожість 

за 20 днів,% 

Абсолютна 

схожість, % 

1.  

Емістим С 

Велика 17 42 44,6 

2. Середня 17 38 41 

3. Дрібна 12 35 38 

4.  

Фумар 

Велика 15 40 41  

5. Середня 19 37 42 

6. Дрібна 16 41 39 

7.  

Циркон 

Велика 26 44 45,3 

8. Середня 24 44 42,1 

9. Дрібна 21 42 41 

10.  

Гетероауксин 

Велика 17 42 43,2 

11. Середня 13 37 42 

12. Дрібна 10 36 39,6 
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Дистильована вода 

Велика 15 36 40 

Середня 10 31 34 

Дрібна 9 31 32,9 

 

 

 

 

 

 

 



Тези науково – дослідницької роботи 

Категорія :Екологія та проблеми довкілля 

Тема роботи:     Визначення ефективності поширених способів   

                                            побутового очищення води 

 

Автор: Малинич Валерія Василівна,  

учениця 10 – Б класу Житомирського 

екологічного ліцею №24 

Педагогічний керівник: 

Бабич Ольга Григорівна, вчитель  

хімії Житомирського екологічного ліцею №24 

  

Мета роботи: визначити хімічний склад води, яка використовується як питна 

(кринична та водопровідна); встановити відповідність хімічного складу питної 

води гігієнічним вимогам, викладеним в Державних санітарних правилах і 

нормах; оцінити ефективність поширених способів очищення води – кип’ятіння 

та фільтрування; перевірити очисну здатність найбільш популярного фільтру для 

води; запропонувати  оптимальний спосіб очищення води в домашніх умовах. 

Об’єкт дослідження: водопровідна та кринична вода з 3 криниць приватного 

сектору м. Житомира. 

Методи дослідження: постановка актуальних проблемних питань, збір 

статистичної інформації та проведення хімічного експерименту, аналіз і 

узагальнення результатів хімічного експерименту, статистичної інформації та 

математичних даних. 

Висновки: населення Житомирщини та Житомира, зокрема, стоїть перед 

проблемою очищення води безпосередньо перед використанням, тобто в 

домашніх умовах. Водопровідна вода за певними показниками (загальна та 

карбонатна жорсткість, водневий показник рН, вміст нітратів та фосфатів) 

відповідає нормі, тому її можна вважати умовно безпечною. Кринична вода 

відповідає нормі за водневим показником рН та вмістом фосфатів. Загальна та 

карбонатна жорсткість, рівень нітратів у криничній воді перевищує допустимі 

показники, тому вона непридатна до вживання. Найпопулярніші способи 

очищення води – відстоювання і кип’ятіння; користувачі фільтрів віддають 

перевагу фільтрам – глечикам. У водопровідній воді досліджувані показники 

знаходяться в межах норми, тому її можна вважати умовно безпечною. У 

криничній воді в межах норми рН та вміст фосфатів, але значно перевищений 

рівень нітратів, загальна та карбонатна жорсткість, тому вона є непридатною для 

вживання. Кип’ятіння та фільтрування суттєво знижує загальну та карбонатну 

твердість, частково вміст фосфатів і рН, але практично не змінює кількість 

нітратів. Для очищення води з досліджуваних криниць доцільно застосовувати 

комбінацію способів: відстоювання і фільтрування або відстоювання і 

кип’ятіння. Але для зниження рівня нітратів потрібно обирати відповідні 

картриджі. 



 

 



ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 

 

Оніщенко Юлія, студентка 2 курсу відділення 

 «Землевпорядкування» Прилуцького агротехнічного коледжу 

Керівник: Терницька Надія Василівна, викладач  

спецдисциплін відділення «Землевпорядкування»  

Прилуцького агротехнічного коледжу 

 

Відходи є одним з найбільш значних факторів забруднення довкілля. 

Величезні обсяги накопичення твердих побутових відходів ‒ це реальна небезпека 

для населення і навколишнього природного середовища, яка є на сьогодні 

складною проблемою і потребує негайного розв’язання. 

Найбільшою екологічною проблемою сьогодення є забруднення побутовими 

відходами країну, які тривалий час не розкладаються, що прямо чи опосередковано 

стосується кожної людини. У сучасних умовах вона стала предметом особливої 

уваги органів влади на загальнодержавному рівні, а також структур  місцевого 

самоврядування. 

Важливе місце у сфері державної екологічної політики належить прийняттю 

відповідних законодавчих та інших нормативних актів, зокрема розробці та 

впровадженню системи екологічних стандартів, які безпосередньо регулюють 

поведінку виробників і споживачів стосовно запобігання забруднення відходами 

навколишнього природного середовища (атмосферного повітря, природних вод, 

ґрунтів). Пластик, скло, гума, метали можуть лежати на сміттєвих полігонах (а 

подекуди й на території міст і сіл) сотні років. Кожен українець щорічно генерує 

понад 300 кг різноманітного сміття, а вся країна – понад 11 млн тон. Їх розміщують 

на офіційних чи неофіційних сміттєзвалищах, загальна площа яких, за 

підрахунками екологів, охоплює 5% території України. [1] 

 Зараз у всіх країнах світу розробляються та впроваджуються заходи для 

зменшення відходів, використання їх як вторинної сировини. Для того, щоб сміття 

стало вторинною сировиною, його необхідно сортувати – збирати окремо. Для 



прикладу, забруднена органічними відходами макулатура вже не придатна для 

переробки, а лампочка розжарювання з металевим цоколем не приймається в 

склобій. Система роздільного збирання дозволяє найбільш якісно вилучати 

вторинну сировину з потоку твердих побутових відходів. Завдяки роздільному 

збору зменшується кількість відходів, які підлягають захороненню, розв’язуються 

екологічні, соціальні проблеми, відбувається ресурсозбереження та підвищується 

рентабельність сфери поводження з твердими побутовими відходами. [2] 

Ключовими елементами стратегії управління відходами є запобігання їхньому 

утворенню або мінімізація обсягів відходів, далі йде їхнє повторне використання, 

натомість їхня утилізація чи знешкодження трактуються як остаточний варіант, 

який належить застосувати тільки тоді, коли будь-яка інша дія, спрямована на 

відходи, є неможливою. Таким чином, використання та провадження методів 

запобігання утворенню відходів є першочерговим принципом європейської 

стратегії у сфері поводження з відходами.  

Враховуючи вище викладене, дана проблема є дуже актуальною не тільки для 

європейських країн, а й України. Сучасні масштаби екологічних змін створюють 

реальну загрозу для життя людей, що робить украй актуальною проблему зміни 

ставлення людства до природи. Із кожним роком усе більшого значення набуває 

проблема раціонального використання природних ресурсів і підтримання 

сприятливого для життя людей стану навколишнього середовища.  

         Якщо торкнутися питання переробки побутових відходів в розвинених 

країнах  світу то можна сказати що ця система вже давно стала 

високотехнологічним процесом. Величина залишкового матеріалу після переробки 

становить кілька одиниць відсотків. Причому відходи не бездумно спалюються. 

Переробка сміття відбувається з утворенням електрики та тепла, які 

використовуються як населенням, так і промисловістю. Зокрема у Швеції програма 

переробки побутових відходів в електрику і енергію для обігріву  набрала таких 

обертів, що на звалища країни відправляється тільки 4% сміття. Решта 96% або 

переробляється, або відправляється у сміттєспалювальні печі. [3] 

        На сьогодні у нашій країні є 3 сміттєспалювальних заводи: у Києві, 

Дніпропетровську та Харкові.  Але працює лише київський завод "Енергія". Сміття 



нікуди подіти, адже воно розпадатиметься сотні років. І навіть якщо розпочати його 

сортувати та переробляти, величезні території родючих земель відновляться не 

швидше, ніж через 300 років. [2] 

     В зв’язку з цим  мешканці міста Прилук, а також студенти  Прилуцького 

агротехнічного коледжу активно почали займатися цим питанням. Студенти 

активно  приймали участь в екологічній акції за чисте місто. Справа, за яку взялася 

молодь виправдала всі сподівання, виявилася досить рентабельною. Але основне, 

чого вдалося досягнути – це підвищення культури поводження з відходами у 

молодого покоління, яке (сподіваємося на це) стане вчителями для своїх батьків.  

        Тому можна зробити висновок , що піклування про навколишнє середовище 

рано чи пізно повинно стати важливим пунктом для кожного свідомого 

громадянина. І поки владні структури в Україні ніяк не вдаються до реальних дій 

щодо запровадження системи переробки сміття, кожен з нас в силах зробити деякі 

кроки назустріч цивілізованому поводженню з побутовими відходами. Отже, хочу 

додати що ми розпочали хорошу справу, тому дуже хочеться, щоб зовсім скоро 

наша країна стала втіленням зразкової чистоти та відповідальних громадян. 
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Особливості екології рідкісних видів птахів завжди викликають інтерес 

у дослідників. Тим більше, якщо це стосується великих хижаків, чисельність 

яких для нашого регіону не перевищує десятка пар. 

Саме до такої категорії птахів відноситься пугач Bubo bubo (Linnaeus, 1758). 

Якщо ще порівняно недавно він був досить широко поширений по всій 

території України, то в даний час це дуже рідкісний вид для більшості 

областей. Місцями його мешкання лише передбачається. Досить зазначити, 

що за останні 25 років надходили уривчасті дані про гніздування пугача на 

заході України і в Поліссі. Про статус виду в східних областях відомості 

взагалі відсутні. 

Влітку 2017 року нам вдалося спостерігати гніздування пугача на 

території РЛП «Краматорський». Був також зібраний матеріал про інші 

випадки гніздування пугача на півночі Донецької області. 

Мета роботи - визначити оптимальні умови, необхідні для гніздування 

пугача на півночі Донецької області. 

У завдання досліджень входило: 

1) Вивчення історії гніздування пугача в районі проведення досліджень. 

2) Виявлення трофічних зв'язків і основних харчових об'єктів. 

3) Аналіз гніздових ділянок та оточуючих їх біотопів. 

4) Визначення причин невдалого гніздування і чинників, що 

призводять до зниження чисельності пугача. 
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Традиційно пугач вважається лісовим птахом, що живе в глухих 

ділянках лісу і вимагає для гніздування відповідних схронів далеко від 

людини. Але цей птах здатний адаптуватися до різних умов, в тому числі, і 

до перебування в степовій зоні. Тут пугач вибирає для гніздування печери. 

Всі випадки гніздування пугача, що спостерігалися на півночі Донецької 

області, а також всі відомі знахідки гнізд на сході України були тільки на 

крейдяних схилах в печерах. Гніздо являє собою готову нішу в скелі і не має 

підстилки. 

Гніздо пугача, яке ми оглянули в червні 2017 року, після вильоту 

пташенят, знаходилося на території РЛП «Краматорський», ділянка № 4 

«Білокузьминівська». Гніздо являє собою поглиблення в прямовисній 

крейдяній скелі, далеко від доріг і поселень людини. Внизу, в глибокій балці, 

проходить смуга байрачного лісу, зарослого і непрохідного через зарості 

чагарнику і сильно пересічену місцевість. На вершині, звідки ми добиралися 

до гнізда, була ділянка степової рослинності. Густа висока трава і колючі 

чагарники сильно утрудняли шлях. У п'яти кілометрах від місця гніздування 

знаходився ставок і пам'ятник природи «Скелеподібне відкладення верхньої 

крейди». 

Пташенята вилетіли з гнізда ще в травні. Ми підійшли до гнізда 9 

червня, але пугачі все ще перебували недалеко від гнізда - ми злякали одного 

з них і спостерігали за польотом. З деяким ризиком ми спустилися в печеру 

на прямовисній скелі, що служила пугачам гніздом, і оглянули її. 

Вперше гніздо було виявлено в 2005 р. інспектором РЛП Дороховим 

Олексієм. Тоді пугачі виростили 2 пташенят. Але не завжди кладки бувають 

вдалими. Пташенят і яйця крадуть ворони, трапляється, що птахи лякаються, 

і самі залишають гніздо. У 2011р. і 2012р. в цьому ж місці пугачі виростили 

по 2 пташенята. У наступні роки були невдалі кладки. І, нарешті, 4 роки по 

тому, у 2017 році пугачам знову вдалося виростити двох пташенят. 

Друге гніздо на території нашого міста знайдено в 2017р. в Білянській 

балці на кордоні зі Слов'янським районом. Гніздо знаходилося недалеко від 



житлових кварталів, виявилося в доступному для людей і собак місці, в 

кладці було 2 яйця. З розповіді інспектора РЛП, Олексія Сиси, кладку яєць 

забрали, інкубували і виростили пташенят в домашніх умовах. 

У заповіднику "Крейдяна флора" (Слов'янський район) одна і та ж 

печера використовувалася пугачами для гніздування близько 10 років. У 2008 

році в гнізді було 2 пташенят. Експедиція зоологів ЦПР побувала на місці 

гніздування 8 травня. Пташенята ще не оперилися, в гнізді було ще третє 

яйце, очевидно, вже зіпсоване. У наступні роки кладки були, а після 2013р. 

пугачі в цьому місці не з'являлися. 

В НПП «Святі гори» в червні - серпні голоси пугачів можна почути 

уздовж всього Сіверського Дінця. Це період, коли птахи кочують разом з 

пташенятами. Але жодного гнізда на території НПП досі не було знайдено. 

Узагальнюючи всі наявні спостереження, ми можемо дати опис 

оптимальних умов, які потрібні пугачеві для успішного гніздування в 

нашому регіоні: 

1. Гніздова територія пугача в районі проведення досліджень являє 

собою ділянку типчакового степу з яружно-балковими ландшафтами і 

крейдяними оголеннями. 

2. Філін не боїться людини, але обрані ним біотопи в більшості 

випадків розташовані в стороні від населених пунктів і доріг. 

3. Гніздом для пугача в нашому регіоні служать поглиблення або 

невеликі печери в крейдяних скелях. 

4. Поруч з місцем гніздування повинна знаходитися степова ділянка і 

листяний ліс природного походження, краще байрачний - вони грають роль 

кормових біотопів. У харчуванні пугача переважають дрібні ссавці і птахи 

середньої величини. В Білокузьминівці ми знаходили акуратно вироблені 

шкурки їжаків, які були з'їдені пугачем. Плазуни не мають істотного 

значення в харчуванні пугача і добуваються, скоріше, випадково. 

5. Недалеко від місця гніздування повинна бути водойма. 

 



В цілому, місце гніздування пугача завжди є екологічно чистим 

біотопом, практично, не порушеним людиною. 

Необхідно відзначити, що на території РЛП «Краматорський» є чимало 

таких ділянок: 

• Байрачні ліси, які є природними концентраторами лісової фауни і 

флори в степовій зоні України. Штучні лісонасадження не можуть замінити 

старі байраки, адже комплекс лісових жителів байрачних лісів формувався не 

одне століття, а може і тисячоліття! 

• Цілинні степові ділянки з домінуванням ковили і типчака. 

• Крейдяні оголення, які являють особливу унікальність. 

Збереження і відновлення біологічного і ландшафтного різноманіття є 

найважливішими проблемами сучасності. Гніздування пугача в РЛП 

«Краматорський» є показником непорушених біотопів. І такі місця мають 

потребу в особливій охороні, не тільки як місце мешкання рідкісного 

представника нашої орнітофауни, а й як біотоп, який є еталоном природи. 
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Додаток 1. Випадки гніздування пугача на півночі Донецької області. 

 

№ Дата Місце знахідки Опис 

1. 2005 – 2017 РЛП «Краматорський», 

ділянка №4  

«Білокузьминівська» 

Вперше гніздо було виявлено в 

2005 р. (Дорохов А.), пугачі 

виростили 2 пташенят. У 2011р. 

і 2012р. також по 2 пташенята. 

В наступні роки - невдалі 

кладки. 2017р. - 2 пташенята. 

2. 2017 Г. Краматорськ, балка 

Бєлянська, на кордоні зі 

Слов'янським районом 

Гніздо виявилося в доступному 

для людей і собак місці, в 

кладці було 2 яйця. Їх забрали, 

інкубували і виростили 

пташенят в домашніх умовах. 

3. 2008 – 2013 Заповідник «Крейдяна 

флора» 

У 2008 році в гнізді було 2 

пташенят. У наступні роки 

кладки були, а після 2013р. 

пугачі в цьому місці не 

з'являлися. 

 



Додаток 2. Фотографії місця гніздування пугача 

 

Фото 1. Гніздо пугача з пташенятами 

 

Фото 2. Місце гніздування пугача в печері 

 



Тези науково-дослідницької роботи 
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Актуальність теми. У всьому світі кількість автомобілів із кожним днем 

збільшується. Це не може не позначитись на якості повітря, а особливо в густо 

населених містах. Автомобілі -  основне джерело чадного газу. Це один із 

найбільш токсичних сполук, що негативно впливає на здоров'я людей. В 

Енергодарі, як відомо, вже давно прийнята і діє Стратегія розвитку міста. У 

списку її пріоритетів під номером один значиться поліпшення екологічної 

ситуації, яка б гарантувала екологічну безпеку життєдіяльності населення. 

Людська діяльність неминуче призводить до змін атмосфери. З метою 

обмеження шкідливих викидів у атмосферне повітря необхідно здійснювати 

постійний моніторинг його стану. 

Об’єктом дослідження є атмосферне повітря в м. Енергодар. Предмет 

дослідження: автомобільний транспорт як фактор забруднення атмосферного 

повітря. 

 Мета даної роботи - оцінити рівень забруднення автотранспортом 

атмосферного повітря карбон (ІІ) оксидом. 

 Для досягнення мети поставлені та виконані наступні завдання: 

визначити завантаженість певних ділянок вулиць різними видами 

автотранспорту; розрахувати рівень забруднення повітряного середовища 

відпрацьованими газами автомобілів за концентрацією карбон (ІІ) оксиду; 

визначити райони (ділянки), в яких показники вмісту карбон (ІІ) оксиду 

перевищують норми ГДК; запропонувати шляхи підвищення екологічної 

безпеки автомобільного транспорту.  

mailto:kucherenko.n.n@gmail.com


Методи дослідження: у роботі використані методи підрахунків, 

вимірювання, аналіз. 

Наукова новизна дослідження: в роботі встановлено ступінь 

забруднення автотранспортом повітря карбон (ІІ) оксидом в різних 

мікрорайонах міста і запропоновані заходи щодо зменшення його впливу під 

час експлуатації автомобіля на довкілля. 

 Висновки: 

1. Рівень забруднення атмосферного повітря карбон (ІІ) оксидом в 

місті середній. Причиною збільшення його концентрації у центрі міста є 

відпрацьовані гази автомобілів, кількість яких з кожним роком збільшується. 

2.  Концентрація СО в приземних шарах атмосферного повітрі міста 

перевищує ГДК в декілька разів, причиною є висока інтенсивність руху 

транспорту, частки вантажного транспорту і автобусів в загальному потоці, їх 

вимушена зупинка: на зупинках, перехрестях, світлофорах, в пробках. 

3. Клімато - географічні особливості регіону також посилюють 

інтенсивність забруднення атмосфери. Територія міста з урахуванням 

метеорологічних умов належить до зони дуже високого потенціалу 

забруднення. До несприятливих метеорологічних умов, щодо розсіювання 

карбон (ІІ) оксиду слід віднести високу повторюваність слабких вітрів.  

4. Висока концентрація чадного газу в приземних шарах повітря від 

викидів автотранспорту на вулицях міста суттєво впливає на здоров’я людини. 

При вдиханні карбон (ІІ) оксиду настає швидка втомлюваність, головний біль, 

запаморочення, порушення сну, погіршення пам’яті, порушення в роботі 

серцево – судинної та інших систем організму. Крім цього, оксид Карбону з 

гемоглобіном крові утворює стійку сполуку – карбоксигемоглобін, який блокує 

транспортування кисню в організмі. 

5. Для зниження викидів від автотранспорту і покращення екологічної 

ситуації в місті Енергодар необхідно вжити такі заходи:  

 автовласникам стежити за технічним станом автомобіля; 



 удосконалити вуличний руху з метою підвищення пропускної 

здатності на перехрестях; 

 міській владі покращити стан дорожнього покриття, скоротити 

кількість парковок в центральній частині міста, влаштованих за рахунок 

проїжджої частини, створити пішохідні зони; 

 перевізникам покращувати технічні характеристики громадського 

транспорту заміною застарілих транспортних засобів на більш екологічно 

безпечні на газовому паливі; 

 рекомендовано власникам купувати найбільш енерегоефективні 

автівки, менше користуватись приватними авто, більше громадським 

транспортом; 

 збільшувати кількості багаторічних зелених насаджень, що 

сприяють очищенню атмосферного повітря. Особливу увагу приділяти 

озелененню територій вздовж автошляхів. 

Практичне значення одержаних результатів: полягає в отриманні 

інформації про райони міста Енергодар  в яких показники вмісту карбон (ІІ) 

оксиду перевищують норми ГДК. Цю інформацію можна використати для 

розробки системи природоохоронних заходів в місті, а також у навчальному 

процесі  при вивченні курсу «Екологія» та «Екологія рідного краю». 
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Додаток А 

 

 

Порівняння концентрацій чадного газу в приземних шарах повітря від 

викидів автотранспорту на різних вулицях міста 

Таблиця 1 

Ділянки  Концентрація 

чадного газу  

біля проїжджої частини,  

(мг/м
3
) 

Ступінь 

перевищення  

норм ГДК 

(в рази) 

Кільце  10,78 3,6 

ПК «Сучасник»  25,1 8,4 

Мерія  5,98 2 

Котеджі  6,06 2 

 

 

 

Таблиця 2 

 

Залежність типу автомобілю на ступінь забруднення повітря 

 карбон (ІІ) оксидом 

 

№ ділянки КСО Великої 

вантажності 

Малої 

вантажності 

Легковий Автобус 

№1 10,78 6 3 327 112 

№2 25,1 2 3 310 117 

№3 5,98 3 0 273 113 

№4 6,06 4 2 283 112 

 

 

 

 

 

 



Додаток Б 

Таблиця 3 

Кількість автомобілів за годину 

Тип автомобіля Кільце  ПК 

«Сучасник» 

Мерія  Котеджі 

Легковий бензиновий 258 189 188 179 

Легковий дизельний 69 121 85 104 

Вантажний бензиновий 3 3 0 4 

Вантажний дизельний 6 2 3 2 

Автобуси 112 117 113 112 

Всього  448 432 389 401 

 

Таблиця 4 

Розрахункові дані 

Тип вулиці Поздовжнійна

хил 

Швидкість 

вітру,  

м/с 

Відносна 

вологість  

% 

Інтенсивн

ість руху 

на год (N) 

Кільце (міські вулиці та 

дороги з односторонніми 

будівлями) 

2 5 70% 448 

ПК «Сучасник» (Магістральні 

вулиці та дороги з 

багатоповерховою забудовою 

з двох боків) 

0 5 70% 432 

Мерія (Магістральні вулиці та 

дороги з багатоповерховою 

забудовою з двох боків) 

2 5 70% 389 

Котеджі (міські вулиці та 

дороги з односторонніми 

будівлями) 

4 5 70% 401 
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Метою даної роботи є вивчення і опис літніх, осінніх і зимових сортів 

яблунь, а також особливості формування урожаю літніх сортів яблунь , 

догляд за садом. 

Завдання: 

1) Визначити основні сорти яблуні; 

2) Дослідити основні господарсько – біологічні та господарсько – цінні 

ознаки сортів яблунь; 

3) Підбір сортів для закладання саду; 

4)Догляд за садом; 

5) Визначити особливості формування урожайності літніх сортів 

яблуні. 

Актуальність: Яблуня з давніх-давен є основною плодовою 

культурою в Закарпатті. Це зумовлено сприятливими грунтово-кліматичними 

умовами для її вирощування, а також традиціями місцевого населення.. 

Енергетична цінність 100 г м'якуша плоду яблуні становить 188-214 кДж, або 

45-51 кКал. Яблука містять,%: цукрів 4-14,6, органічних кислот-0,09- 1,82, 

пектинових речовин - 0,90-1,48, дубильних і барвних - 4,8- 15,3; вітаміну С - 

0 - 40,5 мг на 100 г сирої речовини, а також мінеральні солі, амінокислоти . 

Річний обсяг виробництва яблук в Україні складає близько 700 тис. тонн, в 

числі яких кількість високоякісних яблук для свіжого споживання складає 

лише 250 тис. тонн. Потреби внутрішнього ринку майже в два рази 

перевищують ту кількість, що в даний час забезпечується за рахунок імпорту 

яблук, левову частку якого постачають Польща та Молдова. Таким чином, 

Європа бачить в Україні ринок для реалізації своєї продукції . 

Методи досліджень: огляд літератури, фенологічні спостереження, 

вимірювання, зважування плодів,статистична обробка даних. 

 



 
 
 
 

Яблуня займає перше місце серед плодових і ягідних культур в Україні, як за 

площею вирощування, так і за валовим збором. Україна має вигідне 

географічне положення, оскільки, грунтово – кліматичні умови підходять для 

вирощування яблуні. Річний обсяг виробництва яблук в Україні складає 

близько 700 тис. тонн, в числі яких кількість високоякісних яблук для 

свіжого споживання складає лише 250 тис. тонн. 

1. Сорти яблуні діляться на літні (Мельба, Папіровка, Слава 

Переможцям, Чемпіон), осінні і зимові. Найбільшу площу займають зимові 

сорти, оскільки, плоди можуть зберігати свою якість і мають хорошу 

лежкість до 7-9 місяців, а літні до 1,5 міс., вони є лише доповненням у 

конвеєрі свіжих фруктів, основу якого становлять плоди кісточкових 

культур. Осінні сорти відзначаються доброю лежкість від 1,5 до 4-5 міс. 

2. Для того, щоб отримати високі врожаї потрібно дотримуватись 

основних технологічних вимог і вміти підбирати сорти. Ми дослідили, що  

якість саджанців суттєво впливає на стан саду та його врожайність. Для 

цього  висаджували сорти літнього, осіннього і зимового строку достигання, 

щоб продукція саду постачалася на протязі року. 

3. Догляд за садом полягав в підживленні, зрошенні, формуванні і 

обрізанні дерева, також захист від шкідників, хвороб і бур’янів за допомогою 

агротехнічних, хімічних, селекційно – генетичних та інших методів.  

4. Проводили проріджування зав’язі тому, що завдяки цьому 

відбувалося регулярне плодоношення, висока товарність і оптимальні 

розміри плодів, рівномірне достигання, добре їх забарвлення.  

Найпоширенішим літнім сортом яблуні районі є Мельба. Мельба – дерево 

 середнього росту, округлої форми крони, зимостійке. Скороплідне, середній 

урожай з дерева – 150-200 кг. Недоліком цього сорту є слабка стійкість 

до грибкових захворювань. Недостатньо стійке до парші. Сорт схильний до 

періодичності плодоношення. Також  серед літніх сортів великі площі 

займають Білий налив, Слава Переможцям, Папіровка. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0&action=edit&redlink=1
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ДОДАТКИ 

1. 

 

Дерево сорту Мельба під час цвітіння 

 

 

2. Фази розвитку бруньок яблуні:  

1 – набубнявіння бруноьок, 2 –розгортання квіткової бруньки, 3 – 

розгортання ростової бруньки, 4 – висування суцвіть, 5 – відокремлення 

квіткових бутонів, 6 – розпускання бутонів, 7 – зав’язування плодів, 8 – 

змикання чашелистків. 



 
 
 
 

  

3. Плід яблуні сорту Мельба 
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"Пологівська гімназія "Основа" 

Пологівської районної ради Запорізької області 

Клас: учениця 8  класу  

Номінація: екологія та проблеми довкілля 

Науковий керівник: Дадіані Ірина Володимирівна, 

 вчитель фізики Пологівської гімназії «Основа»  

Актуальність: За технологічний розвиток потрібно платити, нажаль 

розплачуємося ми екологією і як наслідок своїм здоров’ям та здоров’ям всіх людей. 

Екологічних проблем в нашому регіоні дійсно багато. Одна з найбільших це динаміка 

викидів в атмосферне повітря. Друге місце по забрудненню екології  займають не 

контрольовані  та стихійні сміттєзвалища.  Як наслідок – забруднення річок, ґрунтів. 

Мета роботи: проаналізувати стан поводження з відходами та сміттям у  

Пологівському районі Запорізької області та запропонувати шляхи їх утилізації які 

наблизять регіон до енергетичної незалежності. 

Головні завдання: дослідити стан навколишнього середовища Пологівського 

району у сфері поводження з відходами та сміттям; вирішити проблему утилізації 

сміття; розробити заходи для часткової енергетичної незалежність району. 

Об’єктом дослідження: є  порівняльна характеристика  забруднення 

навколишнього середовища  після сортування та утилізації сміття. 

Предметом дослідження : процес отримання  паливних ресурсів з пластика, 

стружки, тирси, деревної кори і стебел зернових культур, які викидаються на сміття та 

просто спалюються. 

Методи дослідження: теоретичний, статистичний,  експериментальний 

Практичне значення: Величезну кількість стружки, тирси, деревної кори і 

стебел зернових культур спалюється. Пластмас, поліетилен -  просто викидається на 

сміття тим самим завдається шкода екології. Тому впровадження нових екологічних 



заходів та  технологій просто необхідне для покращення екологічного становища не 

тільки в Пологівському районі а й в країні.  

Висновки: залежність від зовнішніх джерел надходження енергоресурсів робить 

країну уразливою при найменших конфліктах  у нафтовидобувних країнах або при 

цілеспрямованій політиці одних країн стосовно інших. Нові джерела палива– це крок 

до енергетичної незалежності нашої країни, та збереження довкілля і порятунок від 

екологічної катастрофи.  



Тези науково-дослідницької роботи 

«ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА МЕТОДАМИ 

БІОІНДИКАЦІЇ В МЕЖАХ МІСТА ЕНЕРГОДАР» 

Автор: Полякова Ганна Андріївна, 

учениця 10-Б класу Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія» 

м.Енергодар, 04.02.2003 р.н., телефон: +380959396829, annpolyak893@gmail.com. 

Науковий керівник: Шпигун Людмила Іванівна, 

вчитель біології ЕБГ «Гармонія», педагогічне звання «Старший вчитель»,  

телефон: 0666328011. 

Актуальність полягає у проблемі  швидкої оцінки стану екосистем в цілому, як 

наслідок  впливу на них діяльності людини. Необхідність досліджень якості води з 

використанням методів біоіндикацій стає особливо очевидною, тому що практично 

неможливо за допомогою хімічних аналізів прослідкувати малі концентрації всіх 

забруднень, які можуть порушувати біологічні процеси, особливо при їх тривалому 

впливі впродовж багатьох поколінь. Не кажучи вже про те, що не можна передбачити 

наслідки комбінованої дії багатьох хімічних сполук в їх різноманітних поєднаннях і, 

нарешті, продуктів їх трансформації у воді і донних відкладеннях. Тому особливу 

цінність представляє безпосереднє вивчення інтегрального кінцевого ефекту впливу 

забруднень на організми і біосистеми з використанням безхребетних тварин. 

Методи біоіндикації, при їх правильному застосуванні, мають високу 

чутливість, дають можливість швидко та наглядно визначати ступінь забруднення 

водойми та можливість її використання. 

Об’єкт дослідження: визначення можливості використання водойми (встановлення 

сапробності) за наявності певних тварин-індикаторів її забруднення. 

Предмет дослідження: методи біоіндикації з використанням безхребетних тварин-

індикаторів забруднення навколишнього середовища, визначення індексу 

сапробності Каховської водойми. 



Мета дослідження: дослідження стану забруднення прибережних вод,шляхом 

виявлення видового складу водних безхребетних тварин-індикаторів забруднення 

узбережжя річки Дніпро в межах міста Енергодар (від міського пляжу до гарячого 

каналу ЗАЕС), встановлення можливості використання її людиною у власних цілях. 

Завдання: 

1. Розглянути характеристику понять біомоніторинг та біоіндикація. 

2. Ознайомитися з методичними аспектами біоіндикації водного середовища за 

допомогою тварин-індикаторів довкілля. 

3. Дослідити видове різноманіття безхребетних з метою визначення ступеня 

забрудненості узбережжя річки Дніпро в межах міста Енергодар (від міського пляжу 

до гарячого каналу ЗАЕС). 

4. Виявити екологічний стан внутрішніх водойм та річки Дніпро, особливо в межах  

м. Енергодар та можливість їх використання. 

Методи дослідження: польовий, частково-пошуковий, математичний моніторинг, 

аналіз і синтез.  

Дослідження проводилося у серпні 2018 року на різних ділянках узбережжя 

річки Дніпро (Каховське водосховище) в межах міста Енергодар, від міського пляжу 

до гарячого каналу ЗАЕС. В результаті дослідження узбережжя нами було 

зареєстровано 10 видів, представників безхребетних тварин. Найбільш типовими 

групами, представники яких були зустрінуті на всіх ділянках річки, є молюски з 

сімейства Ставковики /Limnaeidae/, а також представники з сімейства Вищі раки 

/Malacostraca/. Ці види досить стійкі до хімічного забруднення місця існування.  

Обмежена кількість виявлених в пробах видів тварин і сильний розкид їх по 

приналежності до систематичних груп практично привів до використання лише 

одного методу. Метод Майера, хоча і накладає певні обмеження на кількість груп 

водних безхребетних, але ці групи з систематичної точки зору є дуже різноманітними 



і підсумкова оцінка стану водойми обчислюється виходячи з кількості виявлених 

таксонів і їх співвідношення, а не із співвідношення чисельності окремих видів. 

Згідно даній методиці, всі таксони, зареєстровані в пробах, були розділені на 

три групи.                                                                                           (ДОДАТОК  А, Б, В) 

Висновки:   

1.   Виявлено 10 видів водних безхребетних тварин, що говорить про бідність 

видового різноманіття даної групи тварин, як наслідок сильного антропогенного 

впливу  на природні співтовариства водойми.   

2. Більша різноманітність безхребетних тварин представлена на ділянках  №1 і №2, 

що пов'язане з меншим забрудненням.   

3. Визначення індексу сапробності води за методом Майера показали, що в  цілому, 

середній показник індексу для досліджуваної ділянки русла складає 7 балів, що 

визначає її як бета – мезосапробну, це  3 клас якості води - помірно забруднений. 

4.Таким чином,  найбільшу цінність представляє ділянка №1( район пляжу), яку 

можна використовувати людині у власних цілях з меншою шкодою для себе. 
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                                                ДОДАТОК А 

 

 

Таблиця 5. Розподіл індикаторних груп тварин по ділянках за методом Майера 

 

№ Індикаторні групи безхребетних Сума 

балів 

Клас 

чисто

ти 

Жителі 

чистих вод ІІІ 

Організми середньої 

чутливості ІІ 

Жителі забруднених 

водойм І 

1 Двостулкові 

моллюски 

Черевоногі 

молюски 

Личинки бабок 

Бокоплав-блоха 

 

11 ІІІ 

2  Річковий рак 

Личинка мошки 

Волохокрилець 

Бабка коромисло 

 

8 IV 

3   Кільчасті черви 

Ставковики 
2 IV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК Б 

 

 

Таблиця 6. Зведена таблиця індексів Майера по ділянках 

 

Ділянки Показник індекса 

в балах 

Зона сапробності Клас 

чистоти 

1 11 Бетамезасапробна ІII 

2 8 Альфамезасапробна ІV 

3 2 Альфамезасапробна ІV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК В 

 

Таблиця 7. Індекс сапробності Каховської водойми в межах міста Енергодар 

 

Індикаторні групи безхребетних Сума 

балів 

Клас 

чистоти Жителі 

чистих вод 

ІІІ 

Організми середньої 

чутливості ІІ 

Жителі 

забруднених 

водойм І 

Двостулкові 

молюски 

Річковий рак 

Личинки бабок 

Бокоплав 

Коромисло 

Личинки мошки 

Волохокрилець 

Кільчасті черви 

Ставковики 

10 ІІІ 

2 6 2 
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АНАЛІЗ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ І АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

КАРДІО-РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ПІДЛІТКІВ ПРИ РІЗНОМУ 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ НАВАНТАЖЕННІ 

 

Сімонова Софія Андріївна, моб.тел. +380963464905, 

simochka17@gmail.com, КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей», 10-А клас, м. 

Дніпро. 

Хоменко Олена Миколаївна, завідуюча кафедрою «Фізіологія людини і 

тварин» Дніпровського національного університету ім. О.Гончара, кандидат 

біологічних наук, м. Дніпро. 

 

Актуальність. За даними ВООЗ, у кожної третьої людини віком 14 – 16 

років виявлено гіподинамію [3, 4]. Так як функціональний розвиток тісно 

пов'язаний з рівнем фізичної активності (ФА), то за даних умов підвищується 

ризик виникнення патологій, зокрема, ожиріння, серцево-судинних та 

психічних захворювань [1, 2, 3, 7]. Одночасно з цим, сучасний підліток також 

зазнає значного інформаційного навантаження (навчальний процес, додаткові 

післяшкільні заняття, гаджети тощо), яке збільшує напругу функціональних 

систем організму та призводить до змін його адаптаційних реакцій, глибина 

та тривалість яких в першу чергу залежить від функціонального стану кардіо-

респіраторної системи [2, 5, 6, 7]. 

Мета дослідження – провести аналіз ФА і адаптаційних можливостей 

кардіо-респіраторної системи підлітків м. Дніпра в залежності від їх 

інформаційного навантаження. 

Матеріали і методи. За допомогою розробленої анкети, яка включала в себе 

42 питання, проведено опитування 222 підлітків (121 хлопець і 101 дівчина, 

середній вік (15,22+0,05) років), учнів 9-10 класів учбових закладів м. Дніпра, 

з них 136 - учні середніх загальноосвітніх шкіл (СЗШ) (І група) і 86 - учні 

ліцеїв (ІІ група). Рівень ФА визначали за методикою Фремінгемського 

дослідження, функціональний стан кардіо-респіраторної системи – за 
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допомогою функціональних проб Руф'є, Штанге та Генча. Розміри тіла дітей 

оцінювали, використовуючи індекс маси тіла (ІМТ). Статистична обробка 

даних проводилась за допомогою комп'ютерних програм Statistica 6.0 та 

Microsoft Excel 7.0. 

Результати. Тривалість шкільних занять в обох групах склала в середньому 

6-7 годин на день. Середній час на виконання домашніх завдань у ліцеїстів 

був суттєво більшим, ніж в учнів СЗШ (191,04+1,62 проти 109,45+1,01 

хвилин) (p<0,05).  

Середня тривалість занять фізичної культури (ФК) на тиждень в обох групах 

практично не відрізнялась, але в ІІ групі була суттєво нижчою кількість дітей 

основної групи допуску до ФК (p<0,05).  

Більшість підлітків з незначним збільшенням частоти в ІІ групі (79,0% проти 

70,0%) займались різними видами ФА в позашкільний час (тренажери, 

плавання, тощо); в обох групах хлопці суттєво частіше, ніж дівчата (p<0,05). 

Більш, ніж половина підлітків обох груп вдома виконували фізичні вправи 

(62,5% і 56,9% відповідно) 10-20 хвилинної тривалості. При цьому рівень ФА 

суттєво не відрізнявся у дітей різних учбових закладів. Так, високий її рівень 

мали 44% дівчаток, які навчаються у ліцеї, та 40% учениць звичайних шкіл, 

тоді як серед хлопців – 58% та 55%, відповідно. 

Звертає на себе увагу той факт, що значна кількість підлітків займається у 

репетиторів, з суттєвою перевагою в групі ліцеїстів (p<0,05). Тривалість 

таких занять також мала тенденцію до збільшення в ІІ групі (4,3+0,4 проти 

3,4+0,6 годин на тиждень) (p>0,05).  

Переважна більшість підлітків обох груп мала нормальний ІМТ. Середня 

тривалість сну ліцеїстів була суттєво нижчою, ніж учнів І групи (6,6+0,2 

проти 9,5+0,5 годин) (p<0,05), при тому, що середній час, проведений з 

гаджетами у них також суттєво менший, ніж в учнів СЗШ (p<0,05).  

Аналіз показників адаптаційних можливостей кардіо-респіраторної системи 

показав, що серед ліцеїстів  результати були суттєво гіршими, ніж у учнів 
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СЗШ: більша частота незадовільного індексу Руф’є, Штанге та Генча 

(p<0,05). 

Але позитивним моментом було те, що кількість віджимань, підтягувань, 

присідань, яку діти могли виконати, суттєво по групам не відрізнялась.   

Висновки. Як показало дослідження, учбовий день сучасних підлітків 

є вкрай насиченим. Високе інформаційне навантаження, особливо у 

школярів-ліцеїстів, негативно впливає на стан адаптаційних можливостей їх 

кардіо-респіраторної системи, потребує більш пильного відношення до 

фізичного здоров’я учнів.  
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Урочище «Цикля» як перспективний об’єкт природно-заповідного фонду 

Варвинського району 

Ралко Максим Русланович 

Контактний телефон, електронна адреса учасника: 0668018377, valentina770@ukr.net 

Озерянська ЗОШ І-ІІІ ст. Варвинської районної ради, Чернігівської області, 10 клас, 

вихованець гуртка «Юні охоронці природи» КЗ "Чернігівська станція юних 

натуралістів". 

Керівник: Щербина Валентина Миколаївна, вчитель хімії та біології Озерянської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Мета: на основі вивчення сучасного стану флори і рослинності урочища «Цикля» 

встановити його созологічне значення, показати вплив на його екосистеми та 

запропонувати практичні заходи щодо зменшення негативних змін антропогенного 

чинника. 

Завдання: 

1. Частково проаналізувати видовий склад флори урочища «Цикля», зокрема його 

лісової частини. 

2. Охарактеризувати та здійснити систематичний, біолого-морфологічний та 

еколого-ценотичний аналізи флори, визначити склад рідкісних видів флори. 

3. Дослідити синузії весняних рослин.  

4. Розкрити основні впливи антропогенного фактора на екосистеми урочища. 

5. Запропонувати практичні заходи подальшого збереження рідкісних видів 

урочища. 

Строки проведення дослідження: 5 років. 

Новизна. Вперше нами складено список флори урочища та здійснено 

систематичний та еколого-ценотичний аналіз. 

У практичному аспекті результати досліджень цінні для збереження фітоценотичної 

різноманітності рослинного покриву, встановлення сучасного стану ботанічного 

об’єкта та розробці заходів щодо його збереження. 



Методи досліджень: польові (екскурсійно-маршрутні, описові, ведення 

геоботанічних описів, визначення рослин, картографічний, фотозйомки), методи 

систематичного аналізу, статистичні, соціологічні. 

Урочище «Цикля» складається з лісу площею 29,8 га, лучної рослинності 

площею 15,7 га, 2,5 га боліт та 3,0 га водної поверхні. Більш детально ми вивчали 

лісовий масив. У цьому масиві деревостан представлений переважно трьома 

породами. Їх вік близько 75-85 років. Зімкненість крон – 0,6. Деревостан 

двоярусний. Перший ярус складає: дуб звичайний висотою 23-25 м (60 %), липа 

серцелиста (22 %), берест звичайний (2 %). Другий – клен гостролистий висотою до 

18 м (6 %), береза бородавчаста (2 %), ясен звичайний (2 %). 

У чагарниковому ярусі домінуючим видом є ліщина звичайна  – 37 %.  

Співдомінантними є терен звичайний – 19 %, бузина чорна – 12 %, які в основному  

досить часто зустрічаються на узліссі. В усіх кварталах поширена ожина сиза – 13 

%. У більш вологих  місцях   у   підліску   зустрічається  бруслина  бородавчаста, 

свидина кров’яна, бруслина європейська. Значно рідше трапляється шипшина 

звичайна, барбарис звичайний. 

При вивченні флористичного складу рослинності урочища «Цикля» нами 

виявлено 180 видів рослин, що відносяться до 50 родин та 146 родів. 

Нами виявлено, що в урочищі «Цикля» зростає 1 вид рослин, які занесені до 

Червоної книги України (2009 р.) – сон лучний (чорніючий) та 7 видів судинних 

рослин, які підлягають охороні на регіональному рівні: проліска дволиста, проліска 

сибірська, сон широколистий, оман високий, анемона лісова, перстач білий, 

первоцвіт весняний. Зрозуміло, що вони потребують бережного ставлення та 

охорони.  

На основі вивчення сучасного стану урочища нами пропонуються заходи щодо 

його збереження: дотримання природоохоронного режиму та контроль за його 

станом; біотехнічні заходи щодо підтримання екологічної рівноваги території; 

екологічна освіта на базі заповідної території; інформаційно-просвітницька робота; 

моніторингові дослідження за станом рідкісних видів. 



Висновки: 1. Флора урочища «Цикля» відзначається видовою різноманітністю, 

характеризується широким систематичним спектром. Вона налічує 180 видів, 146 

родів та 50 родин. Провідними родинами є Айстрові (8,89 %), Злакові (8,33 %)‚ 

Розові (7,78 %). Найменш чисельними виявилися родини Кленові, Крушинові, 

Геранієві, Квасеницеві, Гвоздикові, В’язові. 

2. Серед життєвих форм у урочищі «Цикля» переважають трав’яні багаторічники 

(66,7 %), на другому місці – дерева (8,9 %). Значна кількість чагарників (7,2 %) та 

однорічних рослин (10 %), дворічні трав’янисті рослини  (6,7 %), напівчагарники 

(0,5 %).  

Еколого-ценотичнй аналіз  території дозволив виділити такі групи рослин: група 

лісових видів (108); група лучних видів (40); група лучно-болотних (12) та інші.  

3. Раритетна складова включає 1 вид, який занесений до Червоної книги України 

(2009 р.) та 7 видів, що охороняються на регіональному рівні; ресурсна – 137 видів 

лікарських рослин. 

4. Весняні синузії поширені і є досить чисельними практично у всіх кварталах 

урочища «Цикля» як неморального лісу. У складі синузій ефемероїдів як домінанти 

чи співдомінанти виступають  анемона жовтецева, пшінка весняна, ряст 

ущільнений, ряст порожнистий, частково – проліска сибірська, проліска дволиста,  

решта видів є переважно  асектаторами. 

5. На основі вивчення сучасного стану урочища нами пропонуються заходи щодо 

його збереження: надання даній території природоохоронного статусу (ботанічного 

заказника місцевого значення), дотримання природоохоронного режиму та контроль 

за його станом; біотехнічні заходи щодо підтримання екологічної рівноваги 

території; екологічна освіта та інформаційно-просвітницька робота; моніторингові 

дослідження за станом рідкісних видів. 

Список використаних джерел: Григора І.М., Соломаха В.А. Основи 

фітоценології. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 240 с. 



Додаток А. 

Особливості рослинного покриву 

Склад деревного ярусу (у %) 

Липа
серцелиста

Дуб звичайний

Осика

Берест
звичайний

Ясен звичайний

Робінія
звичайна 

Верба ламка 

Береза
бородавчаста

Клен
американський

 

 

У деревному ярусі домінуючими є дуб звичайний ІІ бонітету (60 %)  та липа  

серцелиста (22 %). Зрідка зустрічаються осика (1 %), берест звичайний (2 %), ясен 

звичайний (2 %),робінія звичайна (2 %), верба ламка (2 %), береза бородавчаста     (2 

%) та інші. Дуже рідко, одиничними екземплярами є яблуня дика, груша дика, 

горобина звичайна. Місця рубки заростають адвентивним кленом американським. 

Склад чагарникового ярусу (у %) 

Ліщина
звичайна 

Терен
звичайний 

Бузина чорна 

Ожина сиза

Інші

 



У чагарниковому ярусі домінуючим видом є ліщина звичайна (Corylus 

avellana L.) – 37 % .  Співдомінантними є терен звичайний (Prunus vulgaris L.) – 19 

%, бузина чорна (Sambucus nigra L.) – 12 %, які в основному  досить часто 

зустрічаються на узліссі. В усіх кварталах поширена ожина сиза  (Rubus caesius L.)– 

13 %. У більш вологих  місцях   у   підліску   зустрічається  бруслина   бородавчаста    

(Euonymus verrucosa), свидина кров’яна (Swidasanguinea (L.) Opiz), бруслина 

європейська (Euonymus europaeum L.). Значно рідше трапляється шипшина звичайна 

(Rosa cinnamomea L.), барбарис звичайний (Berberis vulgaris L.). 

У трав’яному ярусі найбільш часто зустрічаються  копитняк європейський 

(Asarum europaeum L.), яглиця звичайна (Aegopodiumpodagraria L.), осока волосиста 

(Сarex capillata L.), зеленчук жовтий (Galeobdolonluteum Huds.), анемона жовтецева 

(Anemone ranunculoides L.), пшінка весняна (Ficaria verna Huds.), підмаренник 

запашний (Asperula odorata L.), ряст порожнистий (Corydalis cava Schweigg. et. 

Korte.). Рідше, але ще досить часто трапляється проліска дволиста (Scilla bifolia L.), 

проліска сибірська (Scilla sibirica), конвалія звичайна (Convallaria majalis L.).   

Зник з території урочища підсніжник звичайний (Galanthus niualis L.), лілія 

лісова (Lilium martagon L.), любка дволиста. На території урочища ми нарахували 

також 137 видів лікарських рослин, що складає 76,11 % загальної кількості рослин. 

Отже, урочище «Цикля» – це лісовий масив неморального лісу, в якому поряд 

з типовими видами є ряд рідкісних видів.    



Додаток Б. 

Систематичний аналіз флори урочища 

Флора  Чернігівщини вивчалася, але дослідження в межах нашого села не 

проводилися. Тому даних літератури, яку ми опрацювали, про рослинний покрив 

урочища «Цикля» не зустрічається.  

При вивченні флористичного складу рослинності урочища «Цикля» нами 

виявлено 180 видів рослин, що відносяться до 50 родин та 146 родів. 

Відділ Хвощеподібні (Equisetophyta) представлений 3 видами з родини 

Хвощові (Equisetaceae). Відділ Папоротеподібні (Filicopsida або Pteridophyta) 

представлений 3 видами з родини Безщитникові (Athyriaceae), Щитникові 

(Aspidiaceae).. Відділ Покритонасінні (Angiospermaeабо Magnoliophyta)  

представлений у флорі урочища 2 класами: 

1.Однодольні (Monocotyledones)включає 36 видів рослин. 

2.Дводольні (Dicotyledones)  включає138 видів рослин. 

Таким чином, флористично багатим класом є Дводольні. 

 

Найбільш багаті по видовому складу родини 



 

Центральне місце у флорі урочища займають родини: Айстрові (Asteraceae) – 

16видів (8,89 %)‚  Злакові (Poaceae) – 15 видів (8,33 %)‚  Розові (Rosaceae) – 14 видів 

(7,78 %).  

Родини Жовтецеві (Ranunculales), Бобові (Fabaceae) нараховують по 10 видів, 

Гвоздикові (Caryophyllaceae) – 7 видів, Губоцвіті (Lamiales) – 6 видів, Лілійні 

(Liliaceae)  – 5 видів. По 4 види мають родини Дзвоникові (Campanula), Березові 

(Betulaceae); 9 родин мають по 3 види: Капустяні (Brassicaceae), Осокові 

(Cyperáceae),  Подорожникові (Plantaginaceae), Вербові (Salicaceae), Молочайні 

(Euphórbia), Рястові (Lemaceae); 16 родин мають по 2 види (серед них:  В’язові 

(Ulmaceae),  Гвоздикові (Caryophyllaceae), Квасеницеві (Oxalidaceae), Геранієві 

(Geraniaceae), Крушинові (Rhamnaceae), Кленові (Aceraceae)  та інші). 

Аналіз флори свідчить, що кількість родів, багатих видами незначна. Серед 

родів, що займають провідне положення на даній території, слід відмітити рід 

Дзвоникові (Campanula) – 5 видів. В кількісному відношенні переважають роди, що 

мають по одному виду. 



Додаток В. 

Біолого-морфологічний аналіз флори урочища 

Біолого-морфологічний аналіз флори урочища наведений згідно 

класифікаційної схеми життєвих форм І. Г.Серебряковим (1964 р.), в основі якої 

лежить ряд: дерева – чагарники – напівчагарники – трав’янисті багаторічники –  

трав’янисті однорічники, являє собою етапні форми основного еволюційного шляху 

життєвих форм покритонасінних. 

 

Таблиця 1 

Життєві форми Абсолютне число видів У  % 

Дерева 

Чагарники 

Напівчагарники 

16 

13 

1 

8,9 

7,2 

0,5 

Трави: 

Багаторічні 

Дворічні 

Однорічні 

150 

120 

12 

18 

83,4 

66,7 

6,7 

10 

Всього  180 100 

 

Наведений аналіз свідчить, що по біолого-морфологічній структурі флора 

урочища типова і не має особливостей. Але слід зазначити, що у флорі урочища 

багато є видів рослин з обмеженим поширенням і невеликими запасами сировини. 

Також є ряд видів лікарських рослин, які можуть з успіхом використовуватись у 

фітотерапії та фармації, хоч і їх запаси щороку зменшуються. 



Додаток Г. 

Еколого-ценотичний аналіз флори урочища 

Для проведення еколого-ценотичного аналізу ми виділили 6 груп рослин, 

більш чисельними є група лісових видів (108), лучних видів (40), лучно-болотних 

видів (12). 

 

Таблиця 2 

Ценотичні групи Абсолютне число видів У % 

Лісова  

Лучна  

Лучно-болотна 

Болотна 

Прибережно-водна 

Водна  

108 

40 

12 

5 

7 

8 

60 

22,2 

6,71 

2,8 

3,89 

4,4 

Всього  180 100 

 

Серед групи лісових видів домінуючими є дуб звичайний (Quercus robur L.), 

липа серцелиста  (Tilia cordata Mill.), ліщина звичайна (Corylusavellana), копитняк 

європейський (Asarum europaeum L.), яглиця звичайна (Aegopodium podagraria L.), 

ряст порожнистий (Corydalis cava Schweigg. et. Korte.), пшінка весняна (Ficaria 

verna Huds.), анемона жовтецева (Anemone ranunculoides L.), осока волосиста (Сarex 

capillata L.).  

Найбільше серед групи лучних видів є конюшини лучної (Trifolium pratense 

L.), суниці зеленої (Fragaria viridis Duch.), стоколосу безостого (Bromus inernis), 

пирію повзучого (Elytrigia repens L.), тонконогу лучного (Poa pratensis). Переважає 

серед групи лучно-болотних видів герань лучна (Geranium pretense L.), жовтець 

повзучий (Ranunculus repens  L.), лепешняк великий (Glyceria maxima (C.Hartm.) 

Holub), осока лисяча (Carex nelpina), осока заяча (Carex leporma), осока шершава 

(Саrех hirta). 



Додаток Д. 

Практичні рекомендації щодо зменшення антропогенних 

змін території урочища «Цикля» 

На основі вивчення сучасного стану урочища нами пропонуються заходи 

щодо його збереження: 

1. Дотримання природоохоронного режиму та контроль за його станом. 

2. Біотехнічні заходи щодо підтримання екологічної рівноваги території. 

3. Екологічна освіта на базі заповідної території. 

4. Інформаційно-просвітницька робота. 

5. Моніторингові дослідження за станом рідкісних видів. 

Екологічна освіта та виховання у відповідності до Постанови Верховної Ради 

України «Про основні напрями державної політики у галузі охорони довкілля, 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» (1998 р), 

віднесені до функцій державного рівня.  

Початок XXI століття безперечно довів, що розвиток науки і техніки дає 

людині чимало благ. Але за благо, яке створює прогрес для людини, розплачується 

сама природа. Світ зустрівся з гострою проблемою сучасності – послаблення уваги 

до законів природи, навіть її нехтуванням. Нині антропогенний вплив на природу 

перевищив її можливість самовідновлення та регулювання. Цей результат не можна 

вважати перемогою, невміння правильно використовувати закони природи робить 

людину обмежувальним чинником її існування.  

Актуальність проблем екології, об’єктивна потреба їх розв’язання з метою 

забезпечення сприятливих умов для життя нинішніх і майбутніх поколінь, ставлять 

перед школою важливі завдання по екологічній освіті й вихованню учнів. Спільно з 

батьками і громадськістю необхідно формувати екологічну культуру, почуття 

відповідальності за збереження, примноження, розумне використання природних 

ресурсів, пізнавати природу свого краю, побачити її красу. 

Проте в місцевої влади дуже проблематично отримати дані про екологічну 

ситуацію в селі, районі. Потрібно, очевидно, щоб у кожному районі був відділ 

екомоніторингу, адже від стану довкілля залежить і здоров’я населення. 



Оптимальним варіантом було б, щоб ця людина була компетентною, відповідальною 

і вболівала за стан навколишнього середовища. 

Ці екологічні проблеми потрібно вже піднімати на вищий рівень – на 

глобальний! Так, вище перелічені проблеми, не тільки проблеми нашого району, а й 

України, тому що вони притаманні кожному селу, а саме з сіл складається велика 

могутня держава. Тільки спільними зусиллями ми зможемо вирішити екологічні 

проблеми. 

Природоохоронна робота має бути спрямована на те, щоб не заважати природі 

існувати. Природа сама зберігає природне різноманіття. Основне завдання для 

людини – не нашкодити їй і з цією метою доцільно дотримуватися таких правил 

поведінки на природі, основні з них – п’ять «не»: не топтати, не кричати, не 

випалювати, не зривати, не смітити. З цією метою розробили правила поведінки в 

лісі, з якими ознайомлюємо учнів школи, місцеве населення. 

План нашої діяльності, результати: 

- Систематично проводити лісові насадження. Так, нашими школярами  було 

посаджено молодих деревець у  2010 р. – 11,2 га, 2011 р. – 8,7 га, 2012 р. – 2,5 га, 

2016 р. – 1,4 га, 2017 р. – 1,3 га лісу, 2018 р. – 1,2 га лісу. Отже, садити стали значно 

менше і переважно в Агролісі. 

- Підгодовувати тварин та птахів узимку. Для учнів школи щорічно 

проводити екологічні акції з метою виготовлення якнайбільше годівничок, навесні 

також розвішувати шпаківні. Для цього залучити всіх учнів школи. 

- Роз’яснювальна робота. У школі по класах проводяться тематичні вечори, 

бесіди, виховні години, екологічні бумеранги, анкетування. Назви їх досить 

різноманітні: «Ліси – легені планети», «Земля – наш спільний дім», «Сонця барви на 

землі», «Вечір із зеленими друзями», «Природа навколо нас», «Червона книга – 

диво-книга», «Екологічний ерудиціон», «Первоцвіти просять захисту».  Учні 

ознайомлюються з науково-пізнавальними і художніми творами, у змісті яких 

закладені великі можливості для екологічного виховання. 



- Весною працюють «зелені патрулі». Наприкінці 2014 р. було 15 учнів, у 

2015 р. – 22 учні, у 2016 р. – 24, у 2017 р. – 25, а в 2018 р. їхня кількість збільшилась 

до 30 учнів. 

У подальших планах:  

- У період цвітіння ранньоквітучих рослин активізувати роботу груп 

охорони первоцвітів, залучати якомога більше небайдужих людей, клуби, шкільні 

природоохоронні гуртки. 

- Вести і надалі роз’яснювальну роботу з населенням про антропогенний 

вплив на лікарські рослини та ранньовесняні квіти, особливо червонокнижні, а 

також ті, що охороняються на регіональному рівні. 

- Запропонувати учням, гуртківцям вирощувати квіти та цінні лікарські 

рослини на пришкільних ділянках та домашніх квітниках з метою їхнього 

вегетативного розмноження на інших ділянках урочища. 

- Провести просвітницьку роботу з жителями села та району через районну 

газету «Слово Варвинщини» з метою збереження рідкісних та зникаючих видів. 

- Створити путівник екологічної стежки з розробленим маршрутом. 

- Продовжити моніторинг стану популяції проліски сибірської. 

- Продовжити складати карту поширення рідкісних видів рослин, 

проведення таксономічного біолого-географічного та біоморфологічного аналізу. 



ДОДАТОК Е 

Рослини, які занесені до Червоної книги України 
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Заявка ЛНВК № 10 

на участь в обласному етапі Всеукраїнського біологічного форуму 

учнівської та студентської молоді «Дотик природи» 

 

 

Прізвище:         Середюк 

Ім’я:                  Анастасія 

По-батькові:                 Юріївна 

Школа (вищий навчальний заклад): НВК № 10 

Клас (курс):     11-Б клас 

Позашкільний навчальний заклад: _______________________________ 

Гурток ______________________________________________________ 

Секція (екологічні проблеми довкілля, ресурси енергозбереження,  

біологія тварин, біологія рослин, біологія людини та медицина,  

інженерні науки та хімія ):     

                                                               Екологічні проблеми довкілля  

Тема наукового проекту  „ Екологічні особливості поширення          

амброзії полинолистої у м.Луцьку” 
Адреса навчального закладу:    вул. Ветеранів, 5 
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Район: _______________________________________________________ 

Місто:        м. Луцьк  

Контактний телефон:     25-22-81 
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Тези 

наукового проекту за темою:  
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До сегетальної рослинності, що є причиною зниження якісних і 

кількісних показників культурних рослин, належать карантинні об’єкти, які, 

крім шкідливості для сільськогосподарського виробництва, негативно 

впливають на флору, фауну та спричиняють погіршення здоров’я людей.  

Поряд із традиційними для нашої місцевості бур’янами (кропива жалка, 

лобода біла, полин гіркий та звичайний, щириця звичайна, пирій повзучий, 

мишій сизий, галінсога дрібноквіткова тощо) дедалі частіше з’являються нові 

засмічувачі довкілля. Чільне місце серед них посідає карантинний бур’ян, 

амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L., родина Asteraceae). В Україні 

цей небезпечний бур’ян поширений майже на 70% території. Бур’ян не тільки 

пригнічує розвиток культурних рослин, але й під час цвітіння викликає 

алергійні захворювання.  

Географічне положення м. Луцька виявилось сприятливим для 

проникнення на його територію адвентивних, в тому числі інвазійних, видів. 

Водний шлях по річці Стир, торгівельні зв’язки з сусідніми регіонами, військові 

походи на численні війни, залізничні перевезення та інші фактори створювали 

умови для появи все нових видів заносних рослин у обласному центрі та його 

околицях. Видовий склад інвазійних рослин, ступінь їх поширення в Луцьку на 

відміну від багатьох інших міст України ще не вивчався, що й зумовило 

актуальність обраної теми дослідження. Вивчення біологічних та екологічних 

особливостей Ambrosia artemisiifolia, її поширення та вибір найефективніших 

методів боротьби з цим бур’яном є актуальною проблемою сьогодення. 

Об’єкт дослідження –.локалітети Ambrosia artemisiifolia м.Луцька. 

Предмет дослідження – особливості поширення Ambrosia artemisiifolia 

на території м. Луцька та методи боротьби з цим бур’яном.  

Метою нашої роботи є з’ясувати можливі шляхи потрапляння амброзії 

полинолистої  у населений пункт, вивчити стан забур’янення території міста 

Луцька, розробити рекомендації щодо ефективніших методів боротьби з нею. 

Завданням проведеного дослідження було: 

 Дослідити природні умови м.Луцька 

 встановити можливі шляхи потрапляння Ambrosia artemisiifolia в 

м.Луцьк; 

 вивчити стан забур’янення території м.Луцька; 

 описати біоекологічні особливості та шкідливість рослини; 



 розробити рекомендації щодо ефективних методів боротьби з 

Ambrosia artemisiifolia на даному етапі забур’янення. 

Наукова новизна. дослідження полягає в тому, що вперше вивчено стан 

забур’янення території м.Луцька амброзією полинолистою – карантинним 

видом, встановлено шляхи потрапляння, розроблені рекомендації щодо 

ефективних методів боротьби. 

Практичне значення. Результати проведеного дослідження можуть бути 

використані фахівцями при благоустрої м.Луцька.  

Апробація роботи. Результати дослідження обговорювалися на науковій 

студентській конференції (2017 р.) а також при доповіді на Круглому столі 

«Екологічні проблеми Волині» у Луцькому національному технічному 

університеті, що відбувалась 25-26 березня 2017 року. 



ВИСНОВКИ 

 

1. Нашим дослідженням встановлено можливі шляхи потрапляння Ambrosia 

artemisiifolia в м.Луцьк це автомобільні та залізнодорожні магістралі, про що 

свідчить найбільша чисельність локалітетів в районі станції Луцьк та 

паралельній вулиці Ківрцівська та станції Гнідава з паралельною вулицею 

Мамсурова. 

2. У результаті обстеження виявили осередки найбільшого скупчення 

Ambrosia artemisiifolia L. у м.Луцьку, а саме: район вулиць Ковельська та 

Чернишевського- 24, вулиць Ківерцівська та Стрілецька - 27 та вулиці 

Мамсурова - 32. 

3. Результати дослідження показали, що амброзія полинолиста досить 

впевнено завойовує територію м.Луцька. На даному етапі забур’янення на 

дослідних ділянках спостерігаль співвідношення Ambrosia artemisifolia L. і 

місцевих видів  як 30% до 70%, що свідчить про необхідність вживати 

карантинні заходи. 

4. Шкідливість амброзії виключно велика: квітковий пилок амброзії серед 

населення викликає алергійне захворювання амброзійний поліно або сінна 

пропасниця, які проявляються у вигляді підвищення температури, сльозотечі, 

кон’юктивіту, погіршення зору, реніту, астми, набряків легенів та контактного 

дерматиту. В м.Луцьку спостерігається із 2012 року стійка динаміка збільшення 

алергій та захворювання астми в липні серпні. 

5. Встановлено що скошування амброзії полинолистої, не дає бажаних 

результатів, оскільки їй властива висока регенераційна здатність: частини 

рослини, що присипані вологим ґрунтом, здатні утворювати додаткові корені і 

добре приживлятися. Тому основні заходи методів боротьби з цим бур’яном 

зводяться до підвищення рівня інформованості населення, запобігання 

подальшого поширення, впровадження адекватних заходів контролю на 

уражених територіях (запобіжних, карантинних, механічних, агротехнічних, 

хімічних, біологічних). 
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Науковий керівник: Лазарєва Тетяна Петрівна, керівник гуртка ЕМАН 

 

Упродовж усього життя нам (і дорослим, і дітям) доводиться 

адаптуватись до різних ситуацій. Переступаючи поріг школи, дитина також 

увесь час адаптується: до нових однокласників, до вчителів, до уроків, до 

нового режиму дня. Причини шкільної дезадаптованоісті різні: низький 

рівень розвитку загальних здібностей, високий ступінь емоційної нестійкості, 

несформованість мотиваційної сфери, високий рівень домагань на тлі 

низьких можливостей, характерологічні особливості, незрілість психіки, 

особливості сімейного виховання, стиль керівництва педагогів.  

Зміни сукупності антропометричних та функціональних показників 

серцево-судинної системи можливо використовувати як індикатор 

адаптивних реакцій цілісного організму і показник ризику розвитку 

захворювань. Спираючись на ці показники, можна робити висновки про 

фізичне здоров’я людини.  

Об’єкт дослідження: діти молодшого шкільного віку. 

Предмет дослідження: проба Руф’є та адаптаційний потенціал 

серцево-судинної системи у дітей молодшого шкільного віку. 

Мета роботи: вивчення взаємозв’язку між рівнем адаптаційних 

можливостей та індивідуальними функціонально-типологічними 

характеристиками організму дітей молодшого шкільного віку. 

Для реалізації поставленої мети було з’ясовано залежність рівня 

адаптаційних можливостей від віку та статі людини. Розкрито взаємозв’язок 

між показниками адаптаційного потенціалу, пробою Руф’є  та станом 
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здоров’я людини; досліджено можливість запобігання захворювань серцево-

судинної системи за допомогою оцінки її адаптаційного потенціалу. 

          Методи дослідження: антропометричний, експериментальний, 

пошуковий, статистичний, порівняльний. 

         Висновки: 

1. У ході дослідження було підтверджене те, що рівень адаптаційних 

можливостей залежить від індивідуальних функціонально-

типологічних характеристик організм. Встановлено, що з віком 

адаптаційний потенціал знижується. Причинами цього є ряд факторів 

таких як: погана екологічна ситуація, стреси, погане харчування тощо. 

Дані дослідження показали, що адаптаційний потенціал хлопців 

гірший чим АП дівчат. 

2. У ході дослідження встановлено, що рівень АП у школярів 6-9 років 

знаходиться у нормі  у 8 учнів, що складає 7% та є задовільним у 102 

учнів, що складає 93%, але спостерігається напруження механізмів 

адаптації. Лише у одного хлопця 9 років був встановлений 

незадовільний рівень адаптації, що складає 0,82% від загальної 

кількості дітей молодшого шкільного віку які брали участь у 

дослідженні. Напружений рівень адаптації вказує на проблеми зі 

здоров’ям у даної дитини, які можуть призвести до серйозних 

захворювань серцево-судинної системи, або, навіть, до патології. 

3. Проаналізувавши показники проби Руф’є можна стверджувати, що 

«дуже здорове серце» мають тільки 16 учнів, що складає 13,2% усіх 

досліджуваних учнів, серед них 4 хлопці та 12 дівчат); 99 учнів мають 

«здорове серце» (серед них 49 хлопців та 50 дівчат), що складає 82%; 

лише 6 учнів мають серцеву недостатність середнього ступеня (серед 

них 3 хлопців і 3 дівчат), що складає 5% досліджених. 

4. Якщо порівнювати показники проби Руф’є та групи здоров’я, то на 115 

здорових сердець тільки 51% учнів навчаються в основній групі 

(майже порівно хлопців та дівчат); інші 55 учнів (45%) відвідують 



підготовчу групу, причому дівчат тут значно більше, ніж хлопців). Це 

можна пояснити тим, що не тільки проблеми з серцево-судинною 

системою є основною причиною слабкого здоров’я. До цих проблем 

додаються хвороби зору, опорно-рухового апарату, патології 

внутрішніх органів та інше. 

5. Результати нашого дослідження можуть бути використані батьками та 

вчителями. Для них розроблені відповідні рекомендації. 

Практичне значення одержаних результатів: в ході дослідження 

встановлено, що зміни сукупності функціональних показників серцево-

судинної системи можливо використовувати як індикатор адаптивних 

реакцій цілісного організму і показник ризику розвитку захворювань. 

Спираючись на ці показники, можна робити висновки про фізичне здоров’я 

людини. 
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Додаток 1            

 Таблиця 1 

Показники АП у молодших школярів 

Вік, років Стать  Середній 

показник АП 

Рівень адаптації 

6 хлопчик 2,52 напруга механізмів адаптації 

дівчинка 2,26 напруга механізмів адаптації 

7 хлопчик 2,28 напруга механізмів адаптації 

дівчинка 2,47 напруга механізмів адаптації 

8 хлопчик 2,52 напруга механізмів адаптації 

дівчинка 2,46 напруга механізмів адаптації 

9 хлопчик 2,62 напруга механізмів адаптації 

дівчинка 2,59 напруга механізмів адаптації 

 

Таблиця 2 

Показники проби Руф’є у молодших школярів 

Вік, 

років 

Стать 0,1-5 5,1-10 10,1-15 15,1-20 

6 хлопчик 1 2 0 0 

 дівчинка 3 1 0 0 

7 хлопчик 2 15 1 0 

 дівчинка 2 16 0 0 

8 хлопчик 1 11 0 0 

 дівчинка 3 11 0 0 

9 хлопчик 1 21 2 0 

 дівчинка 4 22 3 0 

Всього хлопчик 4 49 3 0 

 дівчинка 12 50 3 0 



 

 Додаток 2 

 

Таблиця 3 

Встановлені групи здоров’я у молодших школярів 

Вік, років Стать Основна 

група 

Підготовча 

група 

Спеціальна 

група 

6 хлопчик 1 0 0 

дівчинка 1 1 0 

7 хлопчик 12 9 1 

дівчинка 5 12 0 

8 хлопчик 8 3 1 

дівчинка 17 5 0 

9 хлопчик 9 10 1 

дівчинка 9 15 0 

Всього хлопчик 30 22 3 

 дівчинка 32 33 0 
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Підвищення схожості насіння Модрини європейської 

Модрина європейська (Larix decidua Mill.) є цінною породою, деревина якої широко 

застосовується в народному господарстві. ДП «Сумське лісове господарство», керуючись 

чисельними науковими дослідженнями, активно впроваджує досвід введення Модрини 

європейської до складу лісових культур.  У змішаних насадженнях опад модрини прискорює 

мінералізацію підстилки дуба звичайного і сосни звичайної і збагачує ґрунт поживними 

речовинами, що значно підвищує стійкість та продуктивність таких штучних деревостанів. 

Модрина є перспективною породою плантаційного лісовирощування для потреб целюлозно-

паперової, вугільної та деревообробної промисловості. Перед фахівцями ДП «Сумське лісове 

господарство» постало питання про широке впровадження в лісокультурне виробництво 

Модрини європейської, що в значній мірі стримується недостатньою кількістю садивного 

матеріалу. На часі існує потреба в наукових дослідженнях та розробці практичних 

рекомендацій вихованцями учнівського лісництва «Паросток» з підвищення природно 

низької схожості насіння та прискореного отримання високоякісного садивного матеріалу 

шляхом застосування різних засобів передвисівної підготовки насіння, в тому числі й 

використання стимуляторів росту. 

         Мета: дослідити  вплив  стимуляторів  росту  на  посівні  якості насіння Модрини  

європейської  різних фракцій.  

Об’єкт дослідження: Модрина європейська (Larix decidua). 

Предмет дослідження: схожість насіннєвого матеріалу Модрини європейської.   

Завдання:  

 обґрунтувати  доцільність вирощування сіянців Модрини європейської для введення в 

лісові культури регіону дослідження; 

 довести дієвість використання методу  передпосівної обробки насіннєвого матеріалу 

Модрини європейської стимуляторами росту; 

 простежити динаміку сходження насіння Модрини європейської; 

 провести інвентаризацію пророслих та непророслих насінин; 

 встановити найбільш ефективний стимулятор росту, що підвищує схожість насіння 

Модрини європейської; 

 розробити рекомендації для ДП «Сумське лісове господарство» по передпосівній 

обробці насіннєвого матеріалу Модрини європейської. 

Етапи  проведення досліду: 

1. Відбір трьох проб по 100 насінин Модрини європейської для кожного з 

п’ятнадцяти  варіантів досліду з подальшим обробітком їх стимуляторами росту. 

2. Замочування  у розчинах чотирьох стимуляторів росту: фумар, циркон, емістим С, 

гетороауксин протягом 18 годин у трьох концентраціях.  Для контролю насіннєвий матеріал 

замочили у дистильованій воді. Стимулятори росту застосовувалися за такою схемою:  

Схема досліду 

Варіанти досліду 

 

Стимулятор росту Фракція насіння 

І дослідний варіант Емістим С Велика 



ІІ дослідний варіант Емістим С Середня 

III дослідний варіант Емістим С Дрібна 

ІV дослідний варіант Фумар Велика 

V дослідний варіант Фумар Середня 

VІ дослідний варіант Фумар Дрібна 

VII дослідний варіант Циркон Велика 

VIII дослідний варіант Циркон Середня 

XI дослідний варіант Циркон Дрібна 

X дослідний варіант Гетероауксин Велика 

XI дослідний варіант Гетероауксин Середня 

XII дослідний варіант Гетероауксин Дрібна 

Контрольний варіант Дистильована вода Велика 

Контрольний варіант Дистильована вода Середня 

Контрольний варіант Дистильована вода Дрібна 

 

Для контролю насіння замочили у дистильованій воді. 

3. Розкладення оброблених стимуляторами росту насінин на фільтрувальний папір у 

чашки Петрі для пророщування на 20 днів при температурі +21°С. 

4. Проведення контролю вологості та температури з метою попередження появи 

плісняви. У разі її появи, проводилась дезінфекція чашок Петрі та насіння етиловим спиртом  

з  подальшим  промиванням дистильованою  водою. 

5. Спостереження за проростанням насіння на 5-й, 7-й, 15-й день дослідження. 

6. Інвентаризація насіннєвого матеріалу. Проведення підрахунку кількості 

пророслих  та не пророслих насінин на  20-й день дослідження (непроросле  насіння 

розрізали і визначали кількість порожніх насінин у кожному варіанті досліду). 

7. Розробка рекомендацій для Державного підприємства  «Сумське лісове 

господарство» щодо  підбору найефективніших стимуляторів росту для обробки насіннєвого 

матеріалу Модрини європейської. 

Методика дослідження: 

Згідно з поставленою метою дослідити  вплив  стимуляторів  росту  на  посівні  якості 

насіння,  довести  доцільність  їх  використання  у  відповідних  концентраціях  для  

передпосівного  обробітку  насіння  Модрини  європейської програмою досліджень було 

передбачено:   
 Ґрунтовне вивчення  відповідної фахової літератури. 

 Консультація по заявленій темі з фахівцями Сумського державного лісового 

господарства: головним лісничим  Щербаком Миколою Григоровичем.  

 Обробіток насіннєвого матеріалу Модрини європейської стимуляторами росту. 

 Здійснення спостереження за станом насіннєвого матеріалу Модрини європейської, що 

пройшов обробіток стимуляторами росту. 

 Спостереження за динамікою схожості насіння Модрини європейської. 

 Проведення інвентаризації пророслих насінин Модрини європейської. 

 Розробка рекомендацій щодо  підбору найефективніших методів передпосівної обробки 

насіннєвого матеріалу модрини європейської у Сумському лісництві. 

Методи дослідження: спостережень, експерименту, біометричний, статистичний, 

літературний, визначення причин і наслідків. 



Висновки та пропозиції виробництву 

У ході дослідження отримані результати впливу чотирьох стимуляторів росту 

Фумару, Емістиму С, Гетероауксину, Циркону) на посівні якості насіння Модрини 

європейської: 

1. Найвищі показники посівної якості насіння Модрини європейської отримані у VII 

дослідному варіанті при обробці насіннєвий матеріалу стимулятором Циркон великої фракції 

насіння. Отримані такі показники: А.С. – 45,3%, Т.С. - 44%, Е.П. – 26%. 

2.  Найнижчі показники посівної якості насіння Модрини європейської зафіксовані: у III 

дослідному варіанті при обробці його стимулятором Емістим С, де показники абсолютної та 

технічної схожості – 38 та 35 % відповідно.  

3. Найнижчий показник енергії проростання насіння зафіксований у XII дослідному 

варіанті і становив 10%, що на 16 % нижче ніж у VII дослідному варіанті. Це дозволяє 

зробити висновок, що стимулятор Гетероауксин виступив у ролі інгібітора проростання 

насіння. 

4.  Найвищі показники посівної якості насіння зафіксовані у дослідних варіантах де 

використовувалось насіння великої  фракції, дрібна та середня фракція насіння Модрини 

європейської під дією стимуляторів росту давала нижчі показники посівної якості насіння. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

При вирощуванні насіннєвого матеріалу Модрини європейської у ДП «Сумське лісове 

господарство» рекомендуємо використовувати замочування насіннєвого матеріалу великої 

фракції впродовж 18 годин при температурі +21°С у стимуляторі циркон. 
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Таблиця 1.2. 

Обрахунок насіння Модрини європейської на 20-й день дослідження 
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1. Емістим С Велика 94 6 51 42 

2. Емістим С Середня 93 7 55 38 

3. Емістим С 
Дрібна 92 8 57 35 



 

 

Діаграма 1.1. 

Динаміка схожості насіння Модрини європейської, обробленого 

стимуляторами росту 

 

 

 

 

Таблиця 1.3  

0

5

10

15

20

25

30

В
ел

и
ка

С
ер

ед
н

я

Д
р

іб
н

а

В
ел

и
ка

С
ер

ед
н

я

Д
р

іб
н

а

В
ел

и
ка

С
ер

ед
н

я

Д
р

іб
н

а

В
ел

и
ка

С
ер

ед
н

я

Д
р

іб
н

а

В
ел

и
ка

С
ер

ед
н

я

Д
р

іб
н

а

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Контроль

Кількість пророслих насінин 
на 5-й день

Кількість пророслих насінин 
на 7-й день

Кількість пророслих насінин 
на 15-й день спостереження

Кількість пророслих насінин 
на 20-й день спостереження

4. Фумар Велика 97 3 57 40 

5. 

 
Фумар Середня 98 2 61 41 

6. Фумар Дрібна 95 5 54 37 

7. Циркон Велика 97 3 53 44 

8. Циркон Середня 95 5 52 40 

9. Циркон Дрібна 93 7 62 38 

10. Гетероауксин Велика 97 3 55 42 

11. 

 
Гетероауксин Середня 92 8 55 37 

12. Гетероауксин 
Дрібна 91 9 55 36 
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 Дистильована вода Велика 90 10 54 36 

Середня 91 9 60 31 

Дрібна 94 6 63 31 



Показники посівної якості насіння Модрини європейської при обробітку його 

стимуляторами росту 

№ 

з\п 

Стимулятор росту Фракція Енергія 

проростання% 

Технічна схожість 

за 20 днів,% 

Абсолютна 

схожість, % 

1.  

Емістим С 

Велика 17 42 44,6 

2. Середня 17 38 41 

3. Дрібна 12 35 38 

4.  

Фумар 

Велика 15 40 41  

5. Середня 19 37 42 

6. Дрібна 16 41 39 

7.  

Циркон 

Велика 26 44 45,3 

8. Середня 24 44 42,1 

9. Дрібна 21 42 41 

10.  

Гетероауксин 

Велика 17 42 43,2 

11. Середня 13 37 42 

12. Дрібна 10 36 39,6 

К
о
н

т
р
о
л

ь
  

 

Дистильована вода 

Велика 15 36 40 

Середня 10 31 34 

Дрібна 9 31 32,9 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участь у І (ІІ) етапі Всеукраїнського біологічного форуму 

учнівської та студентської молоді «Дотик природи» 

Прізвище: Нагорний 

Ім’я: Іван 

По батькові: Іванович 

Клас: 9 

Навчальний заклад: Великобілозерська ЗОШ І-ІІ ступенів №3 

Місце знаходження загальноосвітнього навчального закладу: 

Запорізька область 

Великобілозерський район 

 С.Велика Білозерка 

Вулиця Лугова, 2 

Номінація: фізика 

Тема науково – дослідницького проекту: Вплив магнітних полів 

на живі організми. 

 Науковий керівник: вчитель біології та хімії Великобілозерської   

ЗОШ І-ІІ ступенів №3 Маловічко Віктор Олексійович 

Контактний телефон: 0965756609 

Директор школи:  Каба Любов Василівна 

Елетронна адреса:  malovickokaterina406@gmail.com 
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Тези 

 Вплив магнітних полів на живі організми 
Роботу виконав: Нагорний Іван Іванович , учень 9  класу  

Великобілозерської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3 Запорізької області , 

Великобілозерського району. 

Науковий керівник: Маловічко Віктор Олексійович, вчитель біології . 

Актуальність дослідження: у зв’язку зі швидким технологічним розвитком та 

інтенсивним використанням електроенергії людям потрібно приділяти більше уваги стану 

довкілля, адже виник новий значущий фактор забруднення навколишнього середовища – 

електромагнітний. Тому потрібно прикладати всі зусилля, щоб запобігти розвитку 

екологічних проблем, та створити нові засоби усунення вже існуючих проблем.  

Об’єкт дослідження: вплив магнітного поля на людину, рослини і тварини. 

Предмет дослідження: людина, рослини, тварини. 

Гіпотеза дослідження. 

Перш чим працювати над даною проблемою, мною було висунуто гіпотезу про те, що 

магнітні поля можуть впливати, як позитивним, так і негативним чином  на живі організми. 

Метою роботи стала проблема 

 Виявити властивості магнітних полів та проаналізувати їх вплив на живі організми.  

Задачі дослідження: 

 Провести аналіз. 

 Вивчити вплив магнітних полів на рослинні та тваринні організми. 

 Виявити позитивні та негативні сторони магнітних полів. 

 Визначити ефективність впливу магнітного поля. 

Наукова новизна. 

В цьому проекті я хочу виявити і довести позитивний  вплив магнітного поля на прикладі 

рослин, тварин, людини тим самим зробити свій маленький внесок в покращення 

екологічного стану довкілля України. 

На підставі,  проведених нами дослідів, ми прийшли до загального висновку: 

1. Магнітні поля сприятливо впливають на життєдіяльність живих організмів. 

2. Дізналися, що магнітні поля широко використовуються в медицині.  

3. Ми виявили, що магнітні поля, являються добрим тонізуючим засобом для тварин. 

4. Також ми порадили б садівникам та людям, які займаються вирощуванням рослин, 

використовувати магнітні поля, як джерело добрива. 

 

 

 



 

ДОДАТОК 

Вступ 

Отже поява життя, його еволюція багато в чому зобов'язані магнітному полю. 

Є припущення, що й туга за Батьківщиною обумовлена не відповідністю 

зовнішнього магнітного поля внутрішньому. 

Магнітне поле — це особливий вид матерії, з якою здійснюється зв'язок і 

зміцнення взаємодії  між рухливими електричними зарядами. Скрізь, де існує 

рухомий електричний заряд чи струм, виникає магнітне поле Результати 

сучасних досліджень свідчать, що живі організми, від одноклітинних до вищих 

тварин і людини, виявляють високу чутливість до магнітних полей, параметри 

яких близькі до природних параметрів полів біосфери. 

Серед основних джерел ЕМП можна перерахувати: 

 Електротранспорт (трамваї, тролейбуси, потяги та ін.); 

 Лінії електропередач (міського висвітлення, високовольтні та ін.); 

 Электропроводка (усередині будинків, телекомунікації та ін.); 

 Побутові електроприлади; 

 Теле- і радіостанції (що транслюють антени); 

 Супутниковий і стільниковий зв'язок (що транслюють антени); 

 Радари; 

 Персональні комп'ютери. 

Ймовірно, що внутрішні ритми живих організмів формувалися під впливом 

ритмів довкілля у процесі еволюції  

Зміна загального ЕМ фону позначається на рослинах.  

На цей час є велика кількість даних, які вказують на негативний вплив 

електромагнітних полів на імунологічну реактивність тваринного та рослиного 

організмів.  

Прикладів позитивного впливу магнітних полів на організм безліч. У ХІХ 

столітті була вперше створена теорія електромагнітного поля і дано поняття 

магнітного поля Землі (геомагнетизм). У 1970-х роках з'явилися магнітні пояса 

для лікування радикуліту, магнітні воронки  для омагнічування води. 

Першопричиною моїх досліджень стали місця які іноді зустрічаються у лісах, 

степовій зоні, на водоймах даже у великих містах. 

Це території на поверхні Землі, де формується суміш досить потужних полів 

- електричних, магнітних, електромагнітних полів. Людина, часто сама того не 

підозрюючи, піддається таких полів з їх різноманітними характеристиками, що 

призводить поступово до погіршення самопочуття, здоров'я, виникненню 



хвороб. Такі території назвали геопатогенними. Вважається, що вони виникають 

в результаті взаємодії земних і космічних магнітних, електричних, 

електромагнітних полів.  

Тому я провів наступні досліди, щоб виявити  

1)Вплив магнітного поля на людину. 

2)Вплив магнітного поля на рослини. 

3)Вплив магнітного поля на тварин. 

 

Експериментальна частина  

Дослідження №1 

Тема. Вплив магнітного поля на людину за допомогою магнітної терапії. 

Мета. Виявити корисні властивості магнітної терапії та магнітних 

препаратів. 

Дії. Для того , щоб визначити, що являє собою магнітна терапія , я відвідав 

районну лікарню. 

 

Апарат магнітотерапії ПДМТ 

 

 

Приклад використання апарату магнітної терапії на людині 

 



 

Аппарат Олімп 

Висновок.( До використання магнітної терапії) 

 

Скупчення еритроцитів в крові 

 



Після використання магнітної терапії 

 

Нормальне розташування структурних елементів крові 

Дослідження №2 

Тема. Вплив магнітної води на рослини. 

Мета. Визначити вплив намагніченої води на ріст та розвиток 

рослин. 

Дії. Ми взяли дві цибулини, потім поставили в дві склянки з водою. 

В одній склянці була намагнічена вода. Воду ми намагнічували за 

допомогою магнітної воронки.  А в другій склянці була  проточна 

вода. Потім спостерігали за ростом та розвитком  цибулин на 

протязі тижня. Через тиждень ми побачили такі зміни. 

 



 
  

Ріст цибулини в продовж тижня 

Отже, я можу зробити висновок, що магнітна вода позитивно 

впливає на ріст цибулі. 

Вплив магнітної води на ріст цибулі 

 Магнітна вода Звичайна вода 

Поява коренів Через 2 дні Через 4 дні 

Поява паростків Через 3дні Через 5 днів 

Збір врожаю Через 7 днів Через 10 днів 

Довжина пера 25 см 15 см 

 

Дослідження №3 

Тема. Вплив магнітних полів на рослини. 

Мета. Виявити вплив магнітів на рослини. 

Дії. Ми взяли дві рослини під назвою Бальзамін. Обидві рослини 

були посаджені 20 вересня 2018 року. Але росли вони в різних 



умовах. Так  перша росла під впливом магнітів, а інша росла у 

звичайних домашніх умовах. 

 

 

Посадка Бальзаміну 20 .09.2018 р 

Провівши своє спостереження , я можу зробити висновок, що 

рослина , яка росла під дією магнітів виросла швидко і мала гарний 

вигляд. А рослина, яка росла в звичайних умовах росла повільно. 

 

 

 



  

Рослина без впливу магнітів 

 

 

Рослина під дією магнітів 

 



Дослідження №4 

Тема. Вплив магнітних полів на тварин. 

Мета. З’ясувати вплив магнітних полів на тварин.  

Дії. Для того, щоб визначити вплив магнітних полів на тварин, ми 

провели такий дослід: були  взяті два хом’яка одного полу. В 

нашому досліді були самки. Тоді ми помістили їх у різні акваріуми. 

Один находився під впливом магніту, а другий жив у звичайних 

домашніх умовах в продовж трьох місяців.  

Отже, провівши своє дослідження , я можу зробити такий висновок. 

Що хом’як , який перебував під дією магніту віл активне життя. А 

інший , який жив у домашніх умовах  вів властиве йому життя. 

 

Хом’як веде активне життя 

 



  

Хом’як веде властиве йому життя  

На підставі,  проведених нами дослідів, ми прийшли до 

загального висновку: 

1.Магнітні поля сприятливо впливають на життєдіяльність живих 

організмів. 

2. Дізналися, що магнітні поля широко використовуються в 

медицині.  

3. Ми виявили, що магнітні поля, являються добрим тонізуючим 
засобом для тварин. 

4. Також ми порадили б садівникам та людям, які займаються 

вирощуванням рослин, використовувати магнітні поля, як 
джерело добрива. 
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науково-дослідницької роботи на Всеукраїнський біологічний форум 

учнівської та студентської молоді «Дотик природи 2018» за темою: 

 

«Визначення рослин за допомогою програмного забезпечення Pl@ntNet. 

Перспективи використання сучасних ІТ технологій у екологічних 

дослідженнях» 

 

Автор: Литвин Тетяна Сергіївна  

Контактний телефон: : 0979070285 

 Електронна адреса: centumdr@ukr.net 

Найменування навчального закладу: комунальний заклад «Горянівський 

навчально-виховний комплекс: загально освітня школа І-ІІІ ступеню – 

дошкільний навчальний заклад» Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області». 

Актуальність: 

Стрімкий розвиток ІТ індустрії протягом останніх десятиріч 

кардинально змінив життя людства. Виникнення соцмереж, нових засобів 

зв’язку значно спростило комунікацію між людьми. Здебільшого нові 

«гаджети» використовують з  розважальною метою, але для науковців 

залучення новітніх розробок інформаційних технологій розкриває нові 

горизонти для досліджень.  

Впровадження сучасних інформаційних технологій та сучасного 

програмного забезпечення у екологічних дослідженнях є невід’ємним 

покликом часу. Для молодих дослідників в велику складність представляє 

визначення невідомих видів рослин та тварин за допомогою визначників. 

Останнім часом почали з’являтися додатки до операційних систем ios  та 

Android які дозволяють визначити невідому рослину до виду за допомогою 

фотографії.  

Ми вирішили перевірити ефективність одного з таких додатків – Pl@ntNet. 

Програмне забезпечення 

Pl@ntNet – це програма для обміну та отримання зображень для 

ідентифікації рослин. 

Розроблено вченими з чотирьох французьких дослідницьких організацій 

(Cirad, INRA, Inria та IRD) та мережі Tela Botanica за фінансової підтримки 

Агрополіс фонтації. 

Серед інших функцій ця безкоштовна програма допомагає ідентифікувати 

види рослин із фотографій за допомогою програми візуального 

розпізнавання. Види рослин, які досить добре проілюстровані в ботанічній 

довідковій базі даних, можуть бути легко визначені. 

Кількість видів та кількість зображень, що використовуються в додатку, 

розвиваються за рахунок внесків кінцевих користувачів до проекту. 

Pl@ntNet має у своїй базі даних рослин з багатьох географічних регіонів: 



Північна Африка, Тропічна Африка, Азія, Канада, США, Амазонія, Анди,  

Карибські острови, Коморські острови, Гавайські острови, Полінезія, Західна 

Європа тощо  

Нажаль Східна Європа у списку географічних регіонів не представлена. Тому 

для визначення нами було використано найближчий регіон зі схожою 

флорою – Західну Європу.  

Мета роботи: Застосувати програмне забезпечення (безкоштовний 

мобільний додаток Pl@ntNet) для визначення видів рослин природної флори 

нашого регіону. 

Завдання: Сфотографувати 100 видів рослин, завантажити їх у програму та 

провести визначення, порівняти дані з визначником. 

Наукова новизна: вперше для регіону використовується програмне 

забезпечення для визначення видів рослин.  

Методи досліджень  
Для аналізу була зібрана фототека  у 100 видів рослин флори 

Придніпров’я з різних екологічних груп та різних місцезростань. Основна 

частина була відзнята під час експедиції КЗ ЦЕНТУМ до природного 

заповідника «Дніпровсько-Орільський», також використані фото з ділянок 

природної флори ботанічного саду ДНУ, Криворізького ботанічного саду, 

околиць населених пунктів Горянівка, Обухівка, Новомосковськ, 

Гвардійське, Андріївка, Івано-Михайлівка тощо. Фото завантажувались на 

планшет або мобільний телефон і визначались за допомогою додатку 

Pl@ntNet. Для контролю паралельно рослини визначались за допомогою 

визначника та звірялись з регіональними списками флори. 

Результати досліджень 

За результатами тестування програми були отримані наступні 

результати: зі 100 видів рослин програмою буди правильно визначені 65. У 

35 випадках спостерігались розбіжності з визначником. Найбільший відсоток 

помилок серед степових рослин: з 30 видів правильно визначено лише 7. З 23 

лісових рослин помилково визначено лише 5, з 30 лучних помилково 

визначені 8. З 16 водно – болотних рослин помилково визначено1 вид. 

Висновки 

Таким чином, за результатами нашого експрес-тесту, програма  Pl@ntNet 

показала досить задовільні результати вірно визначивши 65 % видів рослин. 

Незважаючи на відсутність у переліку географічних регіонів Східної Європи 

та розбіжності у назвах рослин за допомогою такого  програмного 

забезпечення можна успішно визначати лучні, водні та лісові рослини. 

Нажаль більшість степових видів біло визначено помилково. Особливо 

рідкісні та ендемічні рослини. Враховуючи стрімкий розвиток ІТ індустрії та 

швидке зростання інформації у базах даних сподіваємось, що невдовзі ці 

недоліки будуть усунуті і подібне програмне забезпечення буде з успіхом 

використовуватись у наукових дослідженнях. 



Роль і стан газонів в межах міста Краматорська 

Писаренко Ганна Вікторівна 

Учениця  9 –б класу  зош №30, гурток зоологів ЦПР  м. Краматорськ. 

Керівник: Ксенжук Олена Іванівна, керівник гуртка зоологів ЦПР. 

Телефон  +38 050 192 17 05, eik@krm.net.ua 

Місто Краматорськ - центр важкого машинобудування, і житлові 

квартали в ньому оточені промисловими підприємствами. Наслідком цього є 

велике техногенне та антропогенне навантаження на навколишнє природне 

середовище. Створення зелених зон - головний спосіб поліпшити міські 

умови. Особливу роль в поліпшенні екологічній ситуації міста грають газонні 

партери - «зелені килими» міських територій, значення яких в нашому житті 

ми часто не помічаємо. 

Мета даної роботи - визначити роль і стан газонів в межах міста 

Краматорська і здібностей виконувати покладене на них функціональне 

навантаження. 

У завдання досліджень входило: 

• Оцінити стан газонів в центрі міста і їх відповідність санітарно-гігієнічним 

нормам. 

• Визначити типи газонів і видовий склад висіваються на газонах трав. 

• Встановити основні проблеми утримання газонів і шляхи їх вирішення. 

Екологічна ситуація в Краматорську залишається критичною. Одним із 

способів захистити населення від промислових викидів є створення газонів. 

Вони виконують величезну санітарно-гігієнічну роль, затримуючи пил і 

збагачуючи міське повітря киснем. Оскільки газони мають велику відбивну 

здатність, вони нагріваються значно менше всіх інших типів поверхонь і, 

отже, позитивно впливають на температурний режим міста. Наприклад, коли 

температура поверхонь, покритих асфальтом, досягає + 45 °, температура 

поверхні газону коливається в межах +22 + 24 °. З 1 га газону випаровується 

від 5000 до 7000 м3 води. Внаслідок цього повітря над поверхнею газону 

завжди має більшу відносну вологість і відрізняється приємною свіжістю. 

mailto:eik@krm.net.ua


Зелена поверхню газону заспокійливо діє на нервову систему людини, 

надаючи на нього позитивне психофізичний вплив. 

Але, незважаючи на таке величезне значення газонів в умовах міста, ми 

спостерігаємо постійне скорочення їх площ. Існують спеціальні нормативи 

зелених насаджень в місті, необхідні для життя і здоров'я людей. Норма 

зелених насаджень загального користування повинна бути не менше 3 м2 / 

чол. Площа зелених насаджень мікрорайону приймається з розрахунку не 

менше 7 м2 / чол. 

Будівництво міста спочатку здійснювалося, виходячи із 

загальновизнаних норм озеленення. Але, поступово розростаючись, місто 

забудовується все щільніше. При цьому використовуються території, раніше 

відведені під зелені зони. Останнім часом в житлових будинках, що виходять 

на центральні вулиці міста, перші поверхи займаються під приватні 

магазини, невеликі офіси, банки, фірми та інші заклади. При цьому їх 

власники захоплюють і значні площі алей і газонів, що служили для 

оздоровлення та прикраси міста. У всіх дворах, куди раніше машини майже 

не заїжджали, тепер постійно стоїть особистий транспорт, і влаштовуються 

несанкціоновані стоянки. При цьому захоплюються території двору, які були 

спочатку відведені під дитячі майданчики, палісадники і газони, необхідні 

для відпочинку жителів. 

З багатьох типів газонів, в озелененні нашого міста використовуються: 

• Звичайний газон - найпоширеніший. Складається їх багаторічних трав 

з різноманітними типами кущіння: мітлиця, тонконіг, райграс пасовищний, 

костриця червона. Ці види трав мають інтенсивний ростовий процес, тому їх 

необхідно часто підстригати. 

• Луговий газон - трава не підстригається, а скошується. Складається в 

основному з багаторічною овсяніци, мітлиці, тимофіївки і житняку. 

• Декоративний газон - трава однорідного видового складу, що 

піддається регулярному догляду, стрижці і поливанню. 



• Спортивний газон, який вимагає особливо стійких трав, добре 

витримують механічне навантаження, що володіють смарагдово-зеленим 

відтінком і щільним дерновим килимом. Такими травами можуть бути 

мятніков, мітлиця, костриця.  

Серед обстежених в 2017 році газонів нашого міста 80% склали звичайні і 

15% лугові газони. У вересні 2017 р проведено опис складу газонних трав на 

10 пробних майданчиках розміром 1 х 1 метр: на вул. Паркова, на 

футбольному полі клубу «Вікторія», в парку «Ювілейному», в селищі 

Ясногірка і в сквері перед ДКіТ. 

Всього на газонах нашого міста визначено 25 видів трав. Серед них 

переважають злакові трави: вівсяниця червона, тонконіг лучний і пирій 

повзучий. Значно участь трав з інших сімейств, які можуть доповнювати 

газонний асортимент - це люцерна, конюшина повзуча, кульбаба, спориш, 

подорожник, берізка польова. З трав, які на газонах вважаються засміченими, 

великий відсоток участі мають полин австрійський, деревій, маренка, 

амброзія. В середньому, на газонах нашого міста бур'яни займають від 45 до 

65% проективного покриття. В поодиноких випадках газон на 90% 

складається з бур'янів. 

Виявлено такі проблеми стану газонів, які необхідно вирішити: 

• засміченість газонів дводольними видами бур'янів, 

• погано вирівняна поверхня ґрунту для створення газонів, 

• неоднорідність трав'яного покриву, 

• відсутність повноцінного і регулярного поливу. 

В даний час міські газони не справляються з покладеним на них 

навантаженням. Площі їх скорочуються, догляд за ними та відновлювальні 

роботи сильно спрощені, газони засмічуються побутовими відходами та 

толочаться. Незадовільний стан газонних покриттів нашого міста пов'язаний, 

по-перше, з порушенням технологій пристрою газонів; по-друге, з 

некваліфікованим відходом і, по-третє, з відсутністю нормативів їх стану, а 

також органів, які контролюють виконання цих норм і правил.



Додаток 1. Фотографії. 

 

Фото 1. Опис газону на пробній площині. 

 

Фото 2. Несанкціонована стоянка. 

 



Додаток 2. Бур’янисті рослини на газонах м. Краматорська 
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Рис. 1. Дводольними види бур'янів, які можуть  доповнити асортимент 

газонних трав. 
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Рис. 2. Бур’янисті рослини, які мають значну долю проективного 

покриття на газонах м. Краматорська. 
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Зростання чисельності населення, швидка індустріалізація та ріст ринків 

у всіх країнах призводять до неминучого збільшення кількості твердих 

побутових відходів (ТПВ), та близьких до них відходів торгівельних, 

промислових та інших підприємств. Їх негативний вплив на навколишнє 

природне середовище все більш підсилюється, а процеси знешкодження 

ускладнюються через розширення морфологічного складу відходів, появи в них 

речовин, які тривало розкладаються. Тема для науково-дослідницької роботи 

була обрана невипадково, вона актуальна як для великих міст, так і для селищ. 

Гіпотеза, покладена в основу нашої роботи: якщо через використання 

одноразової упаковки кількість виробленого сміття зростає, то виникає 

необхідність сортування та вторинної переробки твердих побутових відходів 

для зниження кількості сміття. 

Мета роботи - дослідити можливі варіанти зменшення відходів, способи 

утилізації та вплив на довкілля твердих побутових відходів. 

До основних причин збільшення кількості побутового сміття відносяться: 

- збільшення виробництва товарів масового споживання одноразового 

використання; 

-  збільшення кількості упаковки; 
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- підвищення рівня життя, дозволяє придатні до використання речі 

замінювати новими. 

Розвиток нової моделі поводження з побутовими відходами передбачає 

застосування ринкових підходів та запровадження сучасних методів і 

технологій поводження з побутовими відходами на основі впровадження 

системи роздільного збирання побутових відходів, їх сортування, спалювання 

та захоронення. 

На жаль, сьогодні дуже часто побутові відходи утилізуються на полігонах 

без попередньої підготовки місцевості. Самі побутові відходи практично не 

сортуються, так і вибір місця для майбутніх полігонів, найчастіше визначається 

практично стихійно. До того ж ще одним негативним фактором є збільшення 

кількості стихійних смітників, а так само не санкціонованих смітників, 

небезпечних твердих побутових відходів. Важливо, щоб всі ці проблеми 

вирішувалися на державному рівні 

У ході проведеного наукового дослідження автором було опрацьовано 

відповідну наукову літературу з теми, проаналізовано склад твердих побутових 

відходів, умови їх формування та утилізації. 

За результатами дослідження зроблено наступні висновки:  

1. Відходи – залишки, невикористані для виробництва певної продукції 

окремих компонентів сировини, матеріалів або напівфабрикатів, а також 

речовини, енергія та матеріали, які утворюються в процесі технологічної 

переробки сировини, непридатні для використання за безпосереднім 

призначенням, отримання яких не є метою даного виробництва. І не підлягають 

утилізації на даному виробництві. Морфологічний склад ТПВ визначає фізичні 

властивості та зумовлює подальшу схему підготовки й переробки відходів при 

утилізації. Для різних міст склад відходів змінюється в широких межах. Крім 

того, у кожному місті він залежить навіть від днів тижня й сезону року. 

2. Кількість і склад сміття, що викидають сім’ї абсолютно різний. З 

наведених даних видно, що основну массу твердих побутових відходів 

складають харчові відходи, скло, папір, а також інше. 



3. Кількість сміття на одну людину складає : на тиждень - 5595/4 = 1399 

гр., за місяць - 5595 гр., за рік - 67140 гр. Якщо сортувати сміття й здавати на 

вторинну переробку, то кількість сміття зменшиться на 30,1%. Таким чином, 

кількість сміття в місті за рік складе 11540298 кг. А якщо збирати харчові 

відходи й компостувати їх, то кількість сміття зменшиться ще на 34,5% і складе 

за рік 5844.443 кг. 

4. Аналіз сучасного стану поводження з ТПВ у Сумській області свідчить 

про те, що час органи місцевого самоврядування не поспішають, а іноді й 

зволікають з впровадженням сучасних методів та технологій поводження з 

побутовими відходами. Періодично відходи передаються на утилізацію 

спеціалізованим підприємствам, але обсяги їх утворення значно більші від 

обсягів утилізації. 
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Актуальність роботи. Йони важких металів, є одним з чинників 

антропогенного забруднення водних об'єктів, які використовуються в якості 

джерела господарсько-питного і рекреаційного водокористування населенням. 

Недосконалість існуючих методів очищення стічних вод від йонів важких 

металів призводить до накопичення їх у відкритих водоймищах. 

Практичне застосування флотації показало перспективність цього методу 

при очищенні стічних вод від йонів важких металів. 

Об'єкт дослідження: стічна вода Мелітопольського заводу тракторних 

гідроагрегатів. 

Предмет дослідження: флотаційне очищення стічної води 

Мелітопольського заводу тракторних гідроагрегатів від іонів Феруму (ІІІ). 

Мета дослідження: вивчення ефективності використовування флотації 

для очищення стічної води Мелітопольського заводу тракторних 

гідроагрегатів від йонів Феруму (III).  

Для здійснення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

1) визначити склад стічної води стічної води Мелітопольського заводу 

тракторних гідроагрегатів; 
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2) вивчити ефективність безреагентної флотації від йонів Феруму (ІІІ).  

3) дослідити вплив концентрації йонів водню на ступінь флотаційної очистки 

стічної води від йонів  Феруму (ІІІ).  

4) визначити вплив температури на ступінь флотаційного очищення стічної води 

від від йонів Феруму (ІІІ). 

Методи дослідження: аналіз наукової літератури, флотаційний, 

фотометричний.  

Новизна роботи реалізована у вивченні физико-хімічних 

закономірностей флотаційного очищення стічної води від йонів Феруму (ІІІ) 

Мелітопольського заводу тракторних гідроагрегатів. 

Висновок: Визначена ефективність застосування безреагентного 

очищення, флотації стічної води Мелітопольського заводу тракторних 

гідроагрегатів. . Підвищення температури стічної води від 20 до 40
0
С 

приводить до підвищення ступеня очищення води від йонів Феруму(ІІІ), а при 

температурі 50
0
С ступінь очищення падає. 
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ЛІПІДИ КРОВІ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА ДІЇ НА ЇХ ОРГАНІЗМ  

ОХРАТОКСИНУ А 
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Дія мікотоксинів у наднизьких дозах є особливо небезпечним, оскільки, 

досить часто не піддаються сучасним лабораторним методам виявлення. 

Захворювання, обумовлені мікотоксинами, як правило, не мають характерної 

клінічної картини або ж перебігають безсимптомно і ускладнюються вторинною 

мікрофлорою, тому реєструються під іншими діагнозами . Значна кількість 

мікотоксинів має віддалені ефекти: тератогенний, мутагенний, ембріотоксичний, 

канцерогенний, імуносупресивний.  

На клітинному рівні мікотоксини негативно впливають на 

білоксинтезувальну функцію, ініціюють процеси перекидного окиснення 

ліпідів (ПОЛ), на фоні якого відбувається компенсаторне посилення активності 

ферментів антиоксидантної системи організму. 

Охратоксини одні з найбільш токсичних метаболітів, що вражають 

зернову сировину, готові корми, а також, при регулярному потраплянні до 

організму тварин, комулюються та здійснюють значний токсичний ефект.  

Найбільший ризик для здоров’я тварин має хронічне потрапляння 

охратоксину А з кормом в організм тварин. 

У роботі наведені та узагальнені теоретичні відомості та власні 

дослідження впливу мікотоксинів на організм тварин, зокрема птиці. 

Вихідними даними для написання даної роботи слугувала кров відібрана від 

перепелів породи Фараон. Хіміко-аналітичні дослідження біохімічних 

показників крові перепелів проводили в міжкафедральній навчально-науковій 



лабораторії ветеринарно-діагностичних досліджень факультету ветеринарної 

медицини Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. За результатами власних досліджень, було проведено аналіз 

отриманих даних, на основі яких встановлено динаміку зміни загальних ліпідів 

крові перепелів за впливу кормового охратоксину А.  

Метою даної роботи було дослідити вміст та склад загальних ліпідів 

крові перепелів за впливу кормового охратоксину А на їх організм. 

Актуальність проблеми. В Україні останніми роками простежується 

накопичення залишків охратоксину А, як в кормах, так і харчовій продукції. У 

світі цей мікотоксин відносять до групи нефротоксичних токсинів. Тому 

поглиблене вивчення впливу охратоксину А на організм людини, тварини і 

птиці є актуальним питанням сьогодення.  

Вихідними даними для написання даної роботи слугувала кров відібрана 

від перепелів. Об’єктом дослідження були ліпіди крові перепела породи 

Фараон. Предметом дослідження були загальні фосфоліпіди, холестерол, вільні 

жирні кислоти, ди- та триацилгліцероли та ефіри холестеролу крові перепелів 

за дії кормового охратоксину А. 

В досліді було використано 40 самок перепелів породи Фараон. Початок 

експерименту починався з одномісячного віку птиці. Перепелів було поділено на 

дві групи: контрольну та дослідну. Контрольній групі згодовували комбікорм для 

дорослої дичини з фоновим вмістом ОТА 5 мкг/кг корму. Перепелам дослідної 

групи згодовували такий же комбікорм, але з додаванням стандартного зразку 

ОТА 120-150 мкг/кг. Комбікорм згодовували без зміни дози токсину та маси 

корму. Перед відбором крові птицю витримували на 18-ти годинному 

голодуванні, з вільним доступом до води. Кров відбирали з підкрильцевої вени на 

14-у, 21-у та 42-у доби життя птиці і стабілізували гепарином.  

Плазму крові відділяли за допомогою центрифугування на центрифузі типу 

Eppendorf (Німеччина), протягом 5 хвилин при 13 тис. об./хв. 

Ліпіди екстрагували з плазми крові за методикою Blight E.G. і Dyer W.J.  До 1 

мл плазми крові додавали 3 мл суміші хлороформ метанол 2:1, перемішували на 



змішувачі типу Vortex (IKА, Німеччина) і залишали в холодильнику до аналізу. В 

момент аналізу до проби додавали ще 8 мл суміші хлороформ метанол 2:1 знову 

добре перемішували на Vortex і ценрифугували при 5 тис. об/хв. протягом 5 хв. 

Відбирали нижню хлороформну фазу в серцевидну колбу для випаровування з 

попередньо визначеною вагою. В пробірку із залишком центрифугату додавали 5 мл 

хлороформу і повторно проводили процедуру центрифугування і відбору нижньої 

хлороформної фази. Хлороформну фазу випаровували на ротаційному вакуумному 

випаровувачі типу ІКА RV 05 basic (Німеччина) з температурою водяної бані 37 
о
С. 

До сухого залишку екстракт ліпідів висушували газом азотом. Серцевиидну колблу з 

екстрактом ліпідів зважували і за різницею ваги колби з ліпідами і без них визначали 

вагу чистих ліпідів. До отриманих ліпідів додавали розчин суміші хлороформ-

метанол (2:1) в такій кількості, щоб отримати концентрацію ліпідів 3 %. Далі розчин 

ліпідів використовували для розділення на тонкошарових платвіках Sorbfil. 

Картина патологічного розтину підтверджує наявність патологічних 

змін за охратоксикозу і узгоджується з літературними даними, про те, що уже 

через чотирнадцять днів після згодовування охратоксину А з кормом 

спостерігається розширення судин по всій структурі органів, у більшості яких 

знаходяться гемолізовані і негемолізовані еритроцити. Спостерігається 

ураження нирок, печінки, кишечнику, селезінки, лімфоїдної тканини. 

     Висновки. 

1. Встановлено, що склад загальних ліпідів плазми крові перепелів за дії 

кормового охратоксину А не змінюється і містить шість фракцій загальних 

ліпідів: фосфоліпіди, холестерол, вільні жирні кислоти, диацилгліцероли, 

триацилгліцероли та ефіри холестеролу. 

2. Виявлено простежуваність, що з віком вміст загальних фосфоліпідів 

диацилгліцеролів має тенденцію кількісно знижуватися, вміст загального 

холестеролу, вільних жирних кислот та ефірів холестеролу – підвищуватися, як 

в контрольній, так і дослідній групах перепелів, тоді як вміст загальних 

триацилгліцеролів має тенденцію кількісно знижуватися в контрольній групі 

птиці, а дослідній – підвищуватися. 



3. Встановлено, що за дії кормового охратоксину А в концентрації 120-150 

мкг/кг комбікорму рівень фосфоліпідів, холестеролу та ефірів холестеролу в 

плазмі крові дослідної групи перепелів з 14-ї по 42-у доби підвищується, 

порівняно з контрольною групою птиці; рівень вільних жирних кислот та 

диацилгліцеролів – знижується, тоді як рівень триацилгліцеролів з 14-ї по 21-у 

доби – знижується, а на 42-у добу – підвищується. 

Практичні пропозиції.  Відомо, що охратоксин А відноситься до 

токсинів, які викликають ураження нирок, печінки, кишечнику, селезінки, 

лімфоїдної тканини та ін. Потрапляння охратоксину А в ультранизьких дозах з 

кормами в раціон птиці може викликати порушення обміну речовин та 

накопичення мікотоксину в продукції птахівництва. Тому, особливо велику 

увагу птахівничим господарствам слід приділяти контролю показникам якості і 

безпеки кормової продукції, яка надходить у господарства та зберігається в них. 

 

 

 

 

 



ЕКОЛОГО – БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА РІЗНИХ СПОСОБІВ ОЧИСТКИ 

ВОДИ 

 

Самойлович Дарина Вадимівна  учениця 10 класу Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №78 Дніпропетровської області 

Науковий керівник: Кулішова Алла Анатоліївна вчитель біології, вищої 

категорії, вчитель-методист. 

Актуальність роботи: Більшість сучасних робіт екологічного 

спрямування присвячена оцінці рівня антропогенного навантаження на певні 

ділянки середовища. Стан екосистеми характеризує вплив на неї екологічних 

факторів та умов середовища. Саме біологічні методи контролю якості 

середовища не вимагають попередньої ідентифікації будь-яких 

забруднювачів, є простими в застосуванні та дозволяють здійснювати 

моніторинг стану довкілля. 

          Мета роботи.  З’ясувати за допомогою метода біоіндикації який спосіб 

очищення ефективний. 

          Гіпотеза: припустимо, що у фільтрованій різними способами воді 

насіння редису та цибуля проростають краще, ніж у проточній воді з крану. 

         Об’єкт досліджень. В досліді були використанні такі води: 

            1) Колодязь с. Ново-Іванівка; 

            2) Джерело с. Іскровка (йод); 

       3) Джерело с. Іскровка (срібло); 

            4) Проточна (контроль); 

5) Моршинська. 

Завдання досліджень: 

1. Збір даних у мережі Інтернет та з наукової літератури про проблему очистки 

питної води;  

2. Визначення різних методів очищення води та їх перевірки; 

3. Виявлення забрудненості води, та вплив  її на родючість. 

 

 



Методи досліджень:  

1. Використання джерел мережі Інтернет та наукової літератури для збагачення 

знаннями їх синтезом; 

2. Метод встановлення рН розчину за допомогою Ptero-експрес тесту; 

3. Біотестування води   за допомогою проростання тест-насіння редису та 

проростання цибулі.  

Практичне значення полягає у застосуванні  використання екологічно – і 

економічно вигідного методу оцінки якості води. Протягом встановленого 

часу проведено спостереження за ростом редису та цибулі,  зроблено заміри 

їх коренів та надземної частини. Результати занесено до таблиці. Під час 

експерименту ми визначили забрудненість води на її вплив на родючість. 

Найродючіша виявилась вода №5 – Моршинська. Також ми визначили, що 

вода №4 - проточна (з під крану) не є найкращим показником для 

вирощування цибулі та редису . 

Висновки:  

 Встановили рівень рН зразків води та виявили , що серед експериментальних 

зразків , найсприятливішою є вода №1 Колодязь с. Ново-Іванівка , яка має 

найкращий показник рН. 

 Зˈясували, що метод біоіндикації досить ефективний та точний метод; 

 Занесли результати дослідження до таблиць та порівняльних діаграм 

біометричних показників; 

 Базуючи на результатах біоіндикації ми визначили, що вода №5-Моршинська 

є найкращим серед усіх запропонованих експериментальних  вод. 

 



Тези 

дослідницько-експериментальної  роботи  

«Особливості екології кібчика  на території Північного Покуття»  

Шатного Павла Тарасовича,учня 5(9)-А класу Городенківської гімназії 

 імені  Антона Крушельницького Івано-Франківської області на 

Всеукраїнський біологічний форум «Дотик природи» учнівської та 

студентської молоді 

 

    Мета: проаналізувати екологічні особливості кібчика на території 

Північного Покуття. 

Завдання:  

 ;вивчити особливості поширення виду на території дослідження ־

 ;проаналізувати особливості гніздової біології кібчика ־

 вивчити трофічні особливості виду на території Придністровського ־

Покуття; 

 .дати характеристику етологічним особливостям кібчика ־

     Дослідження проводились на протязі 2014-2018 рр. на території 

Городенківського і Тлумацького районів Івано-Франківської області. 

Предметом дослідження є стан вивченості екології кібчика на Північному 

Покутті . Ставились такі завдання: 

      Вивчити фенологію прильоту і відльоту кібчика; 

      Проаналізувати основні біотопи поширення даного виду; 

      Вивчити особливості гніздової біології даного виду сокола; 

      Проаналізувати особливості трофіки кібчика на протязі сезону; 

      Дослідити особливості етології досліджуваного виду; 

      Запропонувати заходи по охороні кібчика. 

Були використані загальноприйняті методики обліку А.П.Кузякіна(1962), 

і методики оологічних досліджень Р.Мянда(1988). Одержали такі результати. 

        Кібчик (Falco vespertinus L)-рідкісний вид родини Соколових на 

території Північного Покуття , який найчастіше зустрічається в межах 

лісових угрупувань. З вирію прилітає в квітні. Для гніздування займає старі 

гнізда воронових птахів. На досліджуваній території було виявлено 18 гнізд 

кібчика , які зустрічаємо в межах чотирьох біотопів. Найохочіше поселяється  

птах в середньостиглих грабово-дубових лісах – 6 гнізд(33.3%) і  в межах 



старих фруктових садів-5 гнізд(27%). 12 гнізд були зібрані в три колонії , а 6 

- були  поодинокими. Найбільша колонія налічувала 5 гнізд в грабово - 

дубовому лісі біля села Репуженці. З порід дерев найохочіше кібчиком 

заселяється яблуня і дуб. Птах міняє конструкцію старих гнізд і докладає сухі 

стеблини,гілочки листяних дерев . Гнізда локалізовані найчастіше в 

верхівкових гілках крон дерев  - 9 випадків(50%). Бокові гілки і центр крони 

заселяються рідше. Висота розміщення гнізд  над рівнем землі коливається 

від 4,5 до 12 м.(C.V.= 12%). Гнізда чашовидної форми,параметри не 

відхиляються від норми (Нікіфоров і ін.(1989)). 

     Кібчик розпочинає кладку з середини травня. В повній кладці налічується 

4-6 яєць рожево-коричневого фону,з більш темною дрібною крапчастістю. 

З проміряних яєць усі 58 були еліпсовидної форми. Параметри довгої осі яєць 

коливаються від 35.9 до 38.5 мм. Коротка вісь становить 27.9 – 30.2 мм 

(С.V.=2%)  .Індекс округлості коливається від 79 до 80.8 %  (C.V=1.25%). 

Об’єм яйця коливається від   25592 мм³ до 32061 мм³   (С.V.=1. 2%)   

     Кладку насиджує самка від 25 до 26 діб. В період гніздування пара 

кібчиків веде себе агресивно і вступає в конфліктні ситуації з 8 видами 

птахів. Найчастіше конфліктують з сорокою (21% випадків) і з вороною 

сірою (19%). Успішність виведення пташенят – 89.6%. З 58 яєць до зрілого 

періоду благополучно доросло 52 пташенят. Пташенята перебувають в гнізді 

30-34 дні. 

    Ми проаналізували харчування кібчика і бачимо,що в  його раціоні 

поєднуються безхребетні та дрібні  хребетні тварини. Перевагу в їжі віддають  

полівці рудій(26%) і мишівці звичайній(25%).Також суттєву частину раціону 

становлять  прямокрилі комахи.  Восени полює в основному на мишовидних 

гризунів . Відлітають птахи  наприкінці жовтня. Останні випадки 

перебування кібчика на Покутті  припадають на 12.11.2015 р. Густота 

населення кібчика не перевищує 0,5 ос/км ²,що підтверджує статус даного 

виду як рідкісного. У зв’язку з трансформаційними процесами в природних 

екосистемах спостерігаємо тенденцію до скорочення чисельності особин 

даного виду підсоколиків. 



 



ФІТОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ МІСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ МІСТА КРИВИЙ РІГ 

Брикуненко Володимир Олександрович учень 11 класу криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №78 міста Кривий Ріг 

Науковий керівник: Кулішова Алла Анатоліївна вчитель біології, вищої 

категорії, вчитель-методист 

Актуальність роботи: Більшість сучасних робіт екологічного 

спрямування присвячена оцінці рівня антропогенного навантаження на певні 

ділянки середовища. Стан екосистеми характеризує вплив на неї екологічних 

факторів та умов середовища. Саме біологічні методи контролю якості 

середовища не вимагають попередньої ідентифікації будь-яких 

забруднювачів, є простими в застосуванні та дозволяють здійснювати 

моніторинг стану довкілля. 

          Мета роботи.  Здійснити фітоіндикаційну оцінку покривних та хвойних 

рослин як одного з критеріїв існування на прикладі антропогенно 

навантажених та буферних територій м. Кривий Ріг . 

          Матеріали та методи дослідження. Як модельні об’єкти у роботі було 

обрано 4 види рослин-біоіндикаторів екосистем: липа серцелиста (Tilia 

cordata Mill), тополя пірамідальна (Populus pyramidalis Roz), клен 

ясенелистий (Acer negundo L) та ялина європейська (Рісеа abies (L.) H. 

Karst.1881). Досліджуваними ділянками в м. Кривий Ріг виступили: 

Північний Парк – точка № 1 (контроль); територія поблизу   (вул. 

Володимира Терещенко 1) – точка № 2 (промислова зона); Ботанічний сад 

парк НАН України – точка № 3 (природоохоронна зона); територія ЗОШ № 

78 – точка № 4 (антропогенна зона). Площа моніторингових ділянок складала 

100 х 100 м. Дослідження проводили у квітні – травні 2018 року. 

Результати досліджень та їх обговорення.   Результати наших 

досліджень свідчать, що в досліджуваних точках м. Кривий Ріг у липи 

серцелистої (Tilia cordata), тополі пірамідальної (Populus pyramidalis Roz), 

клена ясенелистого (Acer negundo L) виявлено відхилення від норми відносно 

контролю за усіма 5-ма ознаками. На основі одержаних значень проводили 

статистичну обробку даних за правою та лівою сторонами листкової 

пластинки T. Cordata, Populus pyramidalis, Acer negundo . Встановлено 

відхилення від норми відносно контролю за другою та четвертою ознаками 

(права та ліва сторона). Дослідження ФА T. Cordata, Populus pyramidalis, 

Acer negundo в точках моніторингу м. Кривий Ріг встановило відхилення від 

норми відносно контролю за першою, другою та четвертими ознаками в 

промисловій,  антропогенній  та природоохоронній зонах.  Результати 

досліджень інтегрального показника флуктуючої асиметрії популяцій T. 

Cordata, Populus pyramidalis, Acer negundo у досліджуваних зонах м. Кривий 

Ріг представлені на постері. 1) Показано, що результати досліджень 



інтегрального показника флуктуючої асиметрії популяцій Acer negundo має 

найвищий бал 5  у промисловій, антропогенній та природоохоронній зоні що 

свідчить про критичний екологічний стан. При цьому, у рекреаційній зоні 

(контроль) показник ФА становить 2 бали – це вже привертає увагу!               

2) Показано, що результати досліджень інтегрального показника флуктуючої 

асиметрії популяцій Tilia Cordata має найвищий бал 5  у всіх зонах - це 

свідчить про сильне забруднення  екологічного стану.  3) Показано, що 

результати досліджень інтегрального показника флуктуючої асиметрії 

популяцій Populus pyramidalis має найвищий бал 5  у промисловій, 

антропогенній, рекреаційній та природоохоронній зонах що свідчить про 

жахливий екологічний стан. При цьому, у рекреаційній зоні (контроль) 

показник ФА становить дещо меншим аніж за всі останні зони. Зазначимо, 

що на контрольній ділянці міста вже фіксуються певні порушення, натомість 

у всіх інших ділянках – отримані значення відповідають «критичному стану». 

Аналізуючи морфометричні параметри ялини європейської досліджуваних 

точок м. Кривий Ріг встановлено, що на ділянках відсоток хвоїнок з 

некротичними плямами й ознаками всихання становив :  

1) Промислова зона – 37.7% 

2) Антропогенна зона - 33.2% 

3) Природоохоронна зона - 67% 

4) Рекреаційна зона (контроль) – до 13.7% 

З даних таблиць 3.1, 3.2, 3.3 та 3.4 бачимо і те, що на цих ділянках за 

показником кількість хвоїнок у всіх досліджуваних точках виявлено 

достовірну відмінність. При цьому, за даним показником можна побудувати 

такий спадний ряд: природоохоронна зона ˃ промислова зона ˃ 

антропогенна зона ˃ рекреаційна зона.   

 Дещо подібна тенденція виявлена і для показника вага: 1000 хвоїнок. 

Так, у м. Кривий Ріг відхилення від норми показників зафіксовано для 

промислової, природоохороної та антропогенної зон. Побудувавши спадний 

ряд для обох населених пунктів за даним показником, ми побачили таку 

закономірність:  природоохоронна зона ˃ антропогенна зона ˃ промислова 

зона ˃ рекреаційна зона. 

 Здійснивши біоіндикаційну оцінку забрудненості території м. Кривий 

Ріг за визначенням вмісту пігментів у ялини європейської  відмічено 

зниження сумарного вмісту хлорофілу а і b пропорційно до рівня 

урботехногенного навантаження. Зазначимо, що зміни вмісту 

фотосинтетичних пігментів хвої урбоекосистем статистично підтверджені. 

Отримані результати свідчать про відхилення від норми вмісту 

пластидних пігментів у хвої Рісеа abies L. досліджуваних точок м. Кривий Ріг 

відносно відповідних їм фонових значень. Зниження вмісту хлорофілів та 



каротиноїдів у листкових пластинках виду в межах м. Кривий Ріг 

спостерігається в такому ряді досліджених зон: рекреаційна → антропогенна 

→ природоохоронна →  промислова.  

Визначаючи зольність ми зазначили що , листя деревостоїв в умовах 

промислового середовища здатні накопичувати зольні елементи. Зольність 

нами визначалася в кінці вегетації, спостерігалося збільшення у деревостоїв, 

які росли в умовах сильного промислового забруднення. Найбільша зольність 

спостерігалася у клена ясенелистого. Підвищення зольності листя в районах 

промислових викидів пов'язано з їх здатністю поглинати з атмосфери і 

накопичувати в своїх тканинах хімічні сполучення. При спалюванні тканини 

органогенні елементи приймають вигляд газоподібних з'єднань і залишається 

незгораюча частка-зола. Вміст якої в листі до 15%. Вміст золи залежить від 

складу ґрунту, на якому росте рослина «сирої» золи. В її склад входять зольні 

елементи, мінеральні домішки, вуглекислота (при окисненні органічної 

речовини) зв'язана кальцієм, магнієм, калієм, натрієм. Для визначення 

відсоткового вмісту «сирої» золи 2-3г рослинної речовини ставлять в тигель 

та озоляють при температурі 400°C. Зважують золу. Одержана вага слугує 

для обчислення загальної зольності рослинного матеріалу. 

 

 

Висновки:  

 За допомогою фітоіндикаційних досліджень встановлено, що екосистема 

м. Кривий Ріг є менш стабільною, ніш ті, які з такими, що зазнають 

значного впливу різного абіотичного (антропогенного) навантаження. 

 На основі інтегрального показника флуктуючої асиметрії Tilia Cordata 

Mill, Populus pyramidalis Roz,  Acer negundo L, та морфометричних 

параметрів Рісеа abies L, показано істотне погіршення екологічного стану  

у промисловій, антропогенній, природоохоронній зонах що у міській 

території 

 Доведено, що найбільше інформативними фітоіндикаційними ознаками T. 

Cordata, Populus pyramidalis, Acer negundo для населеного пункту є: 

ширина половинки листка і відстань між кінцями 1-ої та 2-ої жилки ІІ 

порядку; а для Рісеа abies L – ступінь некротичного ураження і його 

характер, вага та кількість хвоїнок. 

 Виявлено загальну тенденцію зниження суми хлорофілів a і b у хвоїнках 

Рісеа abies L та підвищення частки каротиноїдів, що пропорційно до 

зростання градієнту навантаження м. Кривий Ріг . 
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Навчальний заклад: Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 

Конотопської міської ради Сумської області. Клас: 10. Місто Конотоп 

Науковий керівник: Горшеніна Світлана Павлівна, учитель географії Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської ради Сумської 

області, спеціаліст вищої категорії. 

       Малі та середні річки – невід’ємні компоненти природного середовища, які 

мають велике значення у житті та господарській діяльності людей. Їхні води є 

складовою частиною загальних водних ресурсів і часто бувають основним, а інколи і 

єдиним джерелом місцевого водозабезпечення, що визначає розвиток і розміщення 

місцевих водокористувачів. 

Мета дослідження: з’ясувати фізико-географічні умови формування 

поверхневого стоку в басейні річки Куколка , дослідити геоекологічний стан річки. 

Походження назви річки Куколка.  Як пише К.М. Тищенко: «Добре виявляються 

представлені кельтські теофорні назви, тобто такі, що несуть у своїй основі імена 

давніх кельтських язичницьких божеств: Єзуса, Кукула, Тараніса. Кукол – буквально 

«той, що в капюшоні»- це божество царства мертвих». 

         Гідрохімічний склад та якість води середніх та малих річок чутливо реагують 

на господарську діяльність населення. Внаслідок зростаючого промислового і 

побутового забруднення, розорювання та гідротехнічної меліорації водозборів і 

заплав, знищення лісів у долинах річок, велика кількість водотоків і малих річок 

сьогодні знаходиться на різних стадіях деградації. Якість води в них погіршується, 

більшості з них загрожує повне зникнення. Тому актуальним питанням сьогодення є 

посилення водоохоронної діяльності: збереження природної рослинності у заплавах 
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і на водозборах, запровадження зворотних систем водопостачання, безстічних 

систем водокористування, повторне використання у технічному водопостачанні 

теплообмінних та інших стічних вод після очищення. 

Річка Куколка – це мала річка, довжиною 31 км, площею водозбору 328 км
2
. 

Визначені морфометричні характеристики річки: коефіцієнт звивистості 1,4; 

загальне падіння річки 29 м, загальний похил 0,36 м/км, коефіцієнт густоти річкової 

мережі 0,2 км/км². Річка має 8 приток: 6 лівих та 2 праві. Серед морфометричних 

характеристик басейну річки: довжина – 43 км, ширина – 7,6  км. Басейн річки 

розміщений в центрально-західній частині області. 

Басейн р. Куколка знаходиться в межах лісостепової зони Лівобережно-

Дніпровської провінції, в межах тектоморфоструктури південно-західної схилу 

Воронезького кристалічного масиву. Корінні породи представлені палеоген-

неогеновими пісками та глинами з домішками піску, а антропогенові – моренними 

суглинками та глинами с валунами, воднольодовиковими пісками, що перекриті 

потужними лесовими відкладами. Рельєф рівнинно-низовинний слабо хвилястий. 

Водоносні горизонти розміщені від 2-3 м до 10 м та більше. Клімат помірно-

континентальний. У річковій долині спостерігається комплекс ґрунтів: торфувато-

болотні, чорноземи типові малогумусні вилугувані, лучні та лучно-болотні, дерново-

підзолисті піщані та глинисто-піщані. Природна зональна рослинність знищена 

людиною, у річковій долині є фрагменти борів та суборів.  

Стік води характеризується кількісними показниками. Виміряний та 

розрахований особисто показник витрати води (0,79 м
3
/с). Слід зазначити, що 

водність річки зменшилася через меліорацію басейну і спорудження ставків. 

Обчислені кількісні показники становлять: об’єм стоку 24,85 млн м
3
/рік, шар стоку 

77,26 мм, коефіцієнт стоку 0,14 %, модуль стоку – 2,4 л/с з 1 км
2
. 

За водним режимом р. Куколка  відносять до помірного типу з перевагою 

живлення за рахунок весняного танення снігового покриву. Річний хід рівнів води в 

річці характеризується високим весняним водопіллям, слабо вираженими дощовими 

паводками і низькою літньо-осінньою та зимовою меженню. Снігове живлення 

складає 50-65% річкового стоку.  



Господарська діяльність у басейні р. Куколка посилює антропогенове 

навантаження. Коефіцієнт залісненості басейну річки складає всього 0,143, 

коефіцієнт розораності – 0,455, селітебності – 0,161, вздовж берегової смуги річки 

розташовано 3 населених пунктів, на річці та її притоках розташовано 2 ставка. 

Заболоченість басейну (коефіцієнт 0,125) річки спричинено впровадженням 

меліоративних заходів. У басейні річки споруджено меліоративну осушувальну 

систему «Куколка» площею 1,2 тис. га, яка занедбана, місцями перетворена на 

болота, а місцями – на пустоші з кропивою. Найбільш актуальні геоекологічні 

проблеми річки – це значне зарегулювання річки (К=0,07), що призводить до 

зменшення швидкості річки та видимого зменшення параметрів річки , до знесення 

шару ґрунту у річку і як результат її замулення, зменшення швидкості течії, активне 

заростання; заселення водозбору річки призводить до забруднення русла річки; 

надмірний випас худоби у заплаві річки, спонтанні місця водопою і як результат 

обезлуження заплави  та значний схиловий змив ґрунту та порід 
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Хто такі мурахи?

 Мура́хи чи мурашки — родина соціальних комах із ряду 

перетинчастокрилі. Мурахи утворюють складні соціальні колонії із 

кастовим поділом особин у них. Зокрема виокремлюють королеву або 

матку, яка здатна до розмноження, робочих мурах та солдатів. У деяких 

видів існує кілька «спеціальностей» у касті. Усі особини у колонії є 

безплідними самицями, винятком є лише матка. Самці з'являються тільки у 

періоди вильоту молодих маток та їх розселення.

 Більшість видів мурах для своїх колоній споруджують мурашники, хоча, 

існують види, колонії котрих ведуть кочовий спосіб життя.



Мірмекологія

 Мірмеколо́гія — наука, що вивчає мурашок, розділ ентомології.

 Термін «мірмекологія» був запроваджений американським ентомологом В. 

Уілером (1865—1937), хоча цікавість людей до мурашок сягає своїми

коренями у сиву давнину. Ранні наукові дослідження базуються на 

спостереженні за життям комах швейцарського психолога О. Фореля , 

який спочатку був зацікавлений у ідеях інстинктів, навчання і суспільства. 

У 1874 р. він написав книгу про мурах Швейцарії «Les fourmis de la Suisse» 

та назвав свій будинок «La Fourmilière». Ранні дослідження Фореля

включали експерименти, в яких він змішував мурашок різних видів у 

колонії. Він описав монодомію та полідомію мурашок та порівняв їх зі 

структурою країни.



Зовнішня будова мурахи

 Схема зовнішньої

будови комахи

(мураха):

 1 — голова

 2 — груди

 3 — черевце

 4 — ніжки

 5 — око

 6 — мандибули

 7 — вусик-антена



Внутрішня будова мурахи



Мета роботи

 Дослідити життя комах в природніх і штучних умовах ( формікарію),їхнє 

харчування, розподіл обов'язків між мурахами.

 Вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на популяцію видів мурах.

 Як довго існуватимуть мурахи в штучних і природних умовах?



Дослідницький матеріал

 Мураха-жнець (Messor) — рід

мурах, який включає понад 100 

видів. Латинська назва роду 

походить від назви римського бога 

посівів і врожаю — Месора. 

Підземні колонії, як правило, 

можна знайти у відкритих полях і 

поблизу доріг. Відрізняються від 

інших видів розміром голови, 

черевця, кінцінок і кольором.



Використовуваний матеріал

 Формікарій (лат. Formicarium) - споруда для утримання мурах або штучний 

мурашник. Має різний розмір і розрахований на кількість особів. Вода 

проникає з отвору по внутрішнім стінкам споруди.



Колонія мурах- жнеців у пробірці



Харчування мурах - зерновий та     

білковий корм.

 Зерна пшона, маку, насіння льону, насіння овса.

 Вирощені мухи для безпечного вживання колонією.

 Піпетка з водою для зволоження формікарію.



Мої спостереження

 Коли я заселяв мурах у формікарій, їх 
там було приблизно 35 осіб (Разом із 
королевою).

 Обов'язково потрібно накрити 
формікарій, щоб наблизити їх до 
природніх умов і не дати можливості 
мурахам панікувати.

 Вранці , я побачив, що мурахи швидко 
освоїлися в новому будинку. Їжу вони 
рознесли по 2 відділам.

 Частина мурах, переносячи воду, 
зробили собі нірки у піску, що висипаний 
на арені формікарію, ховаючись від 
світла.

 З моменту заселення(Листопад 2017), їх 
стало майже у 2 рази більше (Січень 
2018).



Харчування
 Мух, які мурахи потім затягують з 

арени до мурашника, вони 

з'їдають, але тільки черевце, а 

голову, крила та лапи вони 

відносять на смітник.



Життєдіяльність

 Зібрані зерна зберігаються

мурахами в особливих

камерах і за необхідності

виносяться на 

просушування. 

Застосовуються в їжу після 

подрібнення їх жалами 

«солдат» на тістоподібної

масу.

 Шкарлупу від зерен та інше 

сміття вони виносять у 

куток на арені, виділяючи 

його пахучими запахами.



Розмноження

 Мурахи розмножуються дуже 

швидко, тому кожні 2 – 4 дня у 

них з'являються нові личинки 

майбутніх працівників або 

солдатів. 



 Для кожного мурахи-працівника виділена своя окрема робота в 

мурашнику. Одні вигодовують личинок, другі займаються переносом їжі та 

ненароджених мурах, інші шукають їжу на арені, а деякі доглядають за 

королевою і охороняють її.



 Новонароджені мурахи дуже невпевнено стоять та рухаються, обережно 

досліджуючи місцевість та мають набагато світліше забарвлення ніж у інших 

дорослих осіб.



 Якщо трохи здвинути формікарій, то всі 

мурахи відчувають, щось на кшталт 

землетрусу і починають збирати личинки, 

виносити їжу та разом із королевою 

ховатися у підземних ходах  піску.

 Це свідчить про те, що ці комахи суспільні 

тварини, дуже зібрані, піклуються один про 

одного, кожний знає свій обов'язок та 

виконують спільну роботу. 





Що відбувалося на протязі чотирьох 

місяців?

 На протязі 4 місяців я зрозумів, для того щоб мурахи не забудовували 

формікарій вологим піском, треба на деякий час(удень) накривати їх, 

запобігаючи потраплянню до них світла, тому, що мурахи мають дуже 

поганий зір, і полюбляють жити у темряві.

 Після накриття формікарію тканиною, мурахи почали дуже швидко 

розмножуватися. На сьогодні (11.04.2018), їх кількість збільшилася від 70  

до понад 150 осіб. Це дуже багато, і тому, я вважаю, що майже через 2 – 3 

місяці, можна буде відчиняти для них іншу половину ферми, так-як їх     

кількість дуже швидко зростає.    







 Загалом, їх харчування складається з різних видів та розмірів зерен та 

білкової їжі(стерилізовані мухи), а також регулярно налитої кип'яченої 

води.







Висновок

 У штучному мурашнику мурахи не можуть жити без втручання 
людини:

 Нова їжа

 Вода (Кожен день)

 Температурний режим

 Освітлення формікарію

 Затемнення формікарію

 Прибирання сміття 

 Ці умови є сприятливими для подальшого розвитку колонії 

(Листопад 2017 – Квітень 2018р. з 35 осіб до понад 150 мурах)

 Відкриття другої половини формікарію (Відбувається, коли їх 
кількість перевищує норму 200-300 осіб).



Світ мурах. Пристосування до 

штучних умов життя 

наближених до природних. 

Спостереження за поведінкою 

колонії у тераріумі .
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Дослідний матеріал

 Червонощокий мураха (лат. Formica 

rufibarbis) - вид середніх за розміром

мурах підроду Serviformica роду Formica 

(Форміка) з підродини Форміціни

(Formicinae). Від близького виду Formica 

cunicularia відрізняється великою кількістю

віддалених волосків на грудях (більше 3 

пар). Є об'єктом для рабовласницьких

рейдів амазонок Polyergus rufescens і 

Formica sanguinea.



Обладнання та матеріали

 Колонія мурах з трьома королевами та  

ґрунт в якому жили ці комахи.

 Мох, квіти та інші рослини.

 Симуляція дренажу за допомогою каміння, 

для того, щоб мурахи не закопувалися до 

нижньої частини банки і мали додатковий 

простір.

 Банка (3л).

 Деревина.

 Вода.

 Пластмасова кришка від пляшки (Для їжі та 

води).

 Сітка на горличко для повітря. 

 Кришка з отвором на банку. 





Ціль роботи 

 Відмінність життя червонощоких мурах в тераріумі, наближених до 

природних умов та життя мурах жнеців, що живуть в цілком в штучному 

закритому просторі (формікарію).

 Порівняти їх поведінку. Образ життя, харчування та реакцію на інших 

живих організмів в їхньому середовищі.

 Зрівняти вплив на мурах змін пори року.

 Тривалість життя мурах в різних умовах.



Хід роботи

 Засипати в чисту банку невеликим шаром каміння – дренаж.

 Вирівняти насипану на каміння землю рівним слоєм.

 Посадити мох, квіти та інші рослини у землю.

 Покласти для декорації деревину.

 Поставити кришки з їжею та водою.

 Заселити мурах з королевами в новий дім.





Мої спостереження 
 Червонощокі мурахи за 2 дні знайшли у 

тераріумі затишне місце під землею поміж 

камінням. Королеви дуже швидко почали 

відкладати яйця. Тих комах, які не змогли 

вижити або вони були з інших колоній, 

робітники-мурахи винесли їх на смітник. 

 Ці мурахи більше полюбляли білкову 

їжу(Жовток, м’ясо, рибу, інших комах), 

аніж рослинну. Також їм сподобалася 

солодка їжа.

 Змінювати їжу та воду доводилося кожного 

дня, так як, вона швидко псувалася через 

дуже високу вологість.

 Влітку тераріум приходилося прибирати з 

підвіконня у тінь, щоб уникнути засихання 

рослин і землі. Зволоження стінок банки 

було щодня.



Спостереження

 В тераріумі разом з мурахами залишилася личинка хруща (гробак) і 

перебуває у зимовій сплячці.

 Мед, розведений з водою комахи полюбляють але інколи кількісно 

помирають біля кормушки.

 Королева на зовні не з'являється, її годують мурахи-робітники.

 Коли банку підносити до гори, поведінка мурах стає схожою до мурах-

жнеців, вони ховаються глибше і переносять яйця до затишного місця.

 Не полюбляють світло, тому усі пустоти на нижньому поверсі у камінні 

засипали землею для більш придатних умов. Це сталося восени, можливо 

мурахи, таким чином, готувалися для зимування.



Висновки

 Колонія протрималася на поверхні з квітня 2017р. до листопада 2017 р., а потім 

перемістилася під субстрат на зимовий період.

 У колонію восени(Вересень) ми заселили двох равликів, які потім розмножилися, і 

зараз, їх понад 30 штук.(дослід №5: «Співіснування видів»)

 Равликів не треба годувати привнесеною органічною їжею, але потрібно зволожувати 

стінки тераріуму щодня.

 Покритонасінні та мох загинули, а лишайники, які потрапили з ґрунтом існують і до 

тепер.   

























ТЕЗИ 

наукової роботи з біології 

“Дослідження лікарських рослин на території Малобілозерської 

спеціалізованої 

естетичної школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» 

Матяж Діани, учениці 8-А класу Комунального закладу «Малобілозерська 

спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» 

Запорізької 

обласної ради 

Керівник: Матяш Людмила Анатоліївна, учитель біології 

Актуальність дослідження. Лікарські рослини є складовою частиною 

природи і відіграють надзвичайно важливу роль як у природі, так і в житті 

людини. Ще здавна людство використовувало рослини в лікувальних цілях, 

не маючи хімічних препаратів. На даному етапі розвитку людської цивілізації 

ми спостерігаємо зникнення інтересу до фітотерапії. Використовуючи в 

лікувальних цілях рослини, ми не наносимо шкідливих наслідків організму, 

ніж при застосуванні хімічно синтетичних речовин. Лікарські рослини 

напувають наші легені киснем, годують і одягають нас, постачають нам все 

необхідне для життя. Крім того, вони ще й створюють екологічне 

середовище, без якого немислиме наше нормальне повнокровне існування. 

На нашу думку, серед населення потрібно популяризувати лікування за 

допомогою рослин, які ростуть навколо нас і потребують охорони, 

збереження та відновлення. 

Немає сумніву в тому, що людина, яка краще пізнає свій край, зрозуміє його 

природу і її величезне значення, буде цінувати й шанувати це невмируще 

джерело краси, натхнення і здоров’я . 



Також актуальність роботи виявляється в тому, що дослідження лікарських 

рослин на території даної школи раніше не проводилися, а потреба у цьому є. 

Мета дослідження: формування у дітей активної життєвої позиції, мотивації 

до саморозвитку та самовдосконалення, орієнтації на здоровий спосіб життя. 

Завданням роботи є:  

- дослідити видовий склад та поширення лікарських рослин на території 

школи;  

- ознайомитися з їх лікувальними властивостями найбільш поширених 

видів; 

-  ознайомитись з методами заготівлі лікарської сировини;  

-  дослідити обізнаність місцевого населення про вплив лікарських 

рослин на збереження та зміцнення здоров’я; 

Предметом нашого дослідження є територія Комунальний заклад 

«Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

«Дивосвіт» Запорізької обласної ради. 

Об`єктом дослідження – лікарські рослини 

Методи дослідження: теоретичні – вивчення та аналіз відповідної наукової 

літератури; практичні – створення картотеки місцевих лікарських рослин. 

Наукова новизна дослідження - нами вперше було описано біологічне 

різноманіття лікарських рослин на території Малобілозерської школи-

інтернату «Дивосвіт».  

Практичне значення даного наукового дослідження в тому, що його можна 

використовувати на уроках  біології, основ здоров’я, на факультативних 

заняттях, заняттях гуртків та студій. 

Структура, склад і обсяг роботи: дана робота складається з вступу, 

З розділів, висновків, переліку використаної літератури та додатків.  

 



Тези дослідницької роботи 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕНЕРГОДАРСЬКОГО СМІТТЄЗВАЛИЩА НА 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Автор: Гомоюнова Анна, член Енергодарської малої академії наук учнівської 

молоді, учениця 9 класу, тел. 0504211375, kucherenko.n.n@gmail.com 

Науковий керівник: Коток Людмила Миколаївна, керівник гуртка ЕМАН 

 

Актуальність теми зумовлена тим, що побутові та харчові відходи мають 

великий вплив на найбільш мобільну та високоорганізовану частину зооценозу – 

птахів, а сміттєзвалища формують місцеву фауну та сприяють урбанізації тварин. 

Метою роботи є виявлення впливу полігона ТПВ м. Енергодара на оточуюче 

середовище. В ході роботи перед нами були поставлені такі задачі: 

 виявити особливості рослинного та тваринного світу району; 

 виявити характеристику Енергодарського сміттєзвалища; 

 визначити значення сміттєзвалищ для зимуючих птахів та інших 

тварин та вплив сміттєзвалища на навколишнє середовище поблизу м. Енергодар; 

 дослідити перспективи збору сміття в Енергодарі. 

Об’єкт дослідження - полігон твердих побутових відходів (ТПВ) в 

м. Енергодарі. Предмет дослідження: вплив полігону на прилеглі території. 

Практичне значення роботи: знаючи, що сміттєзвалища є біля всіх 

населених пунктів, можна стверджувати про їх важливість для місцевої фауни, але 

можуть також нести небезпеку для району розміщення. Ці знання можуть 

використовуватися на заняттях гуртків природничого напрямку та екології. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що досліджується вплив сміттєзвалища 

Енергодара в особливій зоні його розташування на навколишнє середовище. 

В результаті створення Каховського водосховища рослинне покриття регіону 

отримало значні зміни. Під впливом потужного антропогенного навантаження 

фауністичні суспільства регіону також зазнали значних змін, що помітно вплинуло 

на тваринний світ. Хімізація та механізація сільського господарства завдали 

великої шкоди багатьом представникам рослинного та тваринного світу. 



Полігон ТПВ – спеціальна споруда, яка являє собою комплекс механізованих 

робіт по розвантаженню, переміщенню, ущільненню і пошарової ізоляції ґрунтом 

твердих побутових відходів. Площа становить 76000м². Майданчик полігону 

розділений на 5 технологічних карт (поля), куди автотранспортом вивозять 

побутові відходи. Дослідження проводилося на Енергодарському сміттєзвалищі 

протягом 2017-2018 років. Нас зацікавила велика кількість тварин (бродячі собаки, 

коти, сірі щури, птахи), яка була помічена на полігоні, а особливо – птахи, які в 

зимовий період знаходять їжу. Вони несуть загрозу перенесенням інфекції. 

Можливий контакт цих птахів з людиною, іншими тваринами, який є небезпечним. 

Таким чином, сміттєзвалище є об’єктом появи інфекцій, які можуть переноситись 

цими тваринами у міське середовище. Іншим фактором негативного впливу 

сміттєзвалища є поява шкідливих речовин в ґрунтах, а саме наявність важких 

металів: підвищений вміст цинку, свинцю і ванадію. Шкідливі речовини, про які 

говорилося вище, можуть переноситися до водного середовища. Аналіз хімічного 

складу атмосферних опадів у розглянутому регіоні показав вміст важких металів. 

На території, прилеглої до полігону, відсутні поверхневі водотоки, тому вплив 

полігону може розглядатися лише через підземний стік. Живлення водоносного 

горизонту здійснюється завдяки інфільтрації атмосфери осадів через піщані 

відкладання зони аерації. Відбір та аналіз відходів полігону м. Енергодара 

виконуються еколого-хімічною лабораторією. Аналізуючи склад води з 

свердловин, помітних змін в районі безпосередній близькості не помічається. Після 

заповнення секції побутовими відходами до верхньої проектної позначки 

проводиться рекультивація відкосів. Матеріалом для рекультивації служить 

рослинний ґрунт. Поява пилу та газів викликає тривогу у місцевих жителів, тому 

якщо на даний момент їх кількість значно не перевищує норми, за даними еко-

хімічної лабораторії, то не може бути гарантії, що ситуація не зміниться в 

найближчий час, якщо не змінити правила експлуатації полігону.  

Одна з нагальних та болісних проблем Енергодара – задача переробки сміття, 

що ще й досі не вирішена. Щодня купи сміття розростаються. Забруднюється 

околиця Енергодара. Невже немає способу вирішення такої проблеми? Звісно, що 



є. Європейська компанія «Зерд» в цьому році одержала дозвіл на побудову елітного 

сміттєпереробного підприємства, що оброблятиме до 9 тис. тон сміття на рік. 

Сучасна технологія очищення мінімізує усі шкідливі речовини, що можуть 

викинутись в довкілля. 

В результаті виконаної роботи було зроблено такі висновки: 

 виявлено, що в результаті створення Каховського водосховища  

рослинне покриття представлено різнотравно-типчаково-ковильними степами; 

 виявлено, що тваринний світ зазнав змін під впливом антропогенного 

впливу та на цей час більше 60 видів птахів зустрічаються тільки в період весняного 

перельоту, найбільш чисельні із ссавців виявилися гризуни та хижаки-ссавці; 

 визначено, що важливим фактором відвідування зимуючими птахами 

та іншими тваринами сміттєзвалища є дуже висока насиченість і доступність 

корму; 

 визначено, що внаслідок міграції тварин по всій прилеглій території  є 

вірогідність перенесення інфекцій, що зумовлює появу висипів, алергії , нудоти; у 

ґрунтах, атмосфері та підземних водах дещо збільшується наявність цинку, 

свинцю, ванадію, азоту, ацетилену, двоокису кремнію. 
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Василівна, учитель хімії та біології вищої категорії, старший учитель. 

     Актуальність проблеми збереження фізичного здоров'я школярів стає все 

більш очевидною у зв'язку із зростанням загальної захворюваності дітей. В 

період епідемії грипу населення звертається до ліків, але за допомогою 

використання ферментованих чаїв з лікарських рослин можна м’яко  

впливати на фізичний та психічний стан людини. В умовах економічної 

нестабільності даний вид терапії є особливо актуальним.   

      Метою роботи було виготовлення ферментованих чаїв з лікарської 

сировини для профілактики захворювань учнів. Об’єктом дослідження були 

лікарські рослини( малина, зніт(іван-чай), смородина, суниця, вишня). 

Предметом дослідження – технологія виготовлення ферментованих чаїв з 

лікарських рослин. Перед виконанням роботи ми висунули гіпотезу: 

компоненти ферментованого чаю краще засвоюється,тому мають ліпші 

лікарські властивості; чай має кращі споживацькі властивості та смак, ніж 

відвар сухого листя. 

     Для виконання роботи ми поставили задачі: вивчити літературу з теми, 

виготовити ферментовані чаї з лікарської сировини , протестувати їх 

профілактичну дію на батьках, учнях та вчителях школи. 

     Новизна даної роботи полягає в тому, що нами була здійснена спроба 

виготовити ферментований чай в домашніх умовах та використати його для 

профілактики захворювань учнів. 

     Проаналізувавши дані по захворюваності учнів школи, ми з’ясували, що 

зростає захворюваність на хвороби ШКТ, серцево-судинні, хвороби 

сечовивідної системи та в осінньо-зимовий період на грип, ГРВІ та бронхіт. 

Досліджувані нами лікарські рослини використовуються в народній медицині 

mailto:pecheritsa.mari@gmail.com


як протизапальні, потогінні, жарознижувальні (малина, вишня), сечогінні, ті, 

що знижують тиск(вишня,суниця),заспокійливі, лікуючі хвороби шлунково-

кишкового тракту(зніт), загальнозміцнюючі засоби.   В чому ж переваги 

ферментованого чаю? Ферментація зелені дозволяє отримати трав'яний чай з 

насиченим смаком, кольором  та ароматом.  Такий чай  дасть фору багатьом 

елітним чаям. Ферментований трав'яний чай, на відміну від зеленого або 

чорного, не містить кофеїну(його можна давати навіть малим дітям). 

Ферментація листя полягає в переведенні нерозчинних речовин тканини 

листа в розчинні та легко засвоювані ( складні крохмаль  та  білки 

перетворюються в більш прості, легкозасвоювані та, що важливо – 

водорозчинні речовини).  

     Щоб процес ферментації розпочався, потрібно спочатку зруйнувати 

структуру листа до виділення соку (скручуванням листя між долонь, 

перекручуванням на м'ясорубці або заморожуванням). В результаті в листі 

починається процес бродіння, схожий з бродінням тіста. Бактерії, що  в 

достатку знаходяться на поверхні листа та в повітрі, активно сприяють 

процесу ферментації. Через певний час відбувається зміна кольору та запаху 

ферментованої маси. "Піймавши" найсильніший запах, відправляємо чай на 

сушку. 

      Нами було виготовлено гранульовані та крупнолистові  ферментовані чаї 

з лікарської сировини. Лист смородини та малини(на відміну від іван-чаю, 

суниць та вишні) не зав’ялюється перед ферментацією, а заморожується 

протягом 3 годин, потім розморожується та піддається ферментації протягом 

5 годин. Щоб зупинити процес ферментації, чай підсушується в духовці при 

температурі 80
○
-50

○  
С одну годину. Протягом 1 місяця чай піддається сухій 

ферментації.100% учнів віддали перевагу ферментованому чаю, а не відвару 

сухого листя. 

Перелік використаних джерел: 

http://likarski-roslini.net.ua/chaj-z-listya-sunici-vlastivosti-ta-zastosuvannya/ 

https://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&topic=389191.0 



https://econet.ru/articles/165457-master-klass-fermentirovannyy-chay-iz-listiev-sadovyh-i-

dikorastuschih-rasteniy 

http://ecology.md/page/fermentirovannyj-chaj-iz-listev-sadovyh-i-dikorastushhih-rastenij 

http://polza-ili-vred.ru/fermentirovannyy-chay-vred-i-pol-za-i-vred.html 
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Актуальність теми. Постійне посилення антропогенного впливу на 

навколишнє середовище значно підвищує інтерес до моніторингових 

досліджень. Лишайники досить чутливі до екологічного стресу, насамперед 

такого, що супроводжується атмосферним забрудненням і тому є 

перспективними біоіндикаторами порушення екосистем. Біоіндикація набуває 

особливого значення у системі екологічного моніторингу, оскільки носить 

акумулюючий характер, тобто відображає багаторічний середній стан 

атмосферного повітря і при повторних дослідженнях дає уявлення про 

динаміку забруднення урбанізованих територій. До того ж цей метод дозволяє 

без значних затрат охопити великі території, для  проведення спостереження за 

станом атмосферного повітря, на стаціонарних постах це досить важко і 

недешево.         

Київ є одним з найбільших промислових і транспортних центрів країни. За 

площею та кількістю населення Київ належить до числа найбільших міст 

Європи, а тому йому притаманні всі екологічні проблеми мегаполісів: 

забруднення атмосферного повітря, поверхневих та підземних водних об’єктів, 

різке зниження біорізноманіття внаслідок стихійного будівництва, проблема 

утилізації побутових та промислових відходів, надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру. Саме тому оцінка  стану атмосферного 

повітря районів міста Києва останнім часом набуває особливої актуальності.
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 Метою нашого дослідження була оцінка стану атмосферного повітря 

Подільського району міста  Києва методом ліхеноіндикації.   

 Для досягнення мети були поставлені такі завдання: узагальнити 

літературу щодо морфологічних і біологічних особливостей лишайників; 

вивчити загальні основи біоіндикації; дослідити сучасний стан урбанофлори 

епіфітних лишайників Подільського району міста Києва; дослідити 

проективного покриття лишайників; відібрати перспективні індикаторні види 

епіфітних лишайників для подальшого екологічного моніторингу стану 

атмосферного повітря Подільського району міста Києва.   

 Об’єкт дослідження –  листуваті лишайники Xanthoria parietina (α) Th.Fr 

(золотянка настінна), Physсia tenella (Icop) DC (фісція  ніжна), Phaeophyscia 

orbicularis (Neck) Moberg (феофісція округла).     

Предмет дослідження – оцінка стану забруднення повітря Подільського 

району за допомогою методу ліхеноіндикації.     

Методи дослідження – екологічний моніторинг територій, біоіндикація 

стану довкілля, вивчення  видового складу епіфітних лишайників.  

Наукова новизна одержаних результатів. здійснено оцінку сучасного 

стану атмосферного повітря Подільського району міста Києва методом 

біоіндикації.         

 Практичне значення: матеріали можуть бути використані під час 

проведення ліхеноіндикації стану атмосферного повітря в Україні, в 

навчальному процесі загальноосвітньої школи при вивченні розділу 

«Лишайники» у курсі ботаніки в 6 класі. 

Висновки: В результаті роботи можна говорити про те, що на таких 

вулицях як: Щекавицька, Волошська; Олегівська, Ввведенська збільшується 

проективне покриття лишайників. Ці вулиці знаходяться подалі від 

промислових підприємств району і тому повітря тут чистіше, що і обумовлює 

збільшення проективного покриття. А на таких вулицях як: Костянтинівська,  

Кирилівська, Межигірська - знаходиться велика кількість  промислових 

підприємств, тому ці вулиці бідні на видове різноманіття лишайників та їх 
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проективне покриття.  Загалом можна сказати, що джерела викидів 

забруднюючих речовин нерівномірно розподілені по території Подільського 

районі. В цьому районі залишились найвитриваліші (с стійкі до забруднення) 

види лишайників. Це свідчить про те, що Подільський район є екологічно 

неблагополучним. 

Cеред досліджуваних видів виявлені тільки представники родів Physсia, 

Phaeophyscia, Xanthoria, що дуже стійкі до дії забрудників це свідчить, що 

рівень забруднення приземного прошарку атмосфери газоподібними 

речовинами вище гранично-допустимих значень. 

Показано, що джерела викидів забруднюючих речовин нерівномірно 

розподілені по території Подільського району, що виключає можливість 

вирішення проблеми в локальній зоні. 

При озеленні району враховувати план вулиць та магістралей, розподіл 

зелених зон відпочинку з метою зниження забрудненості повітря для 

населення. Це можна здійснювати силами школярів району та працівників 

підприємств на суботниках, тижнях благоустрою, природоохоронних акціях. 
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Тези 

Актуальність. Одним із останніх інтродуцентів донної фауни       

Азовського моря став двостулковий молюск S. cornea (Reeve). Він вдало          

адаптувався до нових умов і розширив свій ареал існування. Зайнявши          

свою екологічну нішу в трофічному ланцюзі, молюск розширив кормові         

ресурси водойми.  

Мета: дослідження адаптації молюска Scapharca cornea (Reeve) до        

умов існування в Азовському морі та його місця в трофічних ланцюгах. 

Предмет: адаптація молюска S. cornea в акваторії Азовського моря 

Об'єкт: молюск S. cornea та його місце в трофічних ланцюгах. 

Методи: аналіз наукових джерел, Інтернет-ресурсів, статистичний      

метод та група емпіричних методів дослідження (вимірювання       

розмірно-вагового показника). 

Висновки. Результати, отримані під час проведення даного       

дослідження сучасного стану популяції, її динаміка чисельності та біомаси         

впродовж останніх 25 років, дозволяють розглядати молюска Scapharca        

cornea (Reeve) як важливу складову трофічних ланцюгів Азовського моря,         

що призводить до збільшення продуктивності водойми. 
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Тема роботи:  Енергозбереження в навчальному закладі  та в сім’ї  

Автор: Завацька Аліна Вікторівна, учениця 9 класу Новогуйвинської гімназії 

Педагогічний керівник: Ярова-Боровик Марія Яківна, вчитель біології  

Новогуйвинської гімназії 

Мета науково – дослідницької роботи: З’ясувати технології і методи 

енергозбереження формувати енергозберігаючу культуру споживача;  сприяти 

формуванню вміння приймати правильні енергетичні рішення; виховувати 

бережливе ставлення до  енергетичних витрат.  

Завдання дослідження:  

 Дослідили використання енергетичних ресурсів вдома та в навчальному 

закладі 

 Розробили статистику використання енергії в школі за 2014-2017 навчальні 

роки та в моїй оселі за 2012-2017 роки 

 Створили план заходів по зменшенню використання енергетичних ресурсів 

та встановлення енергоекономних приладів 

 Розробили рекомендації по зменшенню об’єму використання електроенергії  

Об’єкт  дослідження: навчальний заклад та власна оселя 

Предмет дослідження: енергозбереження 

Методи дослідження: теоретичний: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, 

систематизація; емпіричні: спостереження, підрахунок, спостереження, підрахунок, 

бесіда, опитування, анкетування вимірювання; методи обробки даних: методи 

статистичного аналізу. 

Новизна: це – перше комплексне дослідження використання енергетичних ресурсів 

вдома та в навчальному закладі 

Практичне значення одержаних результатів: отримані дані дають можливість 

оцінити використані енергоресурси і зробити правильні висновки щодо 

використання електроенергії 

Висновки: Розмови про енергозбереження  у нашому суспільстві точаться вже 

багато років. Однак, на жаль, окрім розмов, ніяких реальних кроків у цьому напрямі 

не робилося. Ми впевнені, що енергозбереження має стати нашим 

найпріоритетнішим державним завданням. Дуже необхідно розробляти і 

впроваджувати різні програми та проекти з енергозбереження й ефективного 

використання енергії в Україні.  

Новогуйвинська гімназія працює над питанням енергозбереження. Для цього 

була проведена операція «Тепле вікно», гідроочищення систем опалення, 

герметизація вікон, дверей, створена комісія з охорони праці, яка постійно  

перевіряє використання електроенергії та розроблені правила енергозбереження в 

навчальному закладі і в родині. 

 



СТВОРЕННЯ ПРОТОТИПУ ПРИСТРОЮ  

«БЕЗПЕЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ВІВАРІЮ» 

Автор: Хрокало Олександр Геннадійович, слухач секції радіоелектроніки та 

приладобудування Роменської міської Малої академії наук учнівської молоді 

Роменської міської ради Сумської області, учень 11 класу Роменської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 

Наукові керівники: Худогов Геннадій Іванович, керівник секції 

радіоелектроніки та приладобудування Роменської міської Малої академії наук 

учнівської молоді, Хрокало Геннадій Анатолійович, викладач Роменського 

коледжу Київського національного економічного університету імені Вадима 

Гетьмана. 

Актуальність проекту. В наш час людина намагається оточити себе 

комфортними та безпечними умовами існування. Йде мова і про безпечність умов 

праці, і про безпечний відпочинок як вдома, так і за його межами. Здавалося б, що 

сучасний світ повинен стати більш безпечним у порівнянні з давниною (немає 

загроз від хижаків, кращі умови проживання, якісні медичні послуги). В сучасних 

лабораторних приміщеннях є водопостачання та водовідведення, існує 

підключення до електро- та газових мереж. Але останнім часом ці блага 

цивілізації часто несуть небезпеку. Через несправність пристроїв або через 

людський фактор (неуважність, стороннє втручання в системи) відбуваються 

підтоплення приміщень на нижчих поверхах, вибухи побутового газу, що 

спричиняють руйнацію цілих будинків, пожежі.  Все це підкреслює актуальність 

роботи, оскільки місцем, де можуть трапиться неполадки та аварії є лабораторія, а 

основними загрозами є протікання системи водопостачання, витік газу, пожежа. 

На даний момент не існує комплексного пристрою, що забезпечує захист 

лабораторій віварію від вказаних техногенних аварій. Промисловістю 

випускаються окремі блоки або пристрої, здебільшого це прості побутові пристрої 

(для домашнього вжитку), або дуже потужні промислові (для великих 

підприємств), але їх комплексна вартість буде значно перевищувати вартість 

створюваного прототипу. 



Метою роботи є реалізація новітніх інформаційних напрямів розвитку 

концепції «Безпечне підприємство» через створення прототипу пристрою 

«Безпечна лабораторія віварію». 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

1. Проаналізувати літературні джерела та інтернет-ресурси з даної проблематики; 

2. Порівняти існуючі засоби з пристроєм, що розробляється; 

3. Розробити прототип пристрою «Безпечна лабораторія віварію»; 

4. Обґрунтувати економічні показники даного проекту.  

Наукова новизна проекту полягає у можливості побудови комплексного 

засобу забезпечення безпеки в лабораторії віварію з можливістю попередження 

користувача через системи мобільного зв’язку. Перспективність досліджень 

полягає у практичній потребі створення реального пристрою з можливістю 

певного набору засобів забезпечення безпеки та його подальше використання в 

лабораторіях віварію.  

Під час роботи над проектом  використовувалися такі методи:  

1. Метод емпіричного дослідження  (виконано побудову прототипу пристрою, 

зроблено заміри роботи датчиків, проведено експеримент щодо перевірки роботи 

прототипу). 

2. Метод теоретичного дослідження (написано скетч для керування пристроєм). 

3. Комбіновані методи (складено математичну модель роботи скетчу, 

проведено аналіз роботи пристрою). 

Практичне значення роботи полягає у можливості створення реального 

комбінованого пристрою для забезпечення безпеки в лабораторії віварію. Також 

перевагою може бути  можливість модульної модифікації  пристрою відповідно 

до заданих вимог користувача (наприклад, зміна функціонування деяких модулів). 

Отримані результати також можуть стати поштовхом для інших дослідників з 

метою модернізації та удосконалення пристрою, можливостей модифікування.  

Завданням розробки стало поєднання різних пристроїв в один комбінований 

пристрій «Безпечна лабораторія віварію».  



Для побудови такого інтегрованого пристрою були використані такі 

складові: Arduino UNO R3, датчик  виявлення вогню, датчик виявлення води 

Xiaomi MH-RD, датчик газу MQ-2. Під час проектування розроблено схему 

об’єднання всіх складових в єдиний пристрій. Скетч (програму) для даного 

пристрою написано на мові С++ для arduino. Це похідна мови С++.  

Як відомо, створення більш дешевої та удосконаленої заміни промисловим 

технологічним системам є завжди актуальною розробкою, адже це спростить 

життя великої кількості людей. В ході роботи над проектом було опрацьовано 

технічну літературу, проведено аналіз існуючих технічних пристроїв в предметній 

області, а саме на наявність пристроїв, що забезпечують проведення безпечних в 

побуті за відсутності персоналу.   

Було досягнуто таких результатів: створено прототип пристрою «Безпечна 

лабораторія віварію»; написано код програми для працездатності пристрою;  

проведено тестування роботи пристрою в межах навчальної лабораторії; 

розроблено методику тестування пристрою та налагодження його роботи. 

В подальшому планується: 1) виконати дослідження роботи пристрою в 

реальних умовах (лабораторія віварію); 2) розробити дизайн корпусу для 

пристрою. Виконати побудову пристрою в корпусі, а не прототипу; 3) виконати 

подальші дослідження роботи датчиків вогню, а саме встановити максимальну 

відстань, для якої будуть спрацьовувати сенсори; 4) розглянути можливість 

під’єднання датчиків MQ – 2 та датчику виявлення рідини через радіоканал без 

використання дротових зав’язків; 5) визначити максимальну довжину дроту для 

кожного датчика від головної плати; 6) провести розрахунок надійності та 

гарантованого терміну роботи пристрою; 7) провести розрахунок собівартості 

ремонту та обслуговування пристрою; 8) перевести передачу повідомлень 

пристрою на мобільний телефон користувача використовуючи GSM модуль;        

9) виконати спробу реалізації пристрою на тому ж мікроконтролері, але без плати 

Arduino; 10) виконати пошук інвесторів для промислового виготовлення 

пристрою. 
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Додаток А 

Скетч (код програми) для роботи пристрою 

//Оголошення змінних 

// виділяємо порт 9 для пищалки 

int portSpeak (9); 

// порти 2-6 для датчиків вогню  

int Ogon2=2; 

int Ogon3=3; 

int Ogon4=4; 

int Ogon5=5; 

int Ogon6=6; 

 

int rozmirdoschu; 

int velychinagazu; 

 

//функція установки 

void setup() 

{ 

Serial.begin (9600); 

pinMode (Ogon2, INPUT); 

pinMode (Ogon3, INPUT); 

pinMode (Ogon4, INPUT); 

pinMode (Ogon5, INPUT); 

pinMode (Ogon6, INPUT); 

} 

 

//функція виконання 

void loop()  

{ 

   

//Перевірка дощу 

rozmirdoschu = analogRead(A0); 

Serial.println (rozmirdoschu); 

   if (rozmirdoschu <= 500) 

      { 

        Serial.println("POTOP"); 

        tone (portSpeak, 6500, 2000);  

      } 

   else 

      { 

       Serial.println("Suho"); 

      } 

 delay(2000);  

   



Продовження додатку А   

 // перевірка вогню 

  if ( (digitalRead(Ogon2)) || (digitalRead(Ogon3)) || (digitalRead(Ogon4)) || 

(digitalRead(Ogon5)) || (digitalRead(Ogon6))   ) 

  { 

  Serial.println("POGEGA"); 

  tone (portSpeak, 3500, 2000);  

  } 

 else{ 

  Serial.println("Norma"); 

} 

delay(2000); 

 

// перевірка диму і газу  

velychinagazu = analogRead(A1); 

Serial.println (velychinagazu); 

   if (velychinagazu >= 300) 

      { 

        Serial.println("GAZ"); 

        tone (portSpeak, 1500, 1000);  

        delay(1000); 

        tone (portSpeak, 1500, 1000); 

      } 

   else 

      { 

       Serial.println("NO GAZ"); 

      } 

 delay(2000); 

Serial.println ("-----------------");   

 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Б 

Блок-схема алгоритму роботи скетчу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

початок 

Оголошення змінних та 

визначення портів 

Активізація серійного порту. 

Визначення входів 

Перевірка сигналу з датчика вогню 

Живлення 

вимкнено 

rozmirdoschu = analogRead(A0) 

Вивести в серійний порт 

значення отримані з 

датчика дощу 

кінець 

Rozmirdoschu <=500 

Вивести в 

серійний порт 

“POTOP”, звук 

Вивести в 

серійний порт 

“SUHO” 

Пауза 2 секунди 

ні так 

так ні 

Вивести в 

серійний порт 

“POGEGA”, звук 

Вивести в 

серійний порт 

“NORMA” 

так ні Надійшов сигнал з 

датчиків вогню 

1 2 



Продовження додатку Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

Пауза 2 секунди 

2 

velychinagazu = analogRead(A1) 

Вивести в серійний порт 

значення отримані з 

датчика газу 

 

velychinagazu >= 300 

так ні 

Вивести в 

серійний порт 

“GAZ”, 

подвійний звук 

 

Вивести в 

серійний порт 

“NO GAZ” 

 

Пауза 2 секунди 



ДОДАТОК В 

Середовище програмування 

 

  



ДОДАТОК Г 

Прототип пристрою «Безпечна лабораторія Віварію» 

 



 

Переробка використаного мила як вторинної сировини 

 

Фадеєва Вероніка, Алексик Наталія, 

 учні VI (10) Б класу 

 гімназії №178  Солом’янського району  м. Києва 

 Керівник –вчитель хімії Шаповалова Любов Вікторівна. 

Мило- це розчинна у воді миюча речовина, яка перебуває у рідкому або 

твердому стані). Його використовують як засіб для очищення та догляду за 

шкірою або в ролі побутової хімії для прання. Утилізація залишків мила - 

важливий етап захисту навколишнього середовища від негативного впливу 

хімікатів. У складі мила і відходів знаходяться не тільки насичені тваринні і 

рослинні жири, але і гліцерин, луг, різні кислоти. Саме тому належить до 

четвертого класу небезпеки за державною класифікації. 

Переробка мила дозволяє позбутися від наступних негативних факторів 

даного продукту: 

− навіть тривале зберігання не знищує шкідливі здатності 

матеріалів; 

− вивезення на полігони для природної утилізації 

неможливий - це займає багато часу; 

− для ґрунту та ґрунтових вод потрапляння мильних відходів 

є екологічнонебезпечним; 

Нами було розроблено спосіб переробки побутових відходів- обмилків, 

який можна реалізувати в умовах шкільної лабораторії. У результаті роботи 

було одержано тверде мило, яке було перевірене на якість за такими 

показниками, як фізико-хімічні (якісне число, вміст хлориду натрію, 

содопродуктів, титр мила, початковий об’єм піни) та органолептичні(зов-

нішній вигляд, форма, колір і запах). Якісні партії одержаного мила  були 

передані до благодійних організацій м.Києва. 



ТЕЗИ 

АКТИВНІСТЬ СУХИХ ЗАКВАСОК ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ  

ЙОГУРТУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТРИВАЛОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ЗА 4°C 

 

Автор роботи: Галко Дар'я Олегівна, тел. 050 035 6451, e-mail: 

dasha.galko.2002@ukr.net, КНЗ “Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської 

міської ради, 11 клас, м. Дніпро.  

 Науковий керівник: Білан Марина Володимирівна, к.в.н, доцент 

кафедри Епізоотології та інфекційних хвороб тварин факультету 

ветеринарної медицини Дніпровського державного аграрно-економічного 

університету.  

 

У раціональному харчуванні молоко не має ні конкурентів, ні 

замінників. Як відомо, з молока виготовляють широкий асортимент 

високопоживних молочних продуктів, які є обов’язковими в  харчуванні 

кожної людини. Актуальність даної теми полягає в тому, що у дорослих 

людей молоко не засвоюється, оскільки  у них немає у потрібній кількості 

ферментів, таких як: ренін або ліпаза, тому для них бажано вживати не 

молоко, а кисломолочні продукти, такі як йогурт, кефір, сир. 

 Метою даної роботи є визначення  активності сухих заквасок для 

виготовлення йогурту, в залежності від тривалості зберігання. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

1. Провести мікробіологічний аналіз міклофлори, що входить до складу 

заквасок. 

2. Визначити активність свіжих заквасок та заквасок після тривалого 

зберігання при температурі 4°C. 

3. Визначити видовий склад мікроорганізмів, які входять до складу сухих 

заквасок. 

mailto:dasha.galko.2002@ukr.net


Об'єктом дослідження ми обрали сухі закваски для приготування 

йогурту різних виробників що реалізуються у торгівельних мережах міста 

Дніпра. 

Предмет дослідження – оцінка органолептичних,  бактеріологічних та 

мікробіологічних показників заквасок різних виробників. 

Результати. Немолочні бактерії – спорові аеробні та анаеробні – 

визначали шляхом посіву заквасок в пробірки зі стерильним знежиреним 

молоком з додаванням парафіну для створення анаеробних умов та в 

пробірки з молоком без парафіну для культивування за аеробних умов. 

Після культивування, чистоту закваски перевіряли фарбуванням 

препарату, на наявність спорових форм. 

При виявленні немолочних бактерій отримали наступні результати:  

лише в заквасці № 1 “VIVO”, після культивування її за аеробних та 

анаеробних умов, спорових форм, як сторонньої мікрофлори, не виявлено.  

Шляхом мікроскопії пофарбованих препаратів встановили, що до 

складу всіх заквасок, які досліджували, входить по декілька штамів різних 

видів бактерій, як і зазначено в інструкціях. За морфологією це в 

основному  коки та палички, які не здатні утворювати спори. 

Мікроорганізми роду Streptococcus були представлені скупченням з 

круглих клітин; Lactococcus - овальні клітини у вигляді коротких ланцюгів 

та попарно; Lactobacillus - циліндричні  палички, які розміщені поодиноко, 

попарно і короткими. 

Висновки цього дослідження: 

 Немолочні бактерії виявлено при дослідженні закваски 

“GOODFOOD” за аеробних умов та у закваски “GENESIS” за 

анаеробних умов. 

 Нa активність заквасок впливає не тільки кількість мікрофлори, 

яка входить до їхнього складу, а й умови зберігання заквасок у 

торгівельних мережах (дотримання температурного режиму, 

вологість, тощо). 



 Бактерій групи кишкової палички не виялено. 

 Шляхом пробного сквашення, встановлено високу активність 

закваски “VIVO”, середню активність закваски “GENESIS” та 

низьку-закваски “GOODFOOD” 

 Із немолочних організмів, які утворили спори, за аеробних 

умов здатні рости представнику роду Bacillus, a за анаеробних- 

Clostridium. 

Список літератури: 

1.       ГОСТ 25102-90 «Молоко и молочные продукты. Методы определения 

содержания спор мезофильных анаэробных бактерий».                                         

2.       ДСТУ 4343:2004. Йогурти. Загальні технічні умови. 

 

 

 

 



Акумулятивна робота річки Ворскла у районі міста Охтирка 

Моісєєнко Дмитро Михайлович 

Науковий керівник Хорошун Віра Валентинівна 

 

Актуальність роботи. Геологічна діяльність водних мас величезна. Вода 

точить і руйнує породи, навіть такі, як граніти, що здавалося б можуть без змін 

зберегтися непошкодженими мільярди років, адже твердості мінералів вхідних у них 

висока. Річкові потоки глибоко прорізають у скелях і в осадовому чохлі рівнин собі 

шлях, несучи залишковий уламковий матеріал за багато кілометрів уперед, 

спричиняє несприятливі геолого-геоморфологічні процеси (зсуви, 

обвали). Вивчення геолого-геоморфологічної будови річкових долин має велике 

практичне значення. Цим і визначається актуальність нашої роботи. 

 Мета роботи: Проаналізувати акумулятивну роботу Ворскли у районі міста 

Охтирка. 

Завдання 

1.З’ясували тектонічну будову басейну р. Ворскли. 

2.Охарактеризували корінні та сучасні відклади. 

3.Проаналізувати акумулятивну роботу Ворскли у районі міста Охтирка. 

Методи дослідження: експедиційний, картографічний, емпіричний. 

Дослідження були проведені протягом травня-червня 2015-2017 років; квітня-

травня та серпня - вересня  2018 року. 

За схемою тектонічного районування басейн річки Ворскли знаходиться на 

стику двох структур: на південно-західному схилі Воронезької антеклізи та 

північного борту Дніпровсько-Донецької западини.  

У геологічній будові корінного берега бере участь комплекс осадових порід 

палеозойського, мезозойського, кайнозойського віку, загальна потужність яких 

збільшується у напрямку з північного сходу від 3050 м (Доброславівська площа) на 

північний захід до 3250 м (Чернеччинська площа), що залягають на розмитій 

поверхні докембрійського фундаменту.  



 У районі міста Охтирка відклади кайнозою представлені олігоценовими 

пісками. Пліоценові піщано-глинисті відклади представлені алювіальними пісками 

та різноколірними глинами. Плейстоценові відклади представлені сучасними 

відкладами заплав та середньо-четвертинними відкладами надзаплавних терас: 

пісками, глинами, суглинками. Така геологічна будова території впливає  на 

малюнок річкової сітки Ворскли і вона має деревоподібну  структуру. 

На ділянці г. Охтир – Гулива гора, Ворскла виконуючи ерозійну і акумулятивну 

роботу, неодноразово змінювала положення про що свідчать стариці. Результатом 

цих дій є акумулятивна рівнина,  утворена в результаті нагромадження алювіальних 

відкладів на дні долини, де в наш час знаходиться с. Чернеччина. Абсолютні 

відмітки території знаходяться в межах 110-120 м. Зниження рельєфу – колишні 

стариці – заболочені.   

У районі мосту русло Ворскли було спрямлене при  його будівництві. меандра, 

що знаходилася ближче до сучасного русла, була розділена на  2 староріччя.  

За рахунок акумуляції часточок у південній частині староріччя відстань від 

дороги до урізу води збільшилася на 9 м  порівняно з 2002 роком,  Таким чином у 

середньому за рік річка відступає від дороги у середньому на  1.7 м. У північній 

частині  стариці – звужується протока, що з’єднує її з основним руслом. У червні 

2017 року ширина протоки становила 1,2 м. 

Завдяки нагромадженню алювію поміж основним руслом  та староріччям, 

утворилася алювіальна заплава. Утворення алювію відбувалося у результаті 

безперервної взаємодії динамічного водного потоку з руслом при акумуляції осаду. 

Під дією потоку води заплава піднімалася за рахунок акумуляції. Під час повені , 

коли річка виходила за межі берегових уступів глина, мул та дрібний пісок осідали 

по всій поверхні заплави піднімаючи її. 

Нами було проаналізоване відслонення і проведений аналіз алювіальних 

відкладів утворених під час весняних повеней. Загальна потужність відкладів, які 

вийшли на денну поверхню становить 0.44 м. 

Результатом тривалої  повені 2018 року є нагромадження відкладів на дні 

основного русла, у результаті чого утворились мілководні ділянки значно віддалені 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_(%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB


від берега, які були заселені формацією водяного різаку алоєвидного та очерету 

звичайного. 

Провівши дослідження, ми можемо зробити наступні висновки: 

Геологічна робота проявляється ними по-різному  протягом  року:навесні при 

високих рівнях та великій швидкості водних мас геологічна робота проявляється 

більш активно ніж в період літньо-осінньої межені.  

       Прикладом акумулятивної роботи річки у районі м. Охтирка є акумулятивна 

рівнина на ділянці Гулива гора-гора Охтир та акумулятивна заплава поміж руслом 

та староріччям у районі Доброславівської гори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Науковий проект на тему: 

«Виявлення хворіб і шкідників в смерекових лісостанах ДП «Сколівське лісове 

господарство» та розроблення системи заходів з обмеження їх розвитку задля підвищення 

продуктивності лісів Сколівщини» 

Досліджувався лісовий  масив Сколівщини на  прикладі засадженого смерековим 

лісом урочища «Сигла» Державного  підприємства  „Сколівське лісове  господарство” на 

масовість його захворювання. 

Результати дослідження можуть використовуватися Сколівським лісовим 

господарством, державними підприємствами лісового і лісомисливського господарства 

області для оптимізації ведення лісового господарства, відтворення лісів та підвищення 

їхнього екологічного потенціалу. Окремі результати можуть бути використані у 

навчальному процесі. 

Смерека є головною лісоутворюючою породою Карпат з прадавніх часів. Урочище 

«Сигла» відноситься до пам'яток природи ”Комплекс мальовничих скель з насадженнями 

на горі Сигла та Широка Сигла”. Його створено з метою збереження коплексу мальовничих 

скель з хвойними насадженнями, розміщена в Сколівському районі на території 

Дубинського лісництва, на південь від села Труханів.  

Дослідження проводилися на площі приблизно 1 гектар. Загальна кількість дерев на 

даній площі складає 527 дерев. З них – 72 листяні (14%), а решта – 455 – хвойні (86%). 

Природне самовідновлення (кількість молодих хвойних дерев)на цій ділянці складає 

94 дерева. 

Експлуатаційні ліси мають велике господарське та екологічне значення для ДП 

«Сколівське лісове господарство» та району його розташування. Але шкідники і хвороби та 

часті природні катаклізми суттєво позначаються на їхньому стані. Тому під час 

дослідницької роботи основним завданням було  вивчення і дослідження хвойних 

деревостанів. Зібрані польові дані послужили основою камеральних обрахунків, за 

результатами яких виконана наукова робота. 

Проблема, що вирішувалась в даному проекті є надзвичайно актуальною, як для 

території Сколівщини, так і для Карпат в цілому. Її вирішення повинно відбутися 

найближчим часом, так як  бездіяльність людства може призвести до загибелі лісів. 

На пробній площі проводився суцільний перелік дерев задля точних розрахунків 

розповсюдженості хворіб. Після проведених польових досліджень у різні пори року 



з'ясувалося, що найрозповсюдженими хворобами є: коренева губка, опеньок осінній, 

шкідниками є: ( ті, що створюють механічні пошкодження дерев), жуки  короїди, дикі 

кабани, населення. 

Природними несприятливими явищами та процесами є: удари блискавки, які здатні 

переламувати деревину повздовж чи впоперек; морозне розтріскування кори, де на гілках 

на яких відсутня кора – приживаються гриби; сонячні опіки крони, від чого вона жовтіє; 

сніголами, що утворюються після налипання і замерзання мокрого снігу на гілках. 

Для оцінки рівня та інтенсивності розвитку хворіб підраховували коефіцієнти їх 

розповсюдженості. 

Одним з головних критеріїв оцінки діяльності лісівників є санітарний стан лісових 

насаджень. Особливо гостро постало це питання перед лісовим господарством Сколівщини 

в останнє десятиріччя, яке характеризується значним розповсюдженням кореневих гнилей 

та стовбурних шкідників, порушенням гідрологічного режиму лісових насаджень. 

Внаслідок, спостерігається дестабілізація лісових екосистем, а в ряді випадків і загибель 

лісу. 

Таким чином, виникає потреба ранньої діагностики ослаблених дерев і своєчасного, 

оперативного вжиття заходів. Стан, що склався у похідних ялинниках Карпат, вимагає 

розроблення кардинальних заходів, спрямованих на відтворення біологічно стійких 

корінних деревостанів та ефективному запобіганню їх масового всихання. 

Виходячи з вищесказаного, пропонується: 

-підвищити площі лісових масивів Сколівщини шляхом насадження постійних  

лісонасінних  ділянок; 

-проводити навчання серед населення з метою ліквідації  низької екологічної культури. 

Сучасне молоде покоління повинно входити в активне ділове життя із сформованими 

екологічними поглядами та усвідомленням себе як частини природи; 

-законодавчо підвищити рівень відповідальності за порушення норм щодо охорони лісових 

насаджень; 

-впроваджувати нові наукові технології у боротьбі з ураженням лісів шкідниками і 

хворобами; 

-здійснювати вибірково-санітарну рубку вражених хворобами дерев; 



-здійснювати своєчасний та ефективний  догляд за лісовими культурами. впроваджувати 

заходи щодо найбільш повного та ефективного використання земельних ділянок лісового 

фонду для вирощування лісів, поліпшення їх вікової структури, зменшення площі земель, 

не покритих лісовою рослинністю, зайнятих чагарниками, рідколіссям, охорона лісів від 

пожеж та самовільних порубок, захист від шкідників і хвороб. 

За час написання даного проекту велися спостереження в інших масивах лісонасаджень, 

де вже декілька десятиліть зростають разом хвойні і листяні дерева. На цих територіях 

практично не виявлено дерев, що вражені хворобами чи шкідниками. Тому, в майбутньому 

варто виконувати висадження смерекових культур з доповненням листяних.  

При вивченні території з'ясувалося, що здоровими є ті хвойні дерева, що ростуть поряд 

з листяними. Найбільшим осередком сухостою були  суцільні ділянки смеречників. 

Молоді природні насадження, висота яких складала близько трьох метрів, не були 

вражені захворюваннями. 

Однією з основних причин масового всихання смерекових лісів є створення 

монокультур смереки на значних площах, які виявилися не стійкими для хвороб, 

недотримання лісогосподарськими підприємствами вимог санітарних правил та лісівничих 

вимог при веденні господарства у смерекових насадженнях, а також несприятливі 

кліматичні умови. 

Ліс повинен бути різноманітним за своїм складом та ярусністю, щоб набути 

природної біологічної стійкості. І повалена деревина, і мертві стоячі дерева є обов'язковими 

в лісі, бо вони створюють умови для існування певних видів комах птахів чи грибів. В таких 

умовах на великих площах господарювання відбуватиметься природна саморегуляція, за 

якою потрібен тільки фаховий догляд. 

 

 

 

 

 

 



ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СВІТЛОПРОЗОРИХ 

ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ   КОНСТРУКЦІЙ ТА З’ЯСУВАННЯ 

МОЖЛИВОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЇХ ЗАСТОСУВАННІ 

Автор: Московець Степан Сергійович, слухач секції фізики Роменської 

міської Малої академії наук учнівської молоді Роменської міської ради Сумської 

області,  учень 10 класу Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи       

I – III ступенів № 2 ім. акад. А. Ф. Йоффе 

Науковий керівник: Литвиненко Олена Вікторівна, керівник секції фізики 

Роменської міської МАН учнівської молоді 

Актуальність даного дослідження визначається відсутністю чіткого 

наукового обґрунтування вимог до утеплення житлових приміщень і 

встановлення енергозберігаючих вікон. 

Мета роботи: знаходження максимально-ефективного вирішення 

проблеми тепловтрат світлопрозорих огороджувальних  конструкцій.  

Завдання дослідження:  

розглянути методи розрахунку тепловтрат в будівництві;  

вивчити процеси теплопередачі, конвекції і інфрачервоного 

випромінювання;  

розглянути наявні варіанти вікон і  їх ефективність с позиції 

енергозбереження;  

запропонувати нові варіанти  удосконалення віконних конструкцій і 

розглянути їх доцільність;  

розробити рекомендації для використання вікон у  житлових спорудах. 

У зв’язку з високою вартістю енергоносіїв  власники житла вирішують  

дуже важливу для себе проблему – отримати максимально комфортний 

мікроклімат в житлових приміщеннях при мінімальних фінансових і ресурсних 

витратах. У цій роботі розглядаються фізичні процесі, які описують можливі 

тепловтрати через вікна і способи їх оптимізації. Даний проект  продовжує 

дослідження питань енергозбереження щодо найслабшої ланки теплоізоляції 

приміщень - вікон. 



У роботі проведений спрощений  розрахунок тепловтрат в «теплих вікнах» 

(вікнах з підігрівом); на підставі проведених розрахунків визначено, що вікна з 

підігрівом  неефективні з позицій енергозбереження (мінімум вдвічі)  порівняно 

з вікнами такої ж конструкції; на підставі інформації про енергозберігаючі вікна 

(з і-склом, к-склом, або з енергозберігаючою плівкою) зроблено висновок про  їх 

неефективність з точки зору енергозбереження; отримані результати дозволяють 

рекомендувати населенню здійснювати утеплення приміщень та заміну вікон 

лише за заздалегідь створеним проектом, що враховує конструктивні 

особливості споруди; створена комп’ютерна програма яка допомагає вибрати 

параметри вікон для конкретної споруди. 

Наукова новизна роботи полягає у спробі обґрунтування проблеми заміни 

та використання вікон з позиції енергозбереження.  Здійснено самостійний огляд 

асортименту вікон з позицій теплофізики, створена програма, яка порівнює 

ймовірні варіанти встановлення вікон оптимальної енергоефективності. 

Висунуто і обґрунтовано пропозицію щодо застосування силіконових ролет.  

Практичне значення: за підсумками дослідження надаються конкретні 

рекомендації щодо вибору вікон, які використовуються пересічними 

громадянами для утеплення житла. 
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Додаток А 

Механізм теплопередачі крізь однорідну плоску стінку 

 

Є два носія тепла 1 та 2 з температурами tf і tf (нехай tf  > tf). Ці рідини 

розділені стінкою. Нас цікавить потік тепла Q між теплоносіями. Основне 

рівняння теплопередачі 

Q = K t F , Вт,     або       q = K t , Вт/м2, 
 

де q = Q/F - середній питомий тепловий потік. 

Це рівняння описує стаціонарний (тобто незмінний у часі) процес 

теплопередачі. Величина K називається коефіцієнтом теплопередачі: 

 K = Q /(t F) , Вт/(м2 К).  
 

За змістом K - це величина теплового потоку крізь 1 м2 поверхні 

теплопередачі за різниці температур теплоносіїв у 1 градус. 

Звідси маємо вже розглянуте вище  поняття термічного опору 

теплопередачі R. Це величина обернено пропорційна до коефіцієнта 

теплопередачі: K
1R   , м2 К/Вт.  З використанням термічного опору запис 

рівняння теплопередачі має форму, що повністю збігається з законом Ома для 

ланцюга постійного електричного струму (якщо розглядати температурний напір 

як електричну напругу, а потік тепла як силу електричного струму):  
R

tq   , 

Вт/м2.  

 В умовах стаціонарності потік тепла, який втікає в деяку замкнуту 

область, збігається  з потоком тепла, що витікає з цієї області (за умови 

відсутності джерел тепла усередині). Для такого потоку виконується 

співвідношення: Q = const . Остання формула означає просторову незмінність 

поверхневої густини потоку (питомого потоку) q за умови площинної симетрії: q 

= const . 

Розглянемо плоску однорідну необмежену стінку. Нехай стінка має 

товщину  і складена з матеріалу з коефіцієнтом теплопровідності . З одного 



боку, її омиває рідина з температурою tf і відповідний коефіцієнт тепловіддачі 

дорівнює 1 , з другого боку, стінка контактує з теплоносієм, що має 

температуру tf , і  коефіцієнт тепловіддачі дорівнює 2 (Рис 2).   

Рис 2. 

Схема розподілу температури при теплопередачі крізь однорідну плоску стінку. Область, що 

відповідає стінці, заштрихована. 

Якщо крізь систему йде стаціонарний потік з поверхневою густиною q, то, 

використовуючи просторову незмінність стаціонарного потоку, можна записати: 

- рівняння тепловіддачі на одній поверхні стінки . 

q = 1 (tf - t1)          tf - t1 = q/1 ,  

- рівняння теплопровідності скрізь стінку: 

q = /  (t1 - t2 )          t1 - t2 = q  / ,  

- рівняння тепловіддачі на протилежній поверхні стінки: 

q = 2 (t2 - tf )          t2 - tf  = q/2 ,  

де t1 і t2 - температури на відповідних поверхнях стінки. 

Склавши, з урахуванням останніх рівнянь, температурні напори простих 

процесів ((tf - t1) + (t1 - t2) + (t2 - tf)), отримаємо вираз для температурного 

напору процесу теплопередачі:
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тобто коефіцієнт 

теплопередачі одношарової плоскої стінки дорівнює:  
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Якщо використати поняття - термічний опір тепловіддачі: 

1R   , позначити 

термічні опори тепловіддачі по різні боки стінки: 
1

1
1R
   ,     

2
2

1R
  і 

врахувати, що термічний опір теплопровідності дорівнює 



 R  ,то легко 

побачити, що термоопір теплопередачі R крізь одношарову плоску стінку 

дорівнює сумі термічних опорів всіх послідовних процесів передачі тепла від 

однієї рідини до іншої.  
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Додаток Б 

Основні фізико-механічні характеристики прозорого листового та 

загартованого скла 

 

Найменування показника Значення 

Щільність (при 18 оС ) 2500 кг/м3 

Міцність на стиск листового скла (700 – 900) МПа 

Міцність на розтяг  листового скла 30 МПа 

Міцність на згин листового скла 15 МПа 

Міцність на згин загартованого листового скла 120 МПа 

Міцність на згин загартованого візерункового скла 80 МПа 

Теплопровідність 1,0 Вт/(м х К) 

Модуль пружності (модуль Юнга) (7 х 1010 )Па 

Коефіцієнт Пуассона 0,2 

Температурний коефіцієнт лінійного розширення  

(в інтервалі температур від мінус 60 оС до плюс 300 
оС) 

(9,0 х 10-6) К-1 

Теплопоглинальна здатність 720 Дж/(кг х К) 

Температура розм'якшення 600 оС 

Термостійкість листового скла 40 оС 

Термостійкість загартованого скла 120 оС 

Твердість за шкалою Муна 6 одиниць 

Коефіцієнт теплопровідності 5,8 Вт/(м2 х К) 

Коефіцієнт заломлення світла  1,5 

Коефіцієнт спрямованого відбиття світла 0,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток В 

Опір теплопередач склопакетів 

 

 

 

 

 



 Продовження додатку В 

 

 
 

 

 

 

 

 



Додаток Г 

Оптичні та теплотехнічні характеристики склопакетів 



Продовження додатку Г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Д 

Розрахунок втрат на каналізацію 

Норма потреби води на чоловіка складає  240 л холодної і 160 л гарячої 

води на добу.  

Але на даному етапі люди економлять навіть на використанні води. 

Порахуємо, що 4 мешканця будинку витрачають сумарно 10 м3 води за місяць. 

Взимку вода приходе в дім при температурі 5 °С , а після цього нагрівається 

мінімум до 20 °С. 

Теплоємкість води 4200 Дж/(кг*К). От же маємо на обігрів води 

10000*4200*15=630 МДж або 177 кВт у місяць  

Розрахунок втрат на  провітрювання 

Для нашої оселі в багатоквартирному домі (40 м2*2,5м) маємо об’єм 

повітря 100 м3, з масою 120 кг (густина повітря  1,2 кг/м3). Отже при різниці 

температури в 20°С ( на вулиці 0, в приміщенні 20) з урахуванням теплоємкості 

повітря 1000 Дж/кг*° С маємо тепловтрати на нагрівання повітря. 

100*1,2*20*1000=2,4 МДж або 0,68 кВт 

Візьмемо з таблиці вимоги про повітрообмін (ДБН В.2.2-15-2005)  середнє 

значення 35 м3/годину. Тобто повітрообмін в нашій оселі повинно проводити 8,4 

раз  за добу 5,71 кВт. 

Таким чином за місяць на вентиляцію необхідно затратити 171,3  кВт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Е 

Теплофізичні характеристики деяких речовин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріал Коефіцієнт 

теплопровідності 

λ , Вт/(м*К) 

Товщина 

шару d, м 

Опір 

теплопередачі 

R, м2*К/Вт 

Скло 1 0,004 0,004 

Повітря 0,0267 0,01 0,375 

Силікон 0,17 0,002 0,012  



ТЕЗИ 

Дослідження антитоксидантної можливості яблук сортів  «Champions », 

«White Transparent» «Wood’s Greening»«Jonagold» 

Лях Антон Серафимович учень 11 класу Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №126 Дніпропетровської області 

Науковий керівник: Кулішова Алла Анатоліївна, вчитель біології вищої 

категорії, вчитель-методист 

Актуальність роботи  

Реакції за участю вільних радикалів походження піти і в організмі людини та 

систем виводу їжі. Це антиоксиданти блокувати дії вільних радикалів. 

Антиоксиданти Насолоджуйтесь в їжі, щоб запобігти втрати кольору, 

зупинити rancidification, неприємні запахи, що виникають через реакції 

avtookislenija. Антиоксиданти не тільки зупинити або значно уповільнити 

процеси окислення, але також і більш важливо з медичної точки зору, 

перешкоджають утворенню від окислення токсичні поживних речовин. 

Нещодавно в їжі промисловості широкі синтетичні речовини 

використовуються для запобігання процеси окислення крутний момент. 

Однак, в останні роки, деякі вчені показали, що синтетичні економічних 

антиоксидантів може призвести до раку клітин змін. Таким чином, в 

двадцять першого століття починають інтенсивного вивчення 

антиоксидантну дію з харчових систем. 

Мета і завдання досліджень: 

Метою нашого дослідження було вивчення антиоксидантної  активності за 

методами: FRAP (ferricre-ducingantioxidantpower), FIC (ferrous-ionchelating) та 

загальної антиоксидантної сили за фосфомолібдантному методу яблука 

різних сортів, які вирощуються на території Дніпропетровської області. 

Об’єкт та методи дослідження:  

 Для дослідження ми вибрали  два літніх сорти яблук ("Champions ", " White 

Transparent ") і двох сортів зимніх яблук ( «Wood’s Greening»," Jonagold "). 

Ми виходили з того, що  сорти літніх та осінніх яблук буде мати різні 

антиоксидантні активності, тому було б цікаво простежити різниця у 

поведінці літніх та осінніх сортів яблук. Для всіх сортів яблук ми визначили 

антиоксидантну дію екстракту соку яблук.  

 



Опис методів: 

FRAP реагенту підготовлений шляхом змішування орієнтації ацетатного 

буфера, 2, 4, 6-трипіридил-s-триазину, заліза FeCl3. А потім реагент 

змішується з екстрактом вихідних продуктів. Екстракт вихідних продуктів 

підготовлений шляхом екстрагування  50% водним спиртом при 

співвідношенні спирту та вихідного продукту: 10:1 при температурі 37 

градусів протягом двох годин.  

Дослідження з питань загальної антиоксидантної активності за допомогою 

фосфомолібдантного  методу основаного на відновлення МО (VI) у МО (V) 

антиоксидантом при реакції з реагентом, який складається із сірчаної 

кислоти, натрію фосфат, амонію молібдату під час утворюються 

фосфомолібдатний (фосфат/МО (V) комплекс із зеленого забарвлення. 

Висновк: 

Отримані результати антиоксидантної дії  за методикою FRAP, FICi 

фосфомолібдатним для соку літніх та осінніх сортів яблук дають можливість 

надати  рекомендації по вибору найбільш перспективних сортів з точки зору 

антиоксидантної активності. Вибрати  яблучний концентрат для створення 

рецептури соку із спеціальними антиоксидантними властивостями.  

Яблучний концентрат від літніх сортів яблук  можна рекомендувати як 

основу  для отримання соків з функціональною дією щодо профілактики 

окислювального стресу. 

 



ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

Автор: Опаленик Михайло Михайлович, слухач наукової секції біології 

Роменської міської Малої академії наук учнівської молоді, учень 11 класу 

Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1  

ім. П. І. Калнишевського 

Науковий керівник: Шевченко Станіслав В’ячеславович, керівник наукової 

секції біології Роменської міської МАН учнівської молоді 

Актуальність. Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу  

обумовив зростання  інтенсивності  і  масштабів  антропогенного  впливу  на  

природне середовище, що безпосередньо пов’язано зі станом здоров’я людей. 

Мета роботи: дослідити специфічні властивості сполук важких 

металів, їхню біологічну роль, ступінь токсичності, шляхи потрапляння їх до 

організму людини та їх дію на біологічні системи. 

Завдання роботи:  

- проаналізувати властивості найпоширеніших важких металів. 

- провести досліди на виявлення важких металів у ґрунтах. 

- перевірити вплив та наслідки важких металів на прикладі тваринного 

білку. 

- познайомити та донести суспільству основні поняття санітарних норм.  

Методи дослідження: порівняльно-описовий, експериментальний, 

аналітичний, спостереження. 

Очікуваний результат: перевірити чи дійсно впливають солі важких 

металів на денатурацію білка. Виявити важкі метали у ґрунті. 

Практичне значення нашого дослідження полягає в тому, що ми 

практичним шляхом довели наявність важких металів у ґрунті та вплив солей 

важких металів на білки тваринного походження. 

Висновки:  

1. На стан здоров’я людини впливає багато факторів, не менш 

важливим фактором є вплив важких металів. 

2.  Багато історичних фактів підтверджують їхній токсичний вплив.  



3.  Вплив важких металів на організм людини може призводити до 

різних наслідків (від підвищенням температури до летальних наслідків).  

4.  Під час досліду на виявлення важких металів у ґрунтах було 

з’ясовано, що у купленому ґрунті наявні, окрім йонів заліза, ще й йони 

плюмбуму;  під дією солей важких металів у білків тваринного походження 

порушується біологічна структура, відбувається денатурація, що призводить 

до втрати нативних функцій білка.  

5. Важкі метали, потрапляючи в організм людини, залишаються там 

назавжди, але їх можна зв’язати та вивести за допомогою білків молока.  
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Виявлення йонів важких металів у різних пробах ґрунтів

 

 

 

 

 



Додаток В 

Реактиви, використані для проведення моделювання впливу солей важких 

металів на тваринні білки живих організмів 
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Відділений білок курячого яйця від жовтка 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Ґ 

Вплив солей важких металів на білки тваринного походження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Д 

Реакція білків тваринного походження на надлишок йонів важких металів,  

а саме Купруму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Тези 

Автор: Гусак Анна, учениця 11 класу спеціалізованої школи №254, м. Києва, 

тел.: 0505641115, ел. адреса: annagusak@hotmail.com 

Науковий керівник: Літинська Марта Ігорівна, асистент кафедри ТНР,В та ЗТХ 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». 

Науковий консультант: Толстопалова Наталія Михайлівна, в.о. зав. каф. 

технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології 

хіміко-технологічного факультету НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 

доцент, кандидат технічних наук;  

Тема: Вилучення сполук арсену з водного середовища за допомогою зернистих 

адсорбентів. 

Мета: Довести доцільність використання допованого FeO(OH) активованого 

вугілля для видалення сполук арсену з водного середовища. 

Актуальність: Присутність сполук арсену в питній воді у концентрації більше 

10 мкг/дм3 є недопустимою через вкрай негативний вплив цих речовин на 

людське здоров’я. Тому дослідженя спрямовані на розробку та випробовування 

нових видів адсорбентів для арсенізації є актуальним як в умовах України, так і 

світу.   

В водойми арсен може надходити як внаслідок людської діяльності, так і в 

результаті природних процесів.  

До антропогенних способів надходження арсену в грунтові води та атмосферу 

можна віднести використання арсеновмісних пестицидів і абсорбентів, 

переробку сульфідних руд, виробництво арсеновмісних барвників та пігментів, 

виробництво арсеновмісних напівпровідників тощо.  

До природних способів надходження арсену відносяться вулканічна активність, 

лісові пожежі та вимивання з арсеновмісних гірських порід. 

Отруєна арсеном вода - це проблема, яка стосується багатьох країн. На огранізм 

арсен впливає наступим чином: вповільнюється розвиток дитини; викликає 

діабет; захворювання легенів; серцево-судинні хвороби; рак шкіри, носових 

пазух, печінки тощо. Найбільш гостро дана проблема постала у Китаї, Камбоджі, 



В’єтнамі, Південній Америці та Африці. Нормативний вміст арсену у питній воді 

10 мкг/дм3, як в Україні, так і в Європі та США.  

Існують різні методи видалення сполук арсену із води, але одним з найбільш 

ефективних і популярних являється адсорбція.  

У роботі використовувались два адсорбенти: активоване вугілля Filtrasorb F400 

та  активоване вугілля Filtrasorb F400 доповане оксигідроксидом феруму (ІІІ). 

Проводилися експерименти по побудові ізотерм адсорбції для вищезгаданих 

двох сорбентів по трьом типам забрудників: арсенат, арсеніт та C16H13N2O11S2As.  

Також проводилась динамічна адсорбція C16H13N2O11S2As на активованому 

вугіллі Filtrasorb F400. Через колонку заповнену активованим вугіллям Filtrasorb 

F400 пропускався розчин C16H13N2O11S2As з концентрацією 5 мг/дм3. 

Концентрація визначалася фотометрично: арсенат і арсеніт йони визначалися у 

вигляді синього продукту відновлення арсеномолібденової гетерополікислоти за 

довжини хвилі 840 нм, а C16H13N2O11S2As визначався безпосередньо, оскільки 

для нього характерне яскраве рожнево-оранжеве забарвлення, при довжині хвилі 

500 нм. 

Згідно одержаних ізотерм адсорбції допування активованого вугілля 

оксигідроксидом заліза (ІІІ) є доцільним, оскільки значно підвищує питому 

адсорбцію вугілля F400 по відношенню до усіх досліджених забрудників. 
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Робота працівників зоопарків, сафарі-парків усього світу включає таке 

явище, як «збагачення середовища існування тварин у неволі». Народилось 

це явище з приводу того, що тварини у штучному середовищі, навіть більш 

розкішному за загони звичайного зоопарку, починають страждати на 

психічні розлади. Етологія вивчає вплив монотонного проведення часу на 

здоров’я та психіку тварин й шукає найбільш ефективні шляхи вирішення 

цієї розповсюдженої проблеми. 

 Метою роботи було збагачення середовища існування та вивчення 

поведінкових особливостей лемурів Катта в умовах Екопарку. 

Багатьом видам лемурів загрожує небезпека повного зникнення. Це, в 

першу чергу, пов'язано з руйнуванням їх місця існування. Лемури Катта 

занесені до Міжнародної Червоної Книги у категорію "види, що близькі до 

загрози зникнення". Існує небезпека вимирання цього виду приматів в їх 

природному середовищі існування на Мадагаскарі. Вивчення їх поведінки та 

створення гарних умов існування в зоопарку дуже важливо для збереження 

виду. Тому ця робота актуальна. 

  Вивчалась поведінка лемурів до експериментів та зміни в їх поведінці під 

час та після експериментів. 

  Досліди проводилися з двома зграями Lemur catta невідомого віку. Перша 

зграя 3 ♀ та 5 ♂, друга зграя 3 ♀ та 1 ♂. Пізніше тварини були об’єднані.  

Методика роботи затверджена інструкторами-викладачами з благополуччя 

тварин Академії Європейської асоціації зоопарків та акваріумів (ЕАZА) з 

Ізраїлю і Фінляндії (Каi Мattsson, Аmmar Obaidat). 

     Робота проводилася на базі Feldman Ecopark в 2017-2018 роках. 

I. Комплексне збагачення середовища існування. 

     1. Обладнання: інтелектуальна іграшка, що складається з вертикальної 

дерев'яної рамки (50х40 см), в центрі якої знаходиться планка з прозорими і 

непрозорими судинами з пластмаси. Ласощі для лемурів засипаємо в судини. 

Інтелектуальна іграшка розміщується у вольєрі з лемурами. Для того, щоб 

дістати ласощі, лемур повинен перевернути ємність, зафіксовану на стрижні. 

Дослід проводився в 6 серіях різного ступеня складності у 3 -х повторностях.  

Варіанти дослідів: 

1. Усі ємності інтелектуальної іграшки прозорі. 

2. Усі ємності інтелектуальної іграшки непрозорі, але корм у них 

насипається в присутності лемурів. 

3. У прозорі ємності насипана різна кількість корму. 

4. Частина ємностей інтелектуальної іграшки закрита пробками. 
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5. У вольєр помістили відкриту пластикову пляшку з ласощами 

всередині. 

6. На стрижень нанизані бублики. 

    2. «Їстівна» картина  

         Ми запропонували лемурам картон із наклеїними на нього за 

допомогою меду сухофруктами та горіхами. 

II. Предметне збагачення середовища існування 

3. Інтелектуальна іграшка №2 (коробка з розрізами в середині якої 

знаходяться ласощі). 

4. Дзеркало, що розмістили у середині вольєру.  

 III. Смакове збагачення середовища існування.  

    Дослід проводився в зимній та ранньовесінній період. Лемурам були 

запропоновані гілки плодових дерев (7 видів) з листям й суцвіттями у 

достатній кількості. Гілки пропонувались до, після й під час корму.  

 

Поведінка лемурів під час проведення дослідів оцінювалась за 

наступною шкалою: 
+3 Кормовидобувна поведінка 

+2 Дослідницька поведінка одразу  

+1 Дослідницька поведінка через певний час 

0  Не звертає уваги  

-1 Налякан 

-2 Агресія 

-3 Агресія до інших лемурів 

 

 

Дослідження показали, що: 

 Інтерес до вирішення інтелектуальних завдань в групі 1 проявляли 

лише самці, а в групі 2 лише самки. Лемури усвідомлюють, що об'єкт 

продовжує існувати, навіть якщо він зник з поля зору. 

 Поява нових предметів визивала дослідницьку поведінку й цікавість. 

 Лемури, що отримали ласощі, охоче ділилися з іншими. 

 Якщо лемури не могли довго дістати ласощі, вони починали кричати та 

проявляти агресію.  

  У досліджуваних лемурів не з'являлися залежності між черговістю 

вибору судин від кількості наявної в них їжі. 

 За літературними даними [2, 3] домінуюче становище в групах лемурів 

Катта зазвичай займають самки. Однак в піддослідній групі домінував 

самець. 

  За літературними даними [1] котячі лемури мають найбільшу вокальну 

комунікаційну систему серед лемурів, яка налічує близько 22 різних звукових 

сигналів. Ми зареєстрували 5 звукових сигналів, які використовуються у 

піддослідній групі. 



 Під час вирішення інтелектуальних завдань у одного з самців 

зареєстровано поведінку «турботливого батька». 

 Лемури розуміють, що об’єкт продовжує існувати, навіть коли вони 

його не бачать. 

 Лемури розуміють в якому напрямку необхідно рухати ласощі, щоб їх 

дістати. 

 Лемури не вміють відкривати пробки, отже вони не чіпали закритих 

пляшок. 

 Лемури охоче відривали ласощі від «їстівних» картин. 

 В лемурів було зареєстровано два способи вирішення проблеми з 

пляшкою: перевертання та прогризення дірки.  

 В лемурів було зареєстровано три способи вирішення проблеми з 

коробкою: перевертання, просовування голови або лап у дірки. 

 Лемури не впізнають себе у дзеркалі. При появі «нової зграї» вони 

злякалися.  

 До запропонованих рослин лемури підходили поза соціального рангу. 

Агресивна поведінка була відсутня, а сварки між членами групи були 

дуже рідкі. Гілки були перевагою корму. Найулюбленішими виявились 

гілки черешні, яблуні та груші.  

 Усі запропоновані методи збагачення середовища існування викликали 

позитивну активність у лемурів й можуть бути рекомендовані для 

застосування в інших зоопарках.  
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Безвідходний процес переробки побутового сміття в ДНЗ 

«Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» як  один із 

варіантів вирішення екологічних проблем  м. Токмака Запорізької 

області 

Побутові відходи, що утворюються в незначних кількостях в  освітньому 

закладі, як правило, не знаходять застосування і забруднюють навколишнє 

середовище  є  цінними поновлюваними вторинними енергетичними 

ресурсами. 

   В нашому закладі    організація    безвідходного процесу    з  переробки 

твердих побутових  відходів сприяє рішенню таких важливих задач, як: 

одержання додаткового  твердого палива для населення(ветеранів праці 

освітнього закладу); захист навколишнього природного середовища; 

одержання додаткової кількості добрив. 

Хід роботи: 

1. Опрацювати  теоретичні  знання про безвідходний процес переробки 

побутового сміття в світі. Особливості проведення сортування та 

брикетування відходів. 

 2.Розробити етапи дослідження з впровадження безвідходного процесу 

переробки побутового сміття в ДНЗ «Багатопрофільний центр професійно-

технічної освіти». 

3. Проведення дослідження.  

4. Аналіз результатів дослідження. 

Дослідницький етап: 

   І.     1)  Організація   збирання побутових відходів у ДНЗ                

                «Багатопрофільний центр ПТО»: 

            -  просвітницька робота; 

             -  виготовлення «прес машини»; 

             -  організаційні роботи із виготовлення контейнерів для сортування 

побутових відходів. 

           2) Оформлення щотижневих, щомісячних даних. 

           3) Обробка  статистичної інформації. 

  ІІ.   Аналіз результатів дослідницької та практичної робіт. 

ІІІ.  Виконання сортування та  брикетування відходів.  

ІV. Робота прес-служби.  

        Запропонований процес може бути застосований для переробки 

побутового сміття в будь якому освітньому закладі. Особливості проведення 

брикетування відходів  за фракціями дозволить вирішити безліч екологічних  

та соціальних проблем.  



Отже, ми, учні ДНЗ «Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти»   

ПОЧИНАЄМО З МАЛОЇ СПРАВИ. Але це вагомий внесок у екологічне 

виховання молоді. 
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Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді  

„Дотик природи – 2018― 

 

ТЕЗИ 

науково-дослідницького проекту на тему „Видовий склад іхтіофауни річки 

Перевод“ 

Автор – Яцун Вікторія Олександрівна, учениця 7 класу Березоворудської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинської райдержадміністрації 

Полтавської області. 

с.Вечірки, тел.:0963019066   kristina.yatsyuta@gmail.com 

Науковий керівник – Шокотько Тетяна Іванівна, учитель біології і хімії 

Опорного закладу Березоворудської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

с.Березова Рудка, tetiana.shokotko@ukr.net   тел.:0681644668 

Наукові консультанти – Подобайло Анатолій Віталійович, кандидат 

біологічних наук,доцент кафедри зоології біологічного факультету 

Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. 

м.Київ, wporakaniv@ukr.net   тел.:0990651339 

 

Категорія: Зоологія 

 

Час та місце проведення дослідження. Робота виконана у серпні-

вересні 2018 року на території Національного природного парку 

„Пирятинсьий― (Полтавська область, Пирятинський район, село Вечірки). 

Актуальність теми. Риби — група холоднокровних водних хребетних 

тварин, мають велике значення для всіх водних екосистем як складова 

харчових ланцюгів та велике економічне значення для людини через 

споживання їх у їжу. Охорона водно-болотних угідь – одне з основних 

завдань НПП „Пирятинський―. Досягнення цього завдання неможливе без 

вивчення іхтіофауни р. Перевод. Зміни в іхтіофауні – важливий індикатор 

змін в екосистемах водно-болотних угідь. Вивчення видового багатства риб 

національного природного парку (НПП) – необхідна основа для організації 

mailto:kristina.yatsyuta@gmail.com
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моніторингу цієї ключової групи хребетних водно-болотних угідь, які 

підлягають охороні. 

Мета роботи: визначити видове багатство, відносну чисельність та 

розподіл риб річки Перевод в межах НПП „Пирятинський―. 

Завдання: 1. Здійснити огляд літератури з даної теми. 

2. В польових умовах зібрати іхтіологічний матеріал. 

3. Провести аналіз переліку видів на основі літературних джерел та зібраних 

матеріалів. 

4. Визначити співвідношення видів риб за екологічними групами. 

5. Порівняти видовий склад іхтіофауни р. Перевод у 2015, 2016, 2018 роеи. 

Об’єкт дослідження: Дрібнорозмірне рибне населення річки Перевод. 

Предмет дослідження – видовий склад риб бічки Перевод. 

Методи роботи: Дослідження здійснювалося за методом Правдіна 

(1966). Щоб досягти мети нашої роботи, ми: 

методом бібліографічного аналізу встановили стан вивченості 

проблеми в науці; 

методом аналізу видового складу риб в річці дослідили якісний склад 

іхтіофауни краю та активності риби від різних факторів; 

методом соціологічного опитування з’ясували кількісне 

співвідношення видового складу водних мешканців. 

Стан вивчення проблеми. Про види риб, які водяться в річці Перевод, 

писали такі науковці як Ю. В. Мовчан, Г. В. Нікольський, І. Ф. Правдін, Н. І. 

Чугунова. 

Новизна роботи. Вперше проведено моніторингові дослідження щодо 

рибного населення річки Перевод. 

Практичне значення: 1. Отримані дані будуть використані для 

підготовки чергового тому літопису природи НПП „Пирятинський―. 

2. Робота може бути використана учнями та вчителями біології при вивченні 

видового складу риби, під час проведення позакласних заходів 

природоохоронної тематики. 
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Висновки: 

1. За період дослідження (2018 р.) виявлено 5 видів риб (121 особина), які 

належать до 3 родин, тоді як у 2015-2016 роках – 10 видів риб, які належать 

до 4 родин. 

2. Риби річки Перевод складають третину видового багатства риб 

національного природного парку „Пирятинський―.  

3. 80% іхтіофауни р. Перевод представлено аборигенними видами. Це 

представники родин коропові, окуневі та щукові.  

4. Чужорідними видами були карась китайський та ротань. 

4. Найбагатша видами родина коропових (Cyprinidae), що включає найбільшу 

кількість видів в іхтіофауні Переводу. 6 видів риб з цієї родини відмічалося у 

регіоні у 2015-2016 роках та 3 види риб – в 2018 році.  

5. Наймасовішим видом в 2018 році є карась звичайний – Carassius carassius 

(Linnaeus, 1758); за період дослідження було відловлено 76 особин цього 

виду, що складає 62,81%. Найчастіше у 2018 р. зустрічалися гірчак 

європейський та карась звичайний – вони присутні в усіх уловах. 

Найрідкіснішими були плітка звичайна та щука звичайна. 

6. За екологічними групами переважають загально-прісноводні риби. 

7. За об’єктом живлення переважають фітопланктофаги. 

 

Використана література: 

1. Байрак О.М. Еталони природи Полтавщини. Розповіді про заповідні 

території / О.М. Байрак, М.І. Проскурня, Н.О. Стецюк. – Полтава: Верстка, 

2003. – 212 с. 

2. Бровкіна С.Т. Риби наших водойм / С.Т. Бровкіна, І.В. Сівоглазов. – М.: 

Дрофа, 2004. – 105с. 

3. Давиденко Я.І. Перлини Полтавщини: Путівник по заповідникам і 

пам’яткам природи / Я.І. Давиденко. – Харків: Прапор, 1982. – 128 с. 

4. Куцоконь Ю.К. Українські назви міног і риб фауни України для наукового 

вжитку / Куцоконь Ю. К., Квач Ю. В. // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 

2012. – Т. 6. - №2. – С. 199-220. 
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5. Мовчан Ю.В. Риби України / Ю.В. Мовчан. – Киев: Зоомузей ННПМ НАН 

Украины, 2011. – 420 с. 

6. Никольский Г.В. Экология рыб / Г. В. Никольский. – К.: Государственное 

издательство „Высшая школа―, 1963. – 186 с. 

7. Подобайло А.В. Рибне населення середньої течії р. Удай / А.В. Подобайло 

// Тези І Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції Сучасні 

проблеми теоретичної і практичної іхтіології. – Канів. – 2008. С. 115-118. 

8. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. – М.: Пищевая 

промышленность, 1969. – 374 с. 



Обогащение среды обитания лемуров катта 

Каневская К.А Уколова К.А 

Feldman Ecopark, Харьковская область, Дергачовский район, посёлок Лесное, Украина 

Руководитель: Гаражина Е.С 

Работа сотрудников зоопарков, сафари-парков всего мира включает такое явление, как 

"обогащение среды животных в неволе". Родилось явление не просто так, а по причине 

того, что животные в искусственно созданной среде, даже более богатой, чем загоны в 

обычном зоопарке, начинают страдать психическими расстройствами. Этология изучает 

влияние монотонности времяпровождения на здоровье и психику животных и ищет 

наиболее эффективные пути для решения этой распространенной проблемы. 

Актуальность: Многим видам лемуров грозит опасность полного исчезновения. Это, в 

первую очередь, связано с разрушением их среды обитания. Лемуры Катта занесены в 

Международную Красную Книгу в категорию "виды, близкие к угрозе исчезновения". 

Существует опасность вымирания этого вида приматов в их естественной среде обитания 

на Мадагаскаре. Поэтому создание хороших условий содержания животных в зоопарках и 

изучение особенностей поведения лемуров в неволе очень важно для сохранения вида.  

Цель работы: Обогащение среды содержания кольцехвостых лемуров, изучение 

особенностей их поведения в условиях Экопарка  

Задачи работы: 

1. Наблюдение за поведением лемуров до начала экспериментов 

2. Разработка методики наблюдения 

3. Фиксация изменений в поведении лемуров во время и после экспериментов 

Объект исследований: Лемур кошачий, кольцехвостый (Катта) (лат. Lemur catta). I 

группа: 3 особи ♀, 5 особей ♂; II группа: 3 особи ♀ 1 особь ♂. 

 Работа проводилась на базе Feldman Ecopark в 2017-2018 годах. Исследования 

проводились в 3 повторностях с двумя семьями кольцехвостых лемуров, которые позже 

были объединены.  

 Методика работы утверждена инструкторами-преподавателями по благополучию 

животных Академии Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) из 

Израиля и Финляндии (Каi Мattsson, Аmmar Obaidat). 

I Комплексное обогащение среды обитания: 

 1. Оборудование: Интеллектуальная игрушка №1, состоящая из вертикальной деревянной 

рамки (50х40 см), в центре которой размещена планка с прозрачными и непрозрачными 

ёмкостями из пластмассы. По бокам от рамки расположены два вертикальных стержня. 

Лакомства размещаются в ёмкости или нанизываются на стержни. 

 Варианты експериментов: 

  1.1.Прозрачные емкости 

  1.2.Непрозрачные емкости 

  1.3.Различное количество  лакомства в емкостях 

  1.4.Часть емкости закрыта пробками 

  1.5.Открытая пластиковая бутылка 

  1.6.Стержни с бубликами 



  2. «Съедобная картинка». Лемурам предлагались картонки с наклеенными на них с 

помощью меда сухофруктами и орехами. 

II Предметное обогащение среды обитания: 

  2. Интеллектуальная игрушка№2 (коробка  с прорезями, внутри которой находится 

лакомство) 

  3. Зеркало, которое размещалось в вольере  с лемурами. 

III Вкусовое обогащение среды обитания: 

 Опыт проводился в зимний и ранневесенний период. Лемурам предлагались веточки 

плодовых деревьев (7 видов) с распустившимися листьями и соцветиями в таком 

количестве, чтобы их могли получить все члены группы. Ветки предлагались до 

кормления, во время кормления и после кормления. 

Поведение лемуров во время опыта оценивалась по следующей шкале: 

+3 Пищедобывательное поведение 

+2 Исследовательское поведение сразу 

+1 Исследовательское поведение через несколько минут 

0  Не обращает внимания  

-1 Испуг (кричит, избегает контакта) 

-2 Агрессия (кричит, ломает, бросает предметы) 

-3 агрессия по отношению к другим  особям 

Выводы: 

1. Появление новых предметов в вольере, вызывало у всех лемуров интерес, и 

исследовательское поведение.  

2. Лемуры, добывшие еду из интеллектуальных игрушек охотно длились с другими  

3. Если у лемуров долго не получалось добыть корм из интеллектуальной игрушки, 

они начинали кричать, проявляли агрессию. 

4. Все предложенные способы обогащения среды вызывают продолжительную 

активность у лемуров и могут быть рекомендованы для применения в других 

зоопарках. 

5. В группе № I интерес к решению интеллектуальных задач проявляли только самцы. 

В группе № II только самки. 

6. Лемуры осознают, что объект продолжает существовать, даже если он исчез из 

вида. 

7. У испытуемых лемуров не зарегистрировано зависимости между очередностью 

выбора животным емкости от количества имеющейся в ней пищи.  

8. Лемуры осознают, в каком направлении нужно перемещать лакомство, чтобы его 

получить. 

9. По литературным данным [2,3] доминирующее положение в группах лемуров 

Катта обычно занимают самки. Однако в подопытной группе № I доминировал 

самец. 

10. По литературным данным [1] кошачьи лемуры имеют наибольшую вокальную 

коммуникационную систему среди лемуров, которая насчитывает около 22 

различных звуковых сигналов. Мы зарегистрировали 5 звуковых сигналов, 

используемых в подопытной группе животных при решении интеллектуальных 

задач. 

11. Во время решения интеллектуальных заданий у одного самцов и самки 

зарегистрировано поведение «заботливого отца/матери» по отношению к другим 

членам семьи. 



12. Лемуры не умеют откручивать пробки. Поэтому не трогали закрытые бутылки. 

13. Лемуры охотно отрывали лакомство от «съедобных картин». 

14. У лемуров было зарегистрировано два решения задачи с обычной бутылкой: 

переворачивание и прогрызаниее дырки. 

15. У лемуров было зарегистрировано три решения задачи с картонной коробкой: 

переворот, просовывайте головы и лап. 

16. Лемуры не узнают себя в зеркале. При виде «другой стаи» они проявляли испуг. 

17. К предложенным растениям животные подходили вне порядка социального ранга. 

Агрессивное поведение отсутствовало вовсе, а ссоры между членами групп были 

крайне редки. Веточки были предпочтительны корму. Самыми предпочтительными 

оказались ветки черешни, груши и яблони. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение: 

Таблица 1: Поведение лемуров во время экспериментов 

Опыт № Активность лемуров 

1.1 +2 

1.2 +3 

1.3 +3 

1.4 +3 

1.5 +1 

1.6 +2 

2 +3 

3 +3 

 

Таблица 2: Плодовые растения в виде предпочитаемой разновидности пищи для лемуров 

 



 



Використання метода екологічного моніторингу для оцінки якості прісної води 

Захаріна  Катерина Сергіївна,  

Дученко Кирил Олександрович,  

учні VI (10) Б класу гімназії №178  Солом’янського району  м. Києва  

Керівник –вчитель хімії Шаповалова Любов Вікторівна. 

Мета роботи-дослідити якість прісної води з різних джерел. Для цього нами 

були розглянуті  водойми, які знаходяться в межах міста Києва: річка Дніпро та 

озеро Вербне. Було зроблено детальний опис ділянок водойм та проведена оцінка 

якості води за допомогою комплексу методів : біологічних, органолептичних та 

хімічних методів. Це дало можливість оцінити стан водойм, як середовище життя 

живих істот, та зробити загальні висновки про якість прісної води. 

Біологічні методи оцінки дозволили нам з’ясувати, що річка Дніпро та озеро 

Вербне є цілком придатними місцями проживання для рослин та тварин. Нами 

також були проведені дослідження органолептичних показників(колір, запах і 

прозорість води). За результатами наших дослідів можна зробити наступні 

висновки: колір річкової та озерної води відрізняється один від одного - озерна вода 

має злегка жовтуватий відтінок. У зразка, взятого з річки, запаху теж немає, а в 

озерного - наявний (болотний).  

Дослідження водневого показника, показали, що проби річкової та озерної води 

відрізняються між собою, озерна вода має слабо-лужне середовище, а річкова - 

ближче до нейтрального. За даними хімічних методів аналізу можна сказати 

наступне: вода з річки Дніпро є м'якою і містить хлориди, карбонат і сульфат-іони у 

невеликій кількості, тоді як вода з озера Вербного виявилася близькою до жорсткої і 

містіть досить велику кількість хлоридів і карбонатів, а також у ній присутні 

сульфат-іони. 

Досліджені нами ділянки р.Дніпра та о. Вербного є сприятливими для 

проживання рослин та тварин. 

 

 



Еколого-туристична стежка у парку-памятці садово паркового 

мистецтва загальодержавного значення «Феофанії» 

(Методика розробки спеціалізованих екотуристських маршрутів на 

основі атрактивних властивостей території. Проект спеціалізованого 

екотуристського маршруту «Перлина Голосієва») 

Редько Діана-Катерина Юріївна 

Учениця Еколого-природничого ліцею № 116 міста Києва 

Екологічна стежка - це специфічний одноденний маршрут, який пов'язаний з 

конкретною географічною місцевістю, яка має велике культурно- релігійно-

історичне значення для людського соціуму. 

Останнім часом серед мандрівників досить популярним став такий вид 

відпочинку як екотуризм. Суть його полягає у власне здійсненні рекреації та 

туризму та збереженні при цьому природних комплексів без заподіяння 

шкідливої дії на них. Гасло екотуризму: «Не брати нічого, окрім фотографії, не 

залишати нічого, окрім слідів.» Проте створити повністю екологічний маршрут 

досить складно тому частіше за все розробляють пізнавальні маршрути. 

Найбільший попит на такі маршрути проявляється в межах урбанізованих 

територій. 

 

Актуальність теми дослідження: У сучасному світі відпочинок, рекреація, 

туризм оздоровлення - є найвищою соціальною цінністю, тому за останні кілька 

десятків років у світі поступово зростає значення туризму і рекреації. 

Це пов'язано в першу чергу із значним зростанням доходів населення економічно 

розвинутих країн, зростанням загальноосвітнього рівня людей, розвитком 

транспортного сполучення.  

Крім того індустріальний розвиток цивілізації, забруднення екологічних систем 

навколо великих промислових районів, збільшення психологічного 

навантаження на людину через прискорення темпу життя, змушує все більшу 

кількість людей шукати відпочинок та оздоровлення в поки що екологічно 

благополучних регіонах країни. 



Мета роботи:  проаналізувати значення створення спеціалізованого 

туристського маршруту, як одного із суттєвих складових в рекреаційній 

діяльності на прикладі території парка-памятки садово паркового мистецтва 

загальодержавного значення «Феофанії». 

 

Квести (завдання): 

• Квест 1. «Феофанія». 

• Квест 2. «Роздоріжжя». 

• Квест 3. «Палладінська дача». 

• Квест 4. «Ставок 5». 

• Квест 5. «Ставок 4». 

• Квест 6. «Ставок 3 ». 

• Квест 7. «Алея». 

• Квест 8. «Парковий місток». 

• Квест 9. «Дитячий майданчик». 

• Квест 10. «Альтанка на острові». 

• Квест 11. «Ставок 2». 

• Квест 12. «Джерело Св. Михайла». 

• Квест 13. «Щит вказівник». 

• Квест 14. «Санаторій Феофанія». 

• Квест 15. «Старий дуб». 

• Квест 16. «Брама храму». 

• Квест 17. «Свято-Пантелеймонський собор». 

• Квест 18. «Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці». 

• Квест 19. «Лісова стежка». 

• Квест 20. «Святе джерело Богородиці». 

• Квест 21. «Вихід з парку». 

Об'єктом роботи є парк-памятка «Феофанія». 

Предметом виступає дослідження екотуристського маршруту розробленого на 

основі атрактивних властивостей території.  



Дослідження чинників екологічної небезпеки навколо  вугільних шахт 

та методи аналізу рівнів екологічних ризиків 

                                          Кліменко Максим Володимирович, 

                                      +380-999-54-84-52, morozowa.rimma2014@gmail.com 

                                      Часовоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 

                                                 Бахмутської районної ради Донецької області, 11 клас 

                                                 Науковий керівник: учитель фізики Морозова Рімма Сергіївна 

   Донецька область – одна з найбільш екологічно небезпечних областей 

України. Сотні шахт є основним джерелом руйнації та виснаження 

навколишнього середовища, більшість з яких за останні 15 років припинили 

свою діяльність або визначені для закриття. Екологічну обстановку 

неможливо різко змінити в бік поліпшення через високе техногенне 

навантаження на природне середовище. Актуальність даної теми 

обумовлена тим, що на сьогоднішній день на території Донецької області 

знаходиться 582 породних відвалів вугільних шахт і збагачувальних 

фабрик, з яких 130 горять, забруднюючи повітря. В експлуатації 

перебувають 120 териконів, половина з яких горить. 

   Метою роботи стало дослідження чинників екологічної небезпеки навколо 

вугільних шахт. Об’єктом дослідження визначено породні відвали Донецької 

області. Предметом дослідження визнані методи  аналізу рівнів екологічних 

ризиків навколо вугільних шахт. 

   Завдання: 

• розглянути основні характеристики екомережі та зробити аналіз вже 

розробленого в цьому напрямку; 

• виділити основні принципи формування, збереження та використання 

екомережі; 

• проаналізувати екологічну ситуацію Донецької області; 

• встановити вплив породних відвалів на навколишнє природне 

середовище, здоров'я та санітарно-гігієнічні умови життя людей; 

• проаналізувати ресурсний потенціал Донецького регіону для 

формування екомережі. Наукова новизна роботи: забезпечення сталого 

природокористування на підприємствах різних сфер економіки можливе при 

використанні методології ризику аналізу для отримання науково 

обґрунтованих кількісних оцінок ймовірності та економічних наслідків 

настання екологічно несприятливих подій, а також для вироблення 

відповідних управлінських рішень. 

    Основна ідея видобутку відповідно до принципів сталого розвитку 

відображена в інтегрованому життєвому циклу шахти, згідно з яким план 

щодо закриття шахти є невід'ємною частиною життєвого циклу проекту і 

розробляється для того, щоб: 



- уникнути компромісів, пов'язаних зі здоров'ям людей і безпекою в 

майбутньому; 

- захистити довкілля та ресурси від фізичного та хімічного руйнування; 

- подальше використання було вигідним і стійким у довгостроковому 

аспекті; 

- всі негативні соціальні та економічні впливи були мінімізовані, а 

вигоди максимізовані. 

   Нами було висунуто гіпотезу: основними факторами негативного впливу 

породних відвалів на навколишнє середовище є: 

• порушення природного ландшафту земної поверхні; 

• пилогазові забруднення атмосфери; 

• порушення гідрогеологічного режиму прилеглих територій; 

• хімічне і радіологічне забруднення ґрунтів та вод. 

Під час проведення дослідження нами встановлено, що до основних 

технічних, екологічних, економічних та соціальних проблем, що 

виникають при закритті шахт, слід віднести:  

• зміну гідрогеологічного режиму раніше осушеного гірничими 

роботами породного масиву. У результаті цього виникає 

реальна загроза безпеці сусіднім працюючим шахтам, 

підтоплення та затоплення забудованих територій і 

сільськогосподарських земель, зміни хімічного складу 

підземних і поверхневих вод; 

• зміну характеру деформування масиву гірських порід і земної 

поверхні над виробленим простором шахт, що закриваються. У 

результаті затоплення гірничих виробок і масиву гірських робіт 

відбувається зміна фізико-механічних властивостей порід, 

активізація геомеханічних процесів, що викликає додаткові 

зрушення земної поверхні, а в деяких випадках призводить до 

утворення на поверхні воронок над збереженими порожнечами 

в підземному просторі; 

• надійність ліквідації шахтних стовбурів шахт, що 

закриваються, яка повинна забезпечувати можливість 

безпечного ведення господарської діяльності в районі гирл 

ліквідованих стовбурів, управління й контроль руху підземних 

вод та шахтних газів; 

• проникнення шахтних газів на земну поверхню, в будівлі й 

споруди, яке при закритті шахт істотно збільшується через 



припинення провітрювання гірничих виробок та їх затоплення 

підземними водами;  

• забезпечення нормального функціонування шахтарських міст і 

селищ, які на момент закриття шахт багаторазово підроблені 

гірничими роботами й отримали певні ушкодження. 

Прогресування цих пошкоджень може з'явитися наслідком 

активізації процесів зсування, підтоплення та зміни 

властивостей ґрунтів основи; 

• велика кількість породних відвалів, що утворилися за період 

роботи шахт і чинять негативний вплив на навколишнє 

природне середовище. Основними чинниками цього впливу є 

пилогазове забруднення атмосфери, порушення 

гідрогеологічного режиму прилеглих територій, хімічне й 

радіологічне забруднення ґрунтів і вод. 

Висновки:  при подальшому закритті шахт необхідний наступний 

комплекс заходів: випереджаючий комплексний еколого - економічний 

прогноз змін екологічного стану територій вуглепромислових регіонів, 

у першу чергу промислово-міських агломерацій з високим рівнем 

концентрації житлових, промислових еколого-небезпечних об'єктів; 

вибір найбільш безпечної в просторово-часовому відношенні схеми 

реструктуризації вуглепромислових об'єктів (на індивідуальному й 

груповому рівнях), відокремлення ділянок, довготривалий захист яких 

недоцільний; обґрунтування поступовості процесу закриття шахт з 

урахуванням його комплексного впливу на металургійну, енергетичну, 

хімічну та інші галузі та структурні зміни економічного потенціалу в 

цілому. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ФАКТОРАМИ ВПЛИВУ  

ТА ЧАСТОТОЮ ЗАХВОРЮВАННЯ НА АПЕНДИЦИТ 

Автор: Цимбал Дмитро Олександрович, слухач наукової секції «Медицина» 

Роменської міської Малої академії наук учнівської молоді  

Роменської міської ради Сумської області, учень 11 класу Роменської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 

Науковий керівник: Литвин Оксана Іванівна, керівник наукової секції 

«Медицина» Роменської міської МАН учнівської молоді 

Актуальність даного дослідження визначається тим, що функціональне 

призначення червоподібного відростка до кінця не вивчене, проте доведено, що 

апендикс виконує секреторну, ендокринну, бар'єрну функції, а також бере участь у 

підтриманні мікрофлори кишечника і формування імунних реакцій. І хоча рівень 

медицини в країні знаходиться на достатньому рівні, але профілактиці захворювань 

і роз’яснювальній роботі приділяється недостатньо уваги. Відсутні дослідження, які 

допомогли б зменшити частоту захворювання на апендицит за рахунок вивчення 

впливу супутніх факторів.  

Метою роботи є дослідження зв’язку між факторами, які впливають на 

виникнення хвороби, та частотою захворювання на апендицит. 

Завдання: дослідити історію вивчення апендициту; вивчити форми, причини, 

симптоми апендициту, види ускладнень хвороби; ознайомитися з видами 

діагностики та лікування хвороби; виявити, чи існує зв’язок між частотою 

захворювання на апендицит та факторами, що його спричиняють; розробити та 

запропонувати комплекс профілактичних заходів щодо попередження захворювання 

на апендицит.  

Наукова новизна: полягає у спробі зробити комплексне дослідження хвороби та 

аналізі захворювання на апендицит в залежності від факторів, що можуть його 

викликати. У роботі запропонований комплекс профілактичних заходів щодо 

попередження захворювання на апендицит. 
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Їжа, яку учні їдять найчастіше 
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Додаток В 

Частота  (%) вживання чіпсів, сухариків, мівіни 
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Додаток Г 

Частота  (%) вживання  газованих напоїв 
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Частота появи болей  у животі в опитуваних 
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Додаток Ж 

Частота операцій по видаленню апендиксу в опитуваних 
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Додаток И 

Знання учнів про апендицит 
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1. Бесіда з лікарями Роменської ЦРЛ 

Додаток К 

 

                                                                                                                             

2. Аналіз та опис  історій хвороб                  

                                                                                                                          

 

 



Додаток Л 

Аналіз щомісячної захворюваності на апендицит у 2016 році серед дітей та 

дорослих по хірургічному відділенню Роменської ЦРЛ 
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Додаток М 

Аналіз щомісячної захворюваності на апендицит у 2017 році серед дітей та 

дорослих по хірургічному відділенню Роменської ЦРЛ 
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                                                                                                                  Додаток Н 

Розподіл кількісних показників захворюваності за статтю у 2016 році
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Додаток О 

Розподіл кількісних показників захворюваності за статтю у 2017 році 
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Додаток П 

Динаміка захворюваності на апендицит у 2016 - 2017 році по хірургічному 

відділенню Роменської ЦРЛ 
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Аналіз вікової категорії хворих за 2016 -2017 роки 
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Додаток С 

Порівняння  рівня захворюваності  на апендицит 2013-2017 років 
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                                                                                                                    Додаток Т 

Інформування учнів початкових класів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стан популяції білого лелеки селища Клесів 

Білий лелека живе у тісному сусідстві з людиною з давніх-давен. Про нього 

складають легенди, співають пісні, з ним пов’язані численні прикмети і повір’я. 

Здавлося б, користуючись любов’ю і пошаною людей лелека повинен жити 

безтурботно. Але часи, коли його обожнювали давно минули. З розвитком 

технічного прогресу люди все більше відриваються від природи. Перетворюючи її в 

«залізобетонне» навколишнє середовище, забувають старі традиції, звичаї, 

вірування. Для науковців дані про чисельність білого лелеки є необхідними для 

контролю за станом популяції та розробки заходів з охорони цього птаха. Нині до 

обліку лелеки білого, започаткованого ще в 1934 році, можуть долучитися всі охочі, 

адже перепис лелечих гнізд у своїй місцевості є цікавим, потрібним і дуже 

актуальним заняттям. 

Метою проекту є збір інформації про популяцію білого лелеки в Клесові та 

заходи охорони птаха на даній території. 

Завдання проекту: здійснити аналіз джерел інформації з проблемної теми; 

провести інвентаризацію гнізд білого лелеки в селищі Клесів; порівняти стан 

популяції білого лелеки селища  Клесів у 2009 та 2017 році; визначити причини 

зменшення та заходи охорони популяції білого лелеки Клесова. 

Об’єктом дослідження є популяція білого лелеки селища Клесів. 

Предметом дослідження є вплив антропогенних факторів на популяцію білого 

лелеки селища Клесів та заходи її охорони. 

У проектній роботі використовувалися такі методи дослідження, як 

спостереження – спостереження за способом життя білого лелеки в межах селища 

Клесів; порівняння - для зіставлення даних про стан популяції білого лелеки селища  

Клесів у 2009 та 2017 рр. та ін. 

Стало вже традиційним раз на 10 років проводити Міжнародні обліки 

чисельності білого лелеки. Черговий - VII - проходив у 2014 році, а наступний 

проходитиме, відповідно, у 2024 р. Проводиться він під егідою Міжнародної 

організації по охороні птахів. Учні нашої школи теж не байдужі до життя цього 

птаха і активно долучаються до програм по моніторингу і захисту лелеки, зокрема у 

2009 році була досліджена популяція білого лелеки села Клесів з наступними 

показниками (див. Табл.2.1): 

Таблиця 2.1 

Інвентаризація гнізд білого лелеки села Клесів у 2009 році 

Місцевість Розташування 

гнізда 

Стан гнізда Відстань від 

забудови 

Примітки 

с. Клесів (на 

кладовищі) 

дерево поганий 20 м. Гніздо 

заселене  

3-й рік 

с. Клесів (вул. 

Миру) 

дерево добрий 5 м. Гніздо існує  

3-й рік 

с. Клесів (вул. 

Вільна) 

дах сараю добрий 0 м. Гніздо існує  

18-й рік 



с. Клесів (вул. 

Вільна) 

дах сараю добрий 0 м. Гніздо 

заселене  

2-й рік 

У 2017 році дані гнізда були повторно оглянуті. Результати наведені у таблиці 

(див. Табл.2.2).  

Таблиця 2.2 

Інвентаризація гнізд білого лелеки села Клесів у 2017 році 

Місцевість Розташування 

гнізда 

Стан гнізда Відстань від 

забудови 

Примітки 

с. Клесів  

(на кладовищі) 

Гніздо повністю зруйноване 

с. Клесів  

(вул. Миру) 

Гніздо повністю зруйноване, проте створено нове поблизу старого 

по вул. Центральній, яке існує вже 7 рік. 

с. Клесів  

(вул. Вільна) 

Гніздо у поганому стані, лелеча сім’я не заселяє місце гніздівлі  

вже 10 років 

с. Клесів  

(вул. Вільна) 

дах сараю добрий 0 м. Гніздо 

заселене  

10-й рік 

Отже, кількість гнізд станом на 2017 рік у порівнянні з 2009 роком 

скоротилася вдвічі. 

Також нами був досліджений стан популяції білого лелеки селища Клесів та 

прилеглого с. Пугач у 2017 році (див Табл. 3.3).  

Стан популяції лелеки селища Клесів у 2017 році 

Місцевість та 

розташування гнізда 

Стан 

гнізда 

Дата прильоту Дата вильоту Кількість 

пташенят Самець Самка 

с. Пугач  

вул. Лермонтова 

(електроопора) 

добрий 22.03 25.03 17.08 4 

с. Клесів  

вул. Центральна 

(електроопора) 

добрий 16.03 19.03 24.08 3 

с. Клесів  

вул. Вільна 

(дах сараю) 

добрий 16.03 19.03 24.08 3 

смт. Клесів  

вул. Центральна 

(дах універмагу) 

добрий 18.03 19.03 19.08 3 

вул. Комінтерна 

(електроопора) 

добрий 22.03 26.03 21.08 4 (одне  

викинули) 

Причини скорочення чисельності білого лелеки в основному зводяться до 

впливу людської діяльності. Серед тварин ворогів у цього птаха дуже мало.  

Фатальну роль у долі давнього супутника людини відіграв технічний прогрес:  



 Деградація кормових біотопів (осушувальна меліорація, розорювання лук, 

інтенсифікація сільського господарства, руйнування болотистих біотопів 

задля збагачення бурштинокопачами). 

 Втрата місць придатних для будівництва гнізд (заміна покрівельного 

матеріалу, вирубування старих дерев, свідоме руйнування гнізд). 

 Смерть птахів (ураження струмом, заплутування у поліетиленові пакети та 

мотузки принесені до гнізда, хімічні отруєння, вбивство людиною, зіткнення з 

транспортними засобами. 

Основним із заходів охорони білого лелеки є розповсюдження інформації про 

сучасне поширення та чисельність птахів, а також ознайомлення населення із 

причинами припинення зростання чисельності білого лелеки. 

Учні школи долучилися до спостереження за птахами в природних умовах та в 

умовах антропогенного середовища. Також для розвитку патріотичних почуттів у 

школярів та їх батьків в рамках тижня біології та місячника екології були проведені 

конкурси творчих робіт, зібрані матеріали з українського фольклору про білого 

лелеку та його значення в житті українського народу. Учнями 7-го класу була 

підготовлена та проведена виховна година «Де лелека водиться,  

там щастя родиться», метою якої було розширити  та поглибити знання дітей про 

лелеку, спосіб його життя, значення для людини; ознайомити людей із легендами, 

повір’ями, перекази про бузьків; виховувати інтерес, любов та повагу до 

улюбленого птаха українців - лелеку-оберіг, лелеку-символ.  

Проте зменшення місць гніздування відчуваєють і люди, адже недарма 

кажуть: «Де лелека водиться,  там щастя родиться». Люди почали прикрашати 

подвір’я штучними птахами вірячи, що вони оберігатимуть родину. 

Також, в подальшому, плануємо прилаштувати лелече гніздо, на місці, де 

колись птах гніздився використовуючи різні варіанти штучних гніздівель для білого 

лелеки (Див. Рис. 1) для приваблення птаха, адже лелека слугує своєрідним 

індикатором стану навколишнього середовища і селиться там, де природа не була 

знищена чи істотно змінена. 

 
Рисунок 1 

Отже, білі лелеки — синантропні птахи. Вони охоче селяться в населених 

пунктах. Проте популяції білого лелеки не збільшують свою чисельність, а навпаки, 



про що свідчать наші дослідження. Причинами є: деградація кормових біотопів; 

втрата місць придатних для будівництва гнізд; смерть птахів. 

Основним із заходів охорони білого лелеки є розповсюдження інформації про 

сучасне поширення та чисельність птахів, а також ознайомлення населення із 

причинами припинення зростання чисельності білого лелеки. 

Також, в подальшому, планується прилаштувати лелече гніздо, 

використовуючи різні варіанти штучних гніздівель для білого лелеки для 

приваблення птаха. 
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Бджоли – найдавніші мешканці нашої планети, а бджільництво – одне з 

прадавніх занять людини. Виділяють кілька історичних етапів становлення 

бджільництва: 

- дике бджільництво – полювання за медом і воском (гнізда бджіл –  

бджолині стільники  розшукували в дуплах дерев); 

- бортьове бджільництво (утримання бджіл у натуральних дуплах дерев 

– бортях); 

- колодне бджільництво (бджіл тримали у штучних нерозбірних 

вуликах –  колодах, дуплянках); 

- рамкове бджільництво (розведення бджолиних сімей в розбірних 

вуликах з рамками, які виймаються). 

Поява вуликів мала велике значення, тому що вона надала можливість 

розводити більше бджолосімей. Перший у світі розбірний рамковий вулик 

був винайдений в 1814 році П.І. Прокоповичем, уродженцем Чернігівщини. 

Сучасні вулики мають більше десятка різних конструкцій. На пасіках 

України бджіл утримують у розбірних вуликах декількох типів, що 

відрізняються конструктивними особливостями, об'ємом, а також розмірами 

рамок.  

Україна сьогодні одна із основних постачальників меду на світовий 

ринок. Тож поліпшення конструкції вулика з метою усунення або зменшення 

рівня шкідливих факторів, що впливають на життєдіяльність бджіл, та, як 

результат, забезпечення підвищення продуктивності бджільництва на 

сьогодні потребує нагального вирішення та є актуальним. 



Мета дослідження – створення системи захисту вуликів від шкідників  

та низьких температур. 

Об’єкт дослідження – сучасні способи захисту бджолиних сімей. 

За результатами проведеної роботи вдосконалено конструкцію вулика, 

в основу якої покладено використання ультрафіолетового випромінювача для 

дезінфекції вулика, систему «тепла підлога» для підтримки необхідного 

температурного режиму та оптимальної вологості та ідею відлякування 

синиць раптовим яскравим світловим спалахом. Що у цілому зменшує ризик 

загибелі бджолиних сімей від зовнішніх факторів, захворювань та хижаків.  

Також здійснено техніко-економічні розрахунки, які підтверджують 

ефективність запропонованої конструкції вулика на відміну від сучасних 

хімічних та механічних методів запобігання колапсу бджіл. 

Запропонована конструкція відмінна від інших традиційних засобів 

захисту тим, що не впливає негативно на життєдіяльність бджіл та на якість 

меду, має практичне значення та сучасне новітнє вирішення основних 

проблем щодо захисту вулика і є достатньо вигідною в економічному та 

конструктивному плані, простою у виготовлені та експлуатації, базується на 

конструкції існуючих вуликів, що дає змогу запустити її в масове 

виробництво.  

Протягом усього часу свого існування розвиток бджільництва як галузі 

господарства супроводжувався низкою проблем. До факторів, що впливають 

на колапс бджолиних сімей, належать різноманітні хвороби. Вони 

послаблюють імунітет комах, зменшують вихід продукції та можуть стати 

причиною їхньої загибелі.  

Причиною захворювань бджіл є підвищена вологість, яка викликає 

появу цвілі на рамках та стінках вулика. Значну кількість вологи виділяють 

безпосередньо бджоли, а решта утворюється із зовнішнього повітря. У разі 

надлишку вологи мед розріджується і закисає, а у бджіл порушується 

виділення води з організму, що викликає переповнення кишківника. У 

надмірно теплому і сухому приміщенні бджолина сім'я може відчувати 



спрагу. Бджоли починають прокидатися, турбуватися і вилітати з вулика. За 

значної сухості повітря мед густішає; для втамування спраги бджоли з’їдають 

більше меду, також переповнюючи кишківник. Як у першому, так і другому 

випадку це може призвести до смерті бджіл. Тож важливо підтримувати у 

вулику оптимальну вологість повітря. 

Одна з умов успішної зимівлі бджіл – оптимальний температурний 

режим. Кожна окрема бджола не здатна переносити тривалі періоди 

переохолодження. Цим бджоли принципово відрізняються від багатьох 

інших комах, які проводять зиму в стані анабіозу. Ступінь активності окремої 

бджоли безпосередньо залежить від зовнішньої температури. При 

температурі зовнішнього повітря нижче +12°C бджоли припиняють вильоти з 

вулика (для північних порід ця межа сягає +7°C); у межах +9°C-6°C бджола 

стає млявою і впадає в неглибоке заціпеніння, з якого може вийти 

самостійно, використовуючи механізм «внутрішнього обігріву» (вібрацію 

грудних м'язів); при температурі нижче +6°C бджола впадає у повне 

заціпеніння, з якого самостійно вийти вже не має змоги і через деякий час 

гине. При зовнішній температурі нижче +7°C-13°C (в залежності від стану 

сім’ї) бджоли у вулику починають збиратися у щільне компактне утворення, 

зване зимовим клубом. Ціль зимового клубу очевидна: взаємний обігрів, 

зниження загальних тепловтрат і, відповідно, зменшення споживання 

медових запасів. Група бджілок з 50 особин вже здатна до саморегуляції. 

Тому можна зробити висновок, що оптимальна для бджіл температура у 

вулику від +4°C до + 9°C  залежно від породи бджіл і кількості особин. 

Значної шкоди бджолам, особливо взимку, завдають синиці. 

Підраховано (за рештками бджіл у зобі), що одна синиця за день може з’їсти 

до тисячі бджіл. Це підтверджено й особистими спостереженнями. Синиці 

сідають безпосередньо біля льотки вулика й стукають дзьобом до того часу, 

доки сторожові бджоли не почнуть виходити назовні. Тоді птахи й з’їдають 

бджіл. Також синиці своїм стуком розбурхують спокій зимуючої сім’ї, клуб 

може почати ворушитися та хвилюватися. 



На сьогодні традиційна система захисту бджіл від основних негативних 

впливів використовує наступні методи: для запобігання переохолодження 

пасічники утеплюють вулики за допомогою натуральних матеріалів (мох, 

хвою, вату, волок). Але недоліками є зниження теплопровідності у вулику; 

матеріал може гнити; натуральні матеріали дуже подобаються гризунам; при 

цьому не завжди забезпечується необхідна вологість. Зі штучних матеріалів 

використовують, наприклад, пінопласт, який. має гарну теплопровідність, але 

спричиняє утворення великої кількості конденсату, внаслідок чого бджоли 

стають активними та вживають велику кількість меду. До того ж пінопласт 

крихкий, не регулює температуру. Фольгоізолон створює у вулику достатній 

мікроклімат, може переносити суворі зими, але має специфічний неприємний 

запах та у разі підвищення температури у вулику бджоли можуть вживати 

його в їжу. Окрім того, ці засоби не вирішують проблему оптимальної 

температури повністю. Перепади температури зовні не дають змоги 

підтримувати у вулику потрібний температурний режим, вологість 

підвищується, заводиться гниль, і вулики починають гнисти. 

Для підтримки у вулику нормальної вологості повітря насамперед 

потрібна вентиляція за допомогою відкритих льотків та спеціальних отворів 

для провітрювання. Деякі пасічники сміливо експериментують з повітряно-

вологонепроникним верхом гнізда та сітчастим дном; роблять дренажну 

вентиляцію або кладуть папір, який вбирає вологу, але, знаходячись у 

вулику, він знову виділяє її. 

З метою боротьби з синицями іноді загороджують цілу пасіку 

риболовецькими мережами, але це занадто дорого і складно, до того ж такі 

мережі занадто гублять птахів, які, у свою чергу, приносять користь. Можна 

також ставити годівниці для пернатих, щоб відвернути їхню увагу від пасіки. 

У деяких випадках годівниці спрацьовують, а в деяких ‒ ні. Для закриття 

льотків використовують дерев'яні брусочки або планочки, що закривають 

прямий доступ пернатим. Але це призводить до порушення провітрювання, і, 

як наслідок, до підвищення вологості, появи плісняви. Також 



використовується електронний відлякувач (гучномовець), принцип дії якого 

заснований на поперемінному відтворенні криків хижих птахів. Але птахи 

звикають до цього і згодом не звертають уваги.  

Для лікування та профілактики інфекційних та інвазійних захворювань 

бджіл традиційно використовують антибіотики, інші медичні препарати. 

Проте застосування антибіотиків знижує імунітет усіх живих організмів, у 

тому числі порушує мікрофлору кишківника та знижує імунітет у бджіл. На 

сьогодні у всьому світі йде боротьба проти використання антибіотиків у 

бджільництві. У багатьох країнах світу заборонені продукти бджільництва з 

залишковим вмістом (слідами) антибіотиків, а для лікування бджіл 

виробляють новітні препарати на іншій основі. 

Таким чином, традиційно використовувані засоби не забезпечують 

достатньо ефективного захисту вуликів від хвороботворних організмів, 

деяких хижаків (зокрема, синиць), коливань температури та вологості тощо, є 

громіздкими, незручні у використанні, мають значні недоліки. 

З метою підвищення ефективності захисту вулика нами розроблені такі 

пропозиції. 

1. Для дезінфекції вулика ми пропонуємо використовувати 

ультрафіолетовий випромінювач. Ультрафіолетові лампи використовуються 

для знезараження води, повітря і різних поверхонь у всіх сферах 

життєдіяльності людини. Ультрафіолетове (УФ) випромінювання – це 

електромагнітне випромінювання, яке займає спектральний діапазон між 

видимим і рентгенівським випромінюваннями. Довжини хвиль УФ-

випромінювання лежать в інтервалі від 10 до 400 нм (7,5·1014-3·1016 Гц).  

У найбільш поширених лампах низького тиску майже увесь спектр 

випромінювання припадає на довжину хвилі 253,7 нм, що добре 

узгоджується з піком кривої бактерицидної ефективності (тобто ефективності 

поглинання ультрафіолету молекулами ДНК). Цей пік знаходиться у межах 

довжини хвилі випромінювання 253,7 нм, яке має найбільший вплив на ДНК, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


проте природні речовини (наприклад, вода) затримують проникнення УФ 

випромінювання. 

Ми пропонуємо вдосконалити конструкцію вулика, а саме: вмонтувати 

лампу ДРБ 8-1(потужність 8 Вт, робочий ресурс 5000 годин) у кришку 

вулика. Таким чином УФ лампи будуть дезінфікувати більшу частину 

вулика, тим самим зменшуючи кількість інфекційних та інвазійних 

захворювань. Включати УФ лампи потрібно на 15-20 хвилин восени перед 

сплячкою бджіл та навесні перед пробудженням комах. 

2. Задля стабілізації температури у вулику нами пропонується система 

«тепла підлога», яка дозволить регулювати як температуру, так і рівень 

вологості. Аналогом даної конструкції є тепла підлога, яка монтується під 

паркет або плитку. Наша система кріпиться до дна вулика та обгортається 

фольгою, для підвищення енергоефективності. У вулик також 

встановлюється датчик температури, який буде фіксувати температуру у 

діапазоні +4-9 °C, залежно від породи бджіл та розмірів клубу. Це безпечний 

метод утеплення вуликів із тривалим терміном використанням. Він не займає 

багато місця. Можна регулювати температуру, що дає змогу підтримувати 

необхідний температурний режим всередині вулика. Все це дозволяє краще 

пережити зиму бджолиній сім ї. 

3. З метою більш результативного відлякування синиць пропонуємо 

вдосконалити конструкцію вулика наступним чином. Принцип полягає у 

використанні дуже яскравого світлового раптового спалаху. Птахи мають 

добрий зір, але їхні очі не пристосовані до надто яскравого світла. Тож ці 

спалахи будуть відлякувати синиць від вуликів. Біля льоток встановлюється 

натискна плита, яка відіграє роль замикача контакту. Ця плита закріплена 

гумовими фіксаторами подібними до тих, які встановлені у клавіатурі 

комп'ютера. Принцип дії плити аналогічний до принципу дії клавіші 

клавіатури. Також біля льоток встановлюються LED стрічки яскравого 

світла.  Маса птиці набагато більша порівняно з масою бджоли (середня маса 

однієї синиці 20-21г, однієї бджоли - 0,13г, тобто маса синиці дорівнює масі 



150-200 бджіл.) Коли синиця прилітає до льотки, щоб поласувати бджолами, 

вона сідає на натискну плиту і своєю масою замикає контакт, спрацьовує 

світловий спалах, який відлякує її. 

Загальна схема та електронна схема системи вдосконаленого вулика 

представлені на мал.1,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 1. Загальна схема системи 

 

 

 

 

 

 

Мал. 2. Електронна схема системи 
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Технічно-економічне обґрунтування.  

Необхідний комплект матеріалів та обладнання з розрахунку на один вулик: 

Обладнання та матеріали Кількість  Сума  

Ультрафіолетові лампи (ДРБ 8-1)   3 шт 210 грн 

«Тепла підлога» 0,5м2 250 грн 

LED-стрічка із захистом від 

атмосферних явищ 

400-450мм 35 грн 

Нажимні пластини (пружина, 

дерев’яна планка, контакт) 

2 шт 30 грн 

Діодний міст 1 шт 30 грн 

Дріт ПВС 2*1,5 4м 28 грн 

Датчик температури з 

терморегулятором 

1 шт 250 грн 

Вимикач вологозахищений 1 шт 35 грн 

Вмикач вологозахищений 1 шт 35 грн 

Вологозахищена вилка і розетка 1 шт 65 грн 

Загальна сума  1400грн 

Трансформатор понижуючий на 

вході   

1 шт 1 грн за 1Вт - 2000грн 

Таким чином, за ціновою політикою на сьогодні середня вартість 

комплекту удосконалення вулика буде становити приблизно 1400 грн та 

додаткова вартість одного трансформатору на усю пасіку складає 2000 грн.  

Вартість антибіотиків та ліків для лікування бджіл залежить від хвороби 

заражених бджіл, у середньому ціна однієї пачки антибіотиків для бджіл 

становить 150 грн. Утеплювач для вулика коштує 350грн. сітка від синиць (за 

потребою) - 250 грн.  

Ми вважаємо, що наша конструкція має сучасне новітнє вирішення 

таких проблем щодо захисту вулика: підтримка необхідного температурного 

режиму та оптимальної вологості, захист від синиць, профілактика 

захворювань. І є достатньо вигідною в економічному та конструктивному 

плані, простою у виготовлені та експлуатації, базується на конструкції 

існуючих вуликів, що дає змогу запустити її в масове виробництво. 

Висновки  

У ході проведених досліджень було запропоновано вдосконалення 

конструкції вулика, яка має нову універсальну систему захисту, що зменшує 



ризик загибелі бджолиних сімей від зовнішніх факторів, захворювань та 

хижаків. 

Для цього було: 

-  проаналізовано конструкції сучасних вуликів; 

- досліджено фактори, що впливають на колапс бджолиних сімей; 

- проведено аналіз ефективності сучасних методів боротьби  

із шкідниками бджіл; 

- запропоновано нову універсальну систему захисту вулика; 

- проведені техніко-економічні розрахунки, які підтверджують 

ефективність запропонованої конструкції у порівнянні із сучасними 

хімічними та механічними методами запобігання колапсу бджіл. 

 Дана конструкція є новою, універсальною та не поступається сучасним 

аналогам. 
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Тези до науково-дослідницької роботи на тему: 

«Майбутнє за безвідходним виробництвом гірничо-збагачувального 

комбінату ТОВ ВКФ “Велта”» 

Роботу виконала Горохова Олександра Анатоліївна, член секції «Хімія» МАН 

Новомиргородського  ЦДЮТ, учениця 11 класу НВО “Новомиргородська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-ДНЗ”. 

Науковий керівник Щербина Валентина Іванівна - керівник секції “Хімія” 

МАН Новомиргородського  ЦДЮТ, вчитель хімії НВО “Новомиргородська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-ДНЗ”, вчитель-методист. 

Мета роботи: 

Метою роботи є дослідження складу відходів виробничого процесу по 

добуванню ільменітового концентрату та визначення галузі застосування 

відповідно складу сировини, а саме глини та піску. Перспектива переробки суміші 

з пластичними масами або склом. 

Актуальність теми: 

Забезпечити безвідходне виробництво добутої сировини на підприємстві ТОВ 

ВКФ «ВЕЛТА», яке добуває ільменітовий концентрат відкритим способом. Зростає 

попит використання предметів виготовлених із скла та керамічних виробів. 

Виникла зацікавленість у комплексному дослідженні складу глини та піску з метою 

подальшої їх переробки  та застосування. Дослідження якості добутих виробів в 

суміші з відходами пластмас або скла. 

Поставлені завдання: 

 – встановити хімічний склад та прокласифікувати глини Бирзулівського 

родовища гірничо-збагачувального комбінату ТОВ ВКФ «Велта» . 

- встановити хімічний склад піску та визначити галузь застосування. 

- встановити мінеральний склад піску та глини, які є відходами виробництва 

на можливість виготовлення предметів вжитку. 

- розробити склад формувальної маси для виготовлення керамічних виробів та 

виробів із скла. 

- дослідити формувальну суміш піску і глини з відходами пластмас або скла. 



- розробити рекомендації по подальшому застосування відходів виробництва, 

Бирзулівського родовища гірничо-збагачувального комбінату ТОВ ВКФ «Велта». 

 

У вступі обгрунтовано мету та завдання досліджень сировини, та вказано на 

необхідність у встановленні складу відходів,  опрацьовано нормативну 

документацію. Теоретично ознайомлено з різноманітними класифікаціями глин. 

Обгрунтовано виникнення потреби у безвідходному виробництві як основного 

важеля охорони природи та економії ресурсів,ознайомилися з сучасними 

технологіями безвідходного виробництва. 

В основній частині роботи, проведені дослідження по встановленню 

основного складу глинистої сировини та піску відповідно до підібраних методик. 

У першому розділі наведено аналіз теоретично опрацьованої технічної 

літератури та методичної літератури, яка використовувалася та вказані теоретичні 

рекомендації для використання досліджуваної сировини. 

У другому розділі надано відомості про методики, які використовувалися для 

дослідження та наведено результати досліджень. 

Практичне значення:  

Виробництво по видобуванні ільменіту може стати практично безвідходним та 

високоефективним, що є першочерговим завданням держави.              

Проблема безвідходного виробництва почала нас хвилювати з тих пір як ми 

почали відвідувати підприємство ТОВ ВКФ «ВЕЛТА» по добуванні ільменітової 

руди. Підприємство знаходиться на полях села Бирзулове та села Коробчине 

Новомиргородського району Кіровоградської області. При вскришуванні кар’єру 

залишаються відвали глин та після виробництва відмивні глина та пісок. Так як ми 

співпрацюємо по STEM освіті з хімічною лабораторією цього підприємства, то ми 

вирішили запропонувати свої послуги в дослідженні складу глинистих мас та 

піску. Ми маємо бажання запропонувати переробку цієї сировини на необхідні в 

промисловості та побуті керамічні та силікатні вироби здійснені за сучасними 

технологіями. На перспективу маємо бажання дослідити суміш глини та піску з 

відходами пластичних мас, а також в суміші з склом. Запропонувати вироби такого 



складу на подальше застосування. Адже безвідходні виробництва-першочергове 

завдання державної політики, а для наших батьків робочі місця. Ми отримали 

підтримку керівництва підприємства та інженерного складу. Нам пообіцяли 

всіляку допомогу. Ми опрацювали теоретичний матеріал по проблемі безвідходних 

виробництв, а також ґрунтовно ознайомилися з видами глин та методиками їх 

дослідження. Також ми вивчили нормативно-технічну документацію ДСТУ, 

міжнародні ГОСТи по глинистій сировині для керамічної промисловості. 

Висновки: відповідно до отриманих результатів  ми пропонуємо можливу  

подальшу переробку сировини: 

1.Застосувати установку пастового згущувача при пульмуологічній обробці (з 

допомогою коагулянту) для очищення глини. Високоякісну вогнетривку глину 

може продаватися для потреб виробництв та населення. 

2. Виробництво цементу 

3. Виробництво облицювальних матеріалів в тому числі гнучка цегла і гнучка 

плитка та тротуарної плитки 

4.Виробництво керамічної  цегли 

5.Виробництво тротуарної плитки в суміші з плавленою пластмасою або з 

битим склом 

 



Тези науково-дослідницького проекту: 

"Чорнокленові чагарникові угруповання на піщаних кучугурах арени Дніпра 

у природному заповіднику «Дніпровсько-Орільський» 

Виконав: М’яло Ангеліна Олександрівна. Тел: 0682411810 

Базовий позашкільний заклад: КПНЗ "Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді" Дніпровської районної ради Дніпропетровської 

області"  (КЗ ЦЕНТУМ ДРР). 

 Навчальний заклад освіти: КЗ Горянівський НВК, 10 клас, Дніпровський 

район, с.Горянівське, вул . Центральна 18.                        

 Науковий керівник: 1.Ганжа Дмитро Сергійович, науковий співробітник 

природного заповідника "Днпровсько-Орільський".2.Боярчук Іван Павлович. 

Директор КЗ ЦЕНТУМ ДРР. 

Об’єкт дослідження - чагарникові угруповання на підвищеннях рельєфу 

на арені р. Дніпра у природному заповіднику «Дніпровсько-Орільський» 

Предмет дослідження: флористичний склад, екологія та структура цих 

екосистем. 

Мета роботи - дослідити унікальні чагарникові угруповання у нетипових 

екстремальних для лісової рослинності умовах арени Дніпра. Виявити умови, 

що дозволяють лісовій рослинності існувати у даних умовах. Розкрити 

наукову, природоохоронну, меліоративну та екологічну роль чорнокленових 

чагарників. 

Наукова новизна: уперше здійснено дослідження чорнокленових 

угруповань на території Природного заповідника «Дніпровсько-Орільський»  

Завдання роботи: 

- виявити місцезростання чорнокленових угруповань на арені Дніпра у 

природному заповіднику «Дніпровсько-Орільський»; 

 - дослідити їх структуру, видовий склад; 

-  провести екоморфічний аналіз; 

-  виявити рідкісні види.  



За підсумками досліджень видовий склад чорнокленових угруповань на 

арені Дніпра нараховує 57 видів рослин (з них 56 квіткові, 1 голонасінна – 

сосна звичайна та 1 вища спорова - папороть дріоптеріс чоловічій), з 52 родів 

з 31 родин.  

У флористичному складі переважають тонконогові – 14%, кленові, 

губоцвіті, лілійні по 7%, айстрові, гвоздичні, розові по 5%, маренові, 

ранникові, фіалкові 4%, інші родини нараховують по 1 виду, що складає по 

2% від загальної кількості. 

Таким чином на піщаних дюнних пагорбах арени Дніпра у Дніпровсько-

Орільському заповіднику формуються стійкі чагарникові угруповання з 

домінуванням клену татарського. У флористичному складі подібних 

угруповань переважають злакові зі значною присутністю губоцвітих, 

айстрових кленових і лілійних.  

Аналіз клімаморф показує перевагу гемікриптофітів та геофітів. З 

трофоморф переважають мезотрофи та олігомезотрофи не зважаючи на 

відносну бідність піщаних ґрунтів. З гідроморф домінують ксеромезофіти, 

мезоксерофіти та мезофіти. Світловий режим сприятливий для 

сциогеліофітів. З ценоморф переважають лісові та бур’янисто-лісові види. Ці 

результати яскраво демонструють лісовий характер рослинного угруповання 

сформованого в амфіценотичних умовах характерних для узлісь. Не 

зважаючи на оточення степовою рослинністю тут домінують лісові види та 

домішуються лучні, лісо-лучні, псамофільні та степові ценоморфи. 

 

 

 



Аналіз стану питної води в м. Олександрія 

Сосновський Назар Олександрович 

+380989926917 

Cylbox5344@gmail.com 

Олександрійский політехнічний коледж, 2-й курс 

м. Олександрія 

Каюн Інна Віталіївна, викладач біології та екології 

Тези:  

 вода питна; 

 аналіз; 

 баканаліз;  

 хіманаліз. 
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ТЕМА: Вейпінг: чи так безпечно, як популярно? 

Актуальність. Напевно, кожному з нас останнім часом неодноразово 

доводилось бачити на вулицях міста людей з дивними пароутворюючими 

пристроями в руках. Так, це вони - електронні сигарети або вейпи. Вони вже 

давно з'явилися на ринку, але саме зараз вони стали надзвичайно 

популярними. Вейпінг (від англ. “to vape” – вдихати та видихати пару) стає 

свого роду хобі для багатьох людей: з’являються вейп-бари, де можна 

обслужити свої електронні сигарети та проконсультуватися з приводу рідин, 

проводяться навіть змагання з клаудчейзінгу (від англ. “cloud chasing” – ловля 

хмар). Така популярність обумовлена не в останню чергу тим, що вейпінг 

вважається більш здоровою альтернативою курінню через відсутність смол та 

безпечність для оточуючих. Однак, чи несе він тільки розвагу та безпечну 

звичку? 

Мета. Дослідити вплив вейпа на підлітків. 

Об'єкт дослідження. Вейп. 

Предмет дослідження. Особливості впливу вейпа для подолання звички 

палити. 

Завдання: 

1. Шляхом вивчення інформації на інтернет сайтах визначити суть 

поняття вейп. 

2. Дослідити вплив вейпу для подолання звички палити. 

3. Проаналізувати одержані відомості. 

4. Зробити висновки. 

Гіпотеза дослідження. Вейп сприяє подоланню звички палити. 

Новизна роботи. Вперше проводиться дослідження на предмет використання 

вейпа для подолання звички палити. 

Практичне значення. Вейп не можна рекомендувати, як один із можливих 

способів для подолання звички палити. 

 



Методи дослідження. Аналіз інформації на інтернет сайтах, експеримент, 

порівняння, моделювання, аналіз, синтез. 

Висновок. У даній роботі було досліджено вплив вейпа на подолання звички 

палити. Встановлено, що безпечність електронних сигарет та пристроїв 

перебільшується.  

 
 



 

Еколого-ценотична характеристика та стан ценопопуляції  

Хамедафни чашечкової (Chamaedaphne calyculata) у межах заказника 

Вутвицький. 

 

         Роботу виконала: Василюк Наталія Аркадіївна учениця 11 класу ЗОШ I-

III ступеня с. Нуйно Камінь-Каширського району Волинської області. 

        Науковий керівник: Банзерук Оксана Юріївна – вчитель біології. 

Oksanabanzeruk235@ukr.net 

        Скорочення чисельності рідкісних видів рослин і тварин займає 

особливе місце серед головних екологічних проблем сучасності. Хамедафна 

чашечкова є рідкісним видом рослин, який зустрічається лише в 2 місцях в 

Україні, в тому числі у Вутвицькому заказнику, що і спонукало до 

детальнішого вивчення даної  рослини. 

        В ході нашого дослідження ми використовуючи загальноприйняті 

методики дослідження спробуємо встановити стан ценопопуляції, 

орієнтуючись на віковий спектр Хамедафни чашечкової, еколого-ценотичну 

приуроченість рослини. 

       В роботі ми використовували методику флористичної приуроченості  

виду Браун-Бланке. Віковий стан і щільність популяцій визначали на основі 

морфометричних вимірів на облікових ділянках площею 1м2 за методикою 

Т.О. Работнова (1950), з доповненнями О. В. Смирнової. Як ключі для 

визначення приналежності особин до певного онтогенетичного стану для 

кожного модельного виду використовувалися літературні джерела (Бакалина, 

1997; Нікітіна, 1978) та власні спостереження авторів. 

З метою виконання поставлених завдань було проаналізувано 16 

джерел літератури. Своє дослідження я проводила з 2014 по 2017 роки у 

вегетаційний  період рослини. 

 



В результаті проведеного   дослідження  на території Вутвицького 

заказника  було виявлено дві ценопопуляції Хамедафни чашечкової. 

Аналізуючи спектри вікової структури ценопопуляцій I і II за 2014-2017 роки 

піки чисельності особин хамедафни чашечкової припадають на віргінільний 

віковий стан  у ценопопуляції I, в ценопопуляції II спостерігаємо 

переважання  особин генеративного періоду, що свідчить про добру 

пристосованість виду до умов існування. 

Щільність ценопопуляцій на протязі 2014-2017 років залишалась 

стабільно високою, з незначним коливанням. В ценопопуляції I 

спостерігалась тенденція до збільшення щільності, лише  у 2017 році вона 

дещо знизилась. У ценопопуляції II навпаки щільність зменшилась у 2015 

році і була на однаковому рівні впродовж трьох років.  

      В районі дослідження вид виявлений у складі угрупування: 

1) Класу Oxycocco-Sphagnetea (Журавлино-сфагнових) 

2) Класу  VaccinioPiceatea  (Лохино-соснових) За Браун-Бланке 

ВИСНОВКИ 

1. На території Вутвицького заказника нами було виявлено 2 ценопопуляції 

Хамедафни чашечкової. 

2. За даними ценотичного аналізу характерними місцями зростання 

Хамедафни чашечкової є лісові оліготрофні болота із розрідженою сосною. 

3. У синтаксономічному аспекті вид виявлений у складі угрупування 2 

асоціацій. 

4. Встановлено, що ценопопуляції Хамедафни чашечкової є нормальними, 

неповночленними, віковий спектр є лівостороннім у ценопопуляції I і 

центрованим у ценопопуляції II. 

5. Усі ценопопуляції хамедафни чашечкової є молодими, їх щільність варіює 

від 75 до 120 і залежить від ступеня антропогенного навантаження. 

6. У перспективі необхідно продовжити моніторинг стану ценопопуляцій 

виду з метою встановлення динаміки їх розвитку та для розробки й 

вдосконалення охоронних заходів.  



Наше дослідження може бути використане для написання довідникових 

видань про природнозаповідний фонд району, області, а також в при 

проведенні екскурсій, на уроках  біології, екології, географії та виступах 

шкільної екологічної агітбригади «Водограй». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕЗИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОМЕСТИКАЦІЇ НА МОРФОФІЗІОЛОГІЧНІ 

ПОКАЗНИКИ І ПОВЕДІНКУ ФРЕТОК 

 

Коцюмбас Яна Сергіївна, учениця 11 класу Новояворівського навчально-

виховного комплексу “ЗОШ ІІ ст. – ліцей” Яворівської районної ради Львівської 

області 

Науковий керівник: Шидловський Ігор Віталійович к. б. н., доц. каф. 

зоології ЛНУ імені Івана Франка 

“Humans is the world’s greatest evolutionaly force” (Palumbi, Science). Із цим 

важко не погодитися. Тисячі років домашні тварини живуть поруч з людиною і 

в процесі доместикації, під впливом нових умов середовища і штучного добору 

з’являються ознаки, що відрізняють їх від диких родичів. Промислова 

доместикація тхорів як об'єкта хутрового звірівництва почалася в першій 

половині XX ст. Для цього використовувалися два види тхорів - Putorius 

putorius і Рutorius  eversmanni (Терновський, 1977; Кузнецов та ін., 1985). 

Згодом тхори стали об'єктом аматорського розведення в домашніх 

умовах, про що свідчать численні виставки, що організовуються любителями та 

сайти, що присвячені цим тваринам. 

Генетика перетворення поведінки (з дикої – в домашню) супроводжується 

морфологічними і фізіологічними змінами.  

Яких  ознак набули в процесі доместикації фретки-компаньони? 

Метою моєї роботи, стало дослідження  впливу одомашнення на 

морфофізіологічні показники та на поведінку фреток. 

Об'єкт дослідження: домашні фретки (фретки-компаньйони). Предметом 

дослідження є зміна морфофізіологічних показників та поведінки фреток в 

результаті одомашнення. 

Вивчення ефекту доместикації на екстер'єрні ознаки і поведінку тхорів 

проводили на домашніх тваринах, що утримуються в нашій сім’ї впродовж  4 

років.  Згідно методики [1] основними критеріями були зміна довжини і маси 

тіла, допоміжними – довжина вуха, хвоста, ступні. Дані щодо дикої форми 



тхора (тхір чорний) взяті з роботи [2]. Зміна поведінки хатніх фреток вивчалася 

за власними спостереженнями та інформацією користувачів 

https://www.instagram.com/ferret_7and1/. 

Ми класифікували  досліджуваних фреток згідно стандартів розроблених  

AFA (American Ferret Association) і Російською Асоціацією Заводчиків Тхорів 

(RFBA). Згідно методики  розподіл фреток здійснено за трьома основними 

ознаками: власне, окрасу; колірному забарвленню; розподілі білих плям. Ми 

утримуємо 8 фреток (4 самки і 4 самці), які належать до перламутрової і 

пастельної груп із забарвленням від темно перламутрового до пастельного. 

В ході доместикації у хатніх тхорів зафіксовано збільшення маси тіла: у 

самців на 292, у самок на 287г відповідно. У порівнянні з дикими тхорами жива 

маса самців збільшилася у 1,23, у самок – 1,44 рази. 

Статевий коефіцієнт (відношення маси тіла самців до маси тіла самок) у 

хатніх фреток 1,8, у дикого (чорного тхора) – 2,1.  

Довжина тіла самців кімнатних фреток за період  розведення збільшилася 

на 51,85 мм (в 1,15 рази) в порівнянні з чорними тхорами. У самок цієї породи в 

порівнянні з чорними тхорами довжина тіла збільшилася на 45,2 мм (в 1,13 

рази). 

Довжина вуха - ознака, за якою  штучний добір не проводиться. У процесі 

доместикації довжина вуха зменшилася, що пов'язано з умовами утримання 

звірів, коли у них обмежена рухова активність, зникла необхідність в 

слуховому орієнтуванні, пошуку їжі, захисту від ворогів і т. п. 

В ході доместикації довжина хвоста як у самок, так і у самців хатніх 

тхорів збільшилася.  Але показники відносної довжини хвоста свідчать, що 

відбулося зменшення цього органа. 

 Абсолютна довжина ступні змінилася несуттєво: зменшилася в 

порівнянні з дикими формами. У пересуванні по м'якому снігу у диких особин 

має значення відносна довжина долоні і ступні (% від загальної довжини тіла). 

Слід зауважити, що за цими параметрами різниця між самцями і самками 

незначна і не перевищує 1-2%. 

У фреток-компаньйонів «доместикаційний синдром» проявляється у 

https://www.instagram.com/ferret_7and1/


вигляді успішного розмноження в антропогенних умовах та різкого посилення 

темпів розмаху мінливості морфологічних параметрів. Зменшилися відносні 

показники довжини хвоста, вуха, ступні. Збільшилися розміри та маса тіла. 

Спостерігається поява різноманітних забарвлень хутра та явище неотенії 

у вигляді дитячих форм поведінки у дорослих особин. 

 

1. Вимірювання хребетних тварин: методичні вказівки до лабораторних 

занять, навчальної практики та самостійної роботи для студентів 

напрямку підготовки 6.040102 – біологія та 6.040106 – екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Укл.: 

І. В. Дикий, А. Т. Затушевський, В. В. Лєснік, К. М. Назарук, І. В. 

Шидловський. – Львів: Львівський національний університет імені Івана 

Франка, 2012. – С. 26-29. 

2. Федорова О. И., Е.А. Тюрина Е. А. Преобразования экстерьерных и 

интерьерных признаков хорьков (Mussel putorius Linnaeus,1758) в ходе их 

промышленной доместикации // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  

http://www.bionet.nsc.ru/vogis/pict_pdf/2011/15_4/08.pdf 
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РОЗВИТОК АСОЦІАТИВНОЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ  ПАМ’ЯТІ У ДІТЕЙ 

СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

  

Автор: Болотова Поліна Дмитрівна, учениця 11 класу Мелітопольського 

ліцею № 19,  вихованка Малої академії наук учнівської молоді 

Мелітопольської міської ради Запорізької області,  manmelitopol@gmail.com, 

(0619)43-12-72 

Науковий керівник: Тимошенко Ольга Вікторівна, науковий керівник МАН 

Науковий консультант: Станішевська Тетяна Іванівна, доктор біологічних 

наук, професор МДПУ ім. Б. Хмельницького 

 

Актуальність роботи зумовлена тим, що саме пам'ять, виконує 

провідну роль у здійсненні всіх інших форм психічної діяльності людини, 

накопичуючи і зберігаючи набутий досвід і забезпечуючи можливість його 

подальшого використання. Людська активність побудована на процесі 

пізнання, тобто відображенні в психіці особи реальної дійсності.  

Сучасна людина не в змозі буквально відтворювати те, що сприйняла, 

бо об’єм відомостей дуже великий. В зв’язку з цим змінились вимоги і до 

навчання. Якщо раніше в навчанні важливо було запам’ятати і відтворити 

відомості, то тепер на перший план виходять завдання розумового розвитку 

учнів. За даними психолого-педагогічних досліджень останніх десятиліть 

докорінно змінились зміст і методи навчання в початковій її ланці. Для 

педагога дуже важливо знати, як краще структурувати учбовий матеріал та в 

якій послідовності пропонувати його учням, щоб забезпечити високу якість 

навчання, та опрацювання цього матеріалу. Для цього необхідно визначити 

закономірності організації інформації у пам'яті та її відтворення. 

Об’єкт дослідження: особливості процесу розвитку різних видів 

пам’яті у школярів. 

Предмет дослідження: динаміка вікових змін асоціативної та 

оперативної пам’яті у школярів 11-13 років. 
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Мета роботи полягає у визначенні, обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці особливостей розвитку пам’яті школярів. 

Реалізація поставленої мети вимагає виконання таких завдань: 

• проаналізувати літературні джерела з даної теми дослідження; 

• встановити рівень розвитку асоціативної та оперативної пам’яті у дітей 

11-13 років; 

• проаналізувати вікові та статеві особливості пам’яті у школярів.  

Методи дослідження: експериментальний, пошуковий, статистичний, 

порівняльний. 

Новизна роботи полягає у встановлені рівня розвитку асоціативної та 

оперативної пам’яті у дітей середнього шкілького віку Мелітопольської 

гімназії №19.  

Теоретичне і практичне значення роботи. Результати дослідження 

можуть бути використані при подальшому вивченні пам’яті, її особливостях 

на уроках  біології. 

Висновки. За даними дослідження у 42% школярів 11-13 років – 

високий та середній рівень розвитку оперативної пам’яті, у 10% – нижче за 

середній рівень та низький рівень розвитку пам’яті у 6% досліджуваних. 

Результати дослідження різних видів пам'яті вказують на статеві відмінності 

між хлопцями і дівчатами 11-13 років, що також прослідковується при 

вирішені завдань. Загальний рівень розвитку пам’яті у дітей знаходився на 

високому рівні, що відповідає віковим нормам розвитку школярів.  
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МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ 

ВРОДЖЕНОГО ВИВИХУ СТЕГНА 
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Роменської міської МАН 

Актуальність роботи. Вроджений вивих стегна – це крайній ступінь 

дисплазії кульшового суглоба. Виникає ця патологія внаслідок того, що в процесі 

внутрішньоутробного розвитку порушується формування кульшового суглоба. Це 

часта вада розвитку, від якої найчастіше страждають дівчата. Зазвичай вражається 

один суглоб. 

Вроджений вивих стегна при пізньому лікуванні нерідко приводить до 

інвалідності дитини, із цієї причини він повинен бути вчасно виявлений і 

пролікований. 

Вроджений вивих стегна – одне з найчастіших захворювань опорно-рухового 

апарату і становить понад 3% усіх ортопедичних захворювань. Запобігши розвитку 

вродженого вивиху стегна неможливо, тому надзвичайно важливою є своєчасна 

діагностика та раннє лікування. 

Вроджений вивих стегна поширений у всіх країнах, але є і расові особливості 

поширення. Наприклад, в США чисельність хворих серед білого населення більше, 

ніж серед афроамериканців. У Німеччині дітей з цим захворюванням народжується 

менше, ніж у Скандинавських країнах. 

Дитяча інвалідність у зв’язку з цим захворюванням зростає з кожним роком. 

За останні кілька років кількість хворих з вродженим вивихом стегна зросла на 60%. 

У дітей у віці 7-8 і 12-15 років відбувається погіршення стану. З’являється біль, 

кульгавість посилюються, що викликано гормональними змінами. Тому дуже 

актуальним є впровадження заходів щодо покращення стану хворих на варусну 

деформацію стегна у підлітковому віці. 

Мета роботи – на підставі комплексного аналізу клінічних та медико-

соціальних аспектів хвороби запропонувати комплекс вправ для профілактичного 

лікування вродженого вивиху стегна у підлітковому віці. 



Завдання: провести аналіз наукових джерел стосовно питань причин, ознак та 

симптомів захворювання; дослідити методи діагностики вродженого вивиху стегна; 

проаналізувати методи лікування хвороби; розробити комплекс вправ для 

покращення стану хворих на вроджений вивих стегна у підлітковому віці.  

Об’єкт дослідження – вроджений вивих стегна. Предмет дослідження – 

методи та профілактика лікування. 

Методи дослідження: теоретичні, імперичні методи, методи обробки даних. 

Наукова новизна полягає у комплексному дослідженні та аналізі вірусної 

деформації стегна, методів її лікування. У роботі запропонований самостійно 

складений комплекс вправ для покращення стану хворих на вроджений вивих стегна 

у підлітковому віці. 

Особистий внесок. Усі результати досліджень є наслідками особистої роботи 

пошуковця. 

Висновки. Проведено аналіз наукових джерел стосовно питань причин, ознак та 

симптомів захворювання. Вроджений вивих суглоба – це стан, при якому з моменту 

народження в суглобі відсутнє правильне або надійне з членування кісток, що 

беруть участь в утворенні суглоба. Якщо хоча б одна з кісток, що формують суглоб, 

зміщується зі свого нормального стану, то говорять, що в суглобі стався вивих. 

Діагноз вродженого вивиху стегна ставиться дитині в тому випадку, якщо будова 

суглоба легко допускає зсув кісток з їхнього нормального положення, незалежно від 

того, чи є вивих. Тобто, схильність до вивиху є підставою для постановки діагнозу. 

Головна роль в діагностиці даного захворювання належить педіатру пологового 

будинку, ортопеду. Новонароджений повинен оглядатися двічі, зразу після пологів і 

в момент виписки. В подальшому дитина підлягає диспансерному спостереженню за 

місцем проживання. 

Проаналізовано методи лікування хвороби. Лікування вродженого вивиху стегна 

може бути консервативним або оперативним (хірургічним). Якщо діагноз ставиться 

правильно і вчасно, то досить консервативних методів, проте якщо діагноз 

поставлений пізно, без операції не обійтися. 

Розроблено комплекс вправ для покращення стану хворих на вроджений вивих 

стегна у підлітковому віці та почато його розповсюдження в м. Ромни. Допомогу 

надали лікар-ортопед Сумської обласної клінічної лікарні Костюкова Олена 



Вікторівна та фахівець з фізичної реабілітації Сумської обласної клінічної лікарні 

Бондюк Оксана Анатоліївна. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛООБМІНУ В КРИСТАЛІЗАТОРІ МБЛЗ 

 

Використання безперервного розливання в сталеплавильному 

виробництві сприяє економії капіталовкладень у зв’язку з вилученням витрат 

на спорудження такого дорогого устаткування, як обтискні стани, а також 

забезпечує значну економію металу внаслідок зменшення обрізі, економію 

енергії, яка витрачалася на підігрів зливків у нагрівальних колодязях, 

дозволяє знизити екологічне навантаження на атмосферу, підвищити якість 

металопродукції, автоматизувати процес лиття й поліпшити умови праці для 

обслуговуючого персоналу.  

Конструктивні рішення, що використовуються під час створення 

машин безперервного розливання, містять у собі знання із цілої низки 

дисциплін у галузі металургії, матеріалознавства, теорії затвердіння, 

електротехніки, гідродинаміки, теплофізики, теорії вимірів і автоматичних 

систем керування та ін. Такий комплексний підхід не має аналогів, під час 

створення високоефективних агрегатів і машин у системі виробництва 

чавуну й сталі.  

Технологічний процес і машини безперервного розливання сталі 

безупинно розвиваються й удосконалюються, що розширює сферу їх 

застосування й створює передумови для трансформації сталеплавильного 

переділу в цілому. Рівень ефективності використання технологій 

безперервного розливання сталі враховується під час створення нових 

виробництв і модернізації діючих. У свою чергу це стимулює подальший 

розвиток конструкцій машин безперервного розливання сталі, забезпечуючи 

більшу привабливість їх дизайну й конкурентоспроможність. 

Для дослідження теплообміну в кристалізаторі з метою визначення 

оптимальних шляхів його інтенсифікації ми зробили дві устанвки. Вони 

складалися з бака з мірною шкалою , з якого вода ( теплоносій) за допомогою 

насоса  через витратомір  подається до кристалізатора. Всередину 

кристалізатора із зазором 0.5 мм від внутрішньої стінки встановлений 



елекричний ТЕН , який нагрівається до температури 815 ± 2     та імітує 

непреривнолиту заготівку. Від кристалізатора вода через трубки подається 

назад в бак. Швидкість руху теплоносія в закритих каналах кристалізатора 

регулюють в широких межах, міняючи продуктивність від центрового 

насоса, якщо діапазон витрати води перевести в швидкість її руху в каналі 

кристалізатора, виходять значення від 0 до 6 м/с.  

 Зміни температури води в баку фіксуються двома термометрами, 

встановленими на різних рівнях по висоті. Температури   води на вході та 

виході з кристалізатора при необхідності фіксуються термопарами. 

 Єдина різниця між цими двома установками полягала в тому, що 

площа першої установки була більша за площу другої в 2 рази. Як я вже 

зазначила швидкості у цих двох установках також будуть відрізнятися. Щоб 

результати вийшли теоретично рівними площа першої установки відносилася 

до площі другої установки як швидкість другої установки відносилася до 

швидкості першої. 

Проведений теоретичний аналіз теплообміну між кристалізатором і 

теплоносієм. На його основі визначені можливі способи інтенсифікації 

теплвідводу водою, що охолоджує, в кристалізаторі МНЛЗ. Методом 

фізичного моделювання досліджено впливи швидкості руху води в 

кристалізаторі на параметри теплообміну. За результатами досліджень було 

встановлено, що більш ефективно з економічної точки зору збільшення 

площі поверхні теплообміну ніж збільшення швидкості води. Тому більш 

оптимальним способом інтенсифікації тепловідводу  в кристалізаторі МНЛЗ  

представляється збільшення площі теплообміну між водою, що охолоджує, і 

кристалізатором. 

Практична значимість роботи полягає в тому, що результати даних 

досліджень можна використовувати під час виробництва сталі, при цьому 

переобладнання лінії не потребуватиме великих затрат. 



Скалецька М., Мроць О. 
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Поява сьогодні багатьох хвороб, поява гіподинамії, гіпокінетичної хвороби пов’язана 

із зниженням рухової активності, яка призводить до виникнення порушень у діяльності 

всіх внутрішніх органів та систем. Такі порушення вчені об’єднали терміном 

«гіпокінетична хвороба» (Ареф’єв і ін., 2001). Ця хвороба і призводить до розладу 

узгоджених дій всіх систем організму, порушення взаємодії організму з довкіллям. При 

гіподинамії зміни негативного характеру можна знайти в будь-якому органі тіла. З 

послабленням м'язів, зв'язок, кісткового апарату, розвиваються різні порушення постави, 

деформується стопа. Особливо важливе значення мають порушення серце-судинної 

ситеми, оскільки такі хвороби, як ішемічна хвороба серця, інфаркт, інсульт, в списку 

захворювань нашого часу знаходяться на першому місці. У процесі дозрівання серцево-

судинної системи дітей і підлітків виділяють періоди інтенсивного (11-13 років) і 

критичного розвитку (14-16 років) адаптативних можливосте системи кровообігу. Отже, 

при гіподинамії погіршується діяльність життєво-важливих органів і навіть у молодих 

людей формуються так звані «механізми регуляції, що притаманні людям похилого віку». 

Тому метою моєї роботи було дослідження вікової динаміки адаптаційних можливостей  

серцево-судинної системи у школярів 13 років та порівняти їх з школярами 16 років.  

Дослідження проводили на базі шкільного медичного пункту. З цією метою 

обстежено 4 групи школярів (2 групи хлопців, і 2 групи дівчат) у віці 13 та 16 років. 

Основні показники серцево-судинної діяльності – артеріальний пульс і тиск – вимірювала 

у кожної дитини у стані фізіологічного спокою. Систолічний та хвилинний об’єм крові 

розраховували за формулою Сарра у модифікації Н.О. Романцевої де було враховано вік 

школярів. 

В результаті проведеного дослідження нами було вивчено розвиток серцево-

судинної системи у дітей. Ми встановили, що у хлопців 13 років показники систолічного 

артеріального тиску в  середньому становив 109 мм.рт ст. Величина діастолічного тиску 

коливалася у значно ширших межах і в середньому становила 57 мм. рт. ст. Величини 

даних показників у дівчат були більш динамічними, який становив 64 мм.рт.ст. Величина 

систолічного артеріального тиску виявилася однаковою в обох досліджуваних категоріях 

дітей. При аналізі показників ЧСС (пульсу) були отримані такі дані, у хлопців цей 

показник коливався в межах 55-83 уд/хв., а в дівчат 70-94 уд/хв. Показники сили у хлопців 

становив 32 одиниці, що свідчить про нормальний розвиток м'язів, та дозволяє зробити 

висновок, що при м’язовій роботі зростає серцевий викид, тобто збільшується систолічний 

об’єм. У дівчат цей показник становить 22. 

У хлопців 16 років показники систолічного артеріального тиску в  середньому 

становив 104 мм.рт ст. Величина діастолічного тиску коливалася у значно ширших межах 

і в середньому становила 63 мм. рт. ст., у дівчат дані показники були більш динамічними, 

про що свідчить величина похибки, зокрема при дослідженні величини діастолічного 

тиску, який становив 74 мм.рт.ст. Величина систолічного артеріального тиску виявилася 

майже однаковою в обох досліджуваних категоріях дітей. При аналізі показників ЧСС 

(пульсу) були отримані такі дані, у хлопців цей показник коливався в межах 56-100 уд/хв., 

а в дівчат 60-104 уд/хв. Показники сили у хлопців становив 48 одиниць, а у дівчат лише 

29. При порівнянні основних показників серцево-судинної системи у хлопців 13 та 16 

років ми встановили, що найбільших змін зазнає АТд де показники збільшуються  на 5,8 

мм.рт.ст. майже до норми., натомість у нашої вибірки учнів рівень АТС знижується і 

знаходиться на рівні гіпотонічного типу. Підвищення рівня ЧСС з 70,7 до 83 ударів на 

хвилину, що призводить до зростання СО та ХО крові. 
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Порівняння розвитку серцево-судинної системи у  дівчат показали подібні 

результати, як і у хлопців зростання діастолічного та зниження систолічного тиску, ЧСС 

залишається на однаковому рівні. Інтенсивно зростає СО крові на 31,6 мл. Тому, можна 

припустити, що у хлопців та у дівчат відрізняється компенсаторні механізми, у хлопців 

зроскає кількість серцевих скорочень, а у дівчат серцевий викид. 

Одержані нами результати можуть бути використані для ранньої діагностики 

патологій серцево-судинної системи, у рамках кабінету дитячої медсестри у школі, а 

також для корекції навантаження на уроках фізичного виховання у певних класах. 

 

 
 



Дослідження впливу різних чинників на активність ферменту уреази 

 Каплунова Катерина Сергіївна, 10 клас Добропільської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№19 м. Добропілля Донецької області. Науковий керівник: Тихонова Лариса 

Олександрівна, учитель І категорії, старший учитель, Добропільська ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 19, м. Добропілля Донецької області. 

Актуальність роботи полягає в тому, що фермент уреаза відіграє дуже 

важливу роль в кругообігу Нітрогену. За своєю абсолютною специфічністю 

даний фермент здатний розкладати тільки сечовину. Даний процес можна 

розглядати як процес екологічної мінералізації, в результаті якого нелеткий 

небезпечний органічний субстрат – сечовина, трансформується в газоподібні 

продукти – амоніак і вуглекислий газ. Дослідження проводились на 

рослинних об’єктах з метою моделювання впливу різних чинників на 

активність ферменту в природі та розумінню впливу господарської 

діяльності людини на кругообіг Нітрогену. 

Мета даної роботи: дослідити вплив різних чинників на активність 

ферменту уреаза. 

Об’єкт дослідження: фермент уреаза, виділений з насіння кавуна. 

Предмет дослідження: активність дії ферменту уреази під впливом 

різних чинників. 

В процесі дослідження було визначено наявність уреази в насінні 

кавуна, гарбуза. В ході проведених експериментів було досліджено, що 

уреаза зберігає свою активність у широкому діапазоні температур та рН 

середовища. Найбільшу активність уреаза проявляє в лужному середовищі, а 

саме при рН=10. В кислотному середовищі уреаза проявляє значно меншу 

активність. Отримані результати свідчать про пристосованість дії даного 

ферменту в різних кліматичних умовах. Але йони важких металів Cu ²⁺, Pb²⁺ , 

фенольні сполуки  є дуже сильними інгібіторами  активності уреази. Дані 

сполуки викликають денатурацію ферменту уреаза та призводить до втрати 

ним біологічної активності. Таким чином, накопичення важких металів в 



ґрунтах можуть призвести до зменшення екологічної утилізації сечовини та 

порушення глобального кругообігу Нітрогену. 

 



Тези 

до науково-дослідницького проекту «Дендропарк Криворізького Покровського ліцею. 

Проект реконструкції», Кравець Дарії Олексіївни, учениці 10-Б класу. 

Науковий керівник Качалов Іван Андрійович, вчитель біології та екології 

Криворізького Покровського ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської обл. 

 

Криворізький Покровський ліцей розташований у Покровському районі міста 

Кривого Рогу, по вулиці Кропивницького, 63. Збудований у 1970 році тоді ще знаний 

як КЗШ № 3, у цьому ж році було закладено шкільний дендропарк. Покровський ліцей 

окрім іншого має велику та гарну територію, яка потребує реконструкції, а саме 

створенні на її території дендропарку та сучасної інфраструктури (спортивний 

майданчик, зони для відпочинку, зелені класи).  

Предметом проектування шкільного дендрарію. 

Об’єктом - є декоративні дерева та кущі в озелененні ліцею. 

Мета роботи є еколого-ботанічна характеристика зелених насаджень та 

створення проекту сучасного дендрологічного парку на території Криворізького 

Покровського ліцею. 

Завдання: 

1. Узагальнити уявлення про флору та дендрофлору; 

2. Узагальнити сучасні уявлення про основні підходи до озеленення 

навчальних закладів у науковій літературі та мережі Інтернет;  

3. Перевірити чи відповідають держаним стандартам озеленення 

Криворізького Покровського ліцею; 

4. Визначити та описати сучасний видовий склад дерев та чагарників та 

території ліцею (інвентаризація); 

5. Ознайомитись з асортиментом дерев та чагарників перспективних для 

озеленення території навчальних закладів; 

6. Розробити проект перспективного розвитку озеленення території КПЛ та 

створення дендропарку за допомогою програмного продукту RealTime Landscaping 

Architect. 

 

Як свідчать опрацьовані літературні дані, архітектурно-планова композиція 

шкільної ділянки разом з архітектурою шкільної будівлі художньо-емоційно впливає 

на учнів і привчає їх до впорядкованості і краси. 

Найбільш  привабливими видами в озелененні ми вважаємо: каштан кінський, 

клен гостролистий, клен форма шаровидна, береза повисла, горобина звичайна, ялина 

європейська. 

Озеленення території ліцею частково відповідає вимогам Держстандарту. 

В ідеалі розрахункова частка зелених насаджень на одного учня після 

реконструкції, за нашими підрахунками повинна складати не менше 0,002 Га. Загалом 

у результаті реалізації проекту реконструкції загальну площу зелених насаджень 

планується збільшити на 3650 м2, що в сумі складатиме – 9150 м2 або 0,915 Га. Таким 

чином, частка зелених насаджень, на одного учня складатиме  - 0,0022 Га, що 

відповідатиме вимогам Держстандарту. 
 



Назва проекту: «Вивчення ринку лікувальних та профілактичних засобів 

рігудотерапії» 

Солодовник Дар’я Романівна 

Тел.. 0686112586 

dasasolodovnik777@gmail.com 

КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія» - загальноосвітня школа I-III 

ступенів №1» ВРР ЗО 

учениця 10 класу 

м.Дніпрорудне, Василівський район , Запорізька область 

Керівник:Губа Аліна Едуардівна, вчитель біології 
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Тези до науково-дослідницького проеку 

 

          Актуальність: В теперішній час спостерігається підвищення інтересу 

до гірудотерапії. Однак дослідження з виділення і характеристики комплексу 

БАР медичної п’явки ще далекі від свого завершення.   

         Мета: Вивчення ринку лікувальних та профілактичних засобів 

гірудотерапії за літературними даними.  

Вказана мета реалізовувалась через наступні завдання:  

1) проаналізувати  ринок лікувальних та профілактичних засобів 

гірудотерапії за літературними даними. 

 

В наш час вивчення біологічно активних речовин медичної п’явки 

набуло великого значення.  

 Завдяки науковим дослідженням останнього часу вчені дали чітке 

наукове обґрунтування методу, виділили зі слини медичної п’явки цілий 

комплекс біологічно активних речовин, що дають лікувальний ефект і 

корисні для людського організму. 

 Численні досліди показали, що ці речовини, потрапляючи в кров 

людини, виявляють не тільки знеболюючу, протизапальну і протипухлинну 

дію, але й знижують імовірність утворення тромбів, активують 

мікроциркуляторну динаміку крові й лімфи. 

 Останнім часом стало доведеним фактом, що належним чином 

проведена гірудотерапія стабілізує та зміцнює імунну систему людини в 

цілому. 

Також можна сказати що, основна маса ферментів і інших речовин 

виробляеться в її слинних залозах і в момент укусу надходить у кров людини. 

При цьому певна частина речовин залишається в травному тракті п'явки для 

того, щоб вона могла обробляти знову  кров, яка буде надходити, та її запаси.       



Таким чином, ми бачимо, що саме секрет слинних залоз є найголовнішим 

об’єктом розгляду в плані способу й механізмів лікувального впливу  

Майбутнє гірудотерапії, мабуть, пов'язане з новими препаратами, які 

отримують зі слинних залоз медичної п'явки, а також з майбутніми 

розробками подібних препаратів методами генної інженерії. На сьогодні ж 

стародавній народний метод лікування п'явками ще використовується 

людиною. 

          І хоч в теперішній час і спостерігається підвищення інтересу до 

гірудотерапії, що пов`язане, головним чином, з науковим обґрунтуванням 

впливу біологічно активних речовин слини медичної п`явки (БАР СМП), 

однак методи виділення і характеристика комплексу БАР СМП далекі від 

свого завершення. Так, із більш ніж 100 компонентів слини медичної п`явки 

вивчені фізико-хімічні властивості та терапевтична дія лише близько 20 

речовин. 

      Висновок: 

    За результатами досліджень на сучасному фармацевтичному ринку 

основну частку товарного асортименту (85%) складають вітчизняні 

виробники. Іноземні виробники представлені такими фірмами як: ТОВ 

«Королефарм», ЗАТ «ТвинсТек» та ТОВ «Форофарм».  

      Загалом весь асортимент в переважній більшості являє собою полі 

компонентні форми у вигляді гелю,  гелю- бальзаму, крему та крему-

бальзаму. Унікальність бальзаму із медичної п’явки полягає в широкому 

спектрі дії (тромболітична, протизапальна, проти набрякова тощо), а також 

здатності посилювати дію інших речовин, що дозволяє одночасно вирішити 

більшість задач, пов’язаних із проблемою захворювання. Так, в даних 

продуктах екстракт медичної п’явки об’єднаний з наступними 

компонентами: софора японська (Styphnolobiumjaponicum), 

бодяга(Spongillalacustris, Ephydatiafluviatilis ), гинкгобилоба (Ginkgobiloba), 

золотий вус (Callisiafragrans), живокіст (Symphytymoffcinale), сабельник 

(Comarumpalustre) та ін.  



      Проведений аналіз споживчого аспекту свідчить про високий рівень 

активності споживачів з перевагою на вітчизняного виробника, що дозволить 

збільшити прибутки на вітчизняному ринку. 
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БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОУТВОРЮЮЧИХ 

ШТАМІВ СТАФІЛОКОКІВ, ЩО ВИДІЛЕНІ ПРИ БАКТЕРІАЛЬНОМУ 

ВАГІНОЗІ 

Мікробіота слизових оболонок статевих органів жінок не може не 

являтися фізіологічним партнером організму-хазяїна. Вона гомеостатична та 

відіграє позитивну роль в обмінних процесах на слизовій оболонці та захищає 

від зовнішніх патогенів. Токсиноутворення, характерне для більшості 

представників нормофлори, стає клінічно значущим та може загрожувати 

здоров'ю жінки. Більш того, воно може загрожувати й головній фізіологічній 

функції жіночих статевих органів - репродуктивній. 

Інфекційні хвороби можуть протікати з ускладненнями через 

формування в організмі мікробних біоплівок. Біоплівки являються формою 

мікробних угрупувань, що фіксуються на поверхнях і складаються з 

мікробних клітин та асоційованого з ними позаклітинного матриксу. З 

біоплівковими інфекціями пов'язані багато хронічних захворювань - 

муковісцидозна пневмонія, середній отит, остеомієліт, інфекції сечовивідної 

системи і т.д. Стафілококи - актуальні збудники гнійно-запальних 

захворювань - являються бактеріями, здатними до формування біоплівки. 

Метою даної роботи є визначення здатності до плівкоутворення штамів 

стафілококів, виділених при бактеріальному вагінозі та розробка 

рекомендованого плану лікування, що є важливою складовою діяльності 

фельдшера. 

Важливе місце у питанні бактеріального вагінозу займає профілактика, 

яка включає заходи як загального, так і індивідуального характеру. 

Дослідження проводились на базах лабораторій комерційної медицини 

та Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних 

досліджень, в пологовому будинку, в центрі планування сім'ї, на базах 

жіночих консультацій, закладів сімейної медицини. Просвітницька робота 

проводилась в навчальних закладах міста (коледжах, школах, університеті). 

 

http://cdc.poltava.ua/laboratornyi-tsentr/vidokremleni-pidrozdily/117-kremenchutskyi-lab.html
http://cdc.poltava.ua/laboratornyi-tsentr/vidokremleni-pidrozdily/117-kremenchutskyi-lab.html


Порівняльний аналіз враження верхівковим короїдом ділянок 

хвойного лісу в урочищі «Сосняк» 

Проблема поширення всихання хвойних лісів в Україні набуває 

загрозливих масштабів. Жуки-короїди значною мірою впливають на розвиток 

і стійкість хвойних лісів, ослаблюючи дерева при заселенні, призводячи до їх 

загибелі. Багато незрозумілого в механізмах життєдіяльності  цих комах та 

заходах боротьби з ними. Тому дослідження ураження насаджень 

верхівковим короїдом на території ДП «Сумське лісове господарство» в 

урочищі «Сосняк», представляють  наукову і практичну цінність. 

Мета роботи: провести порівняльний аналіз 4-х ділянок лісу на 

території урочища  «Сосняк» на предмет зараження дерев верхівковим 

короїдом. 

Завдання досліду: 

- ознайомитися з біологією жуків родини короїди; 

- обстежити дослідні ділянки на предмет виявлення ушкоджених верхівковим 

короїдом дерев візуально та за допомогою феромонних пасток; 

- сформулювати висновки. 

Об’єкт дослідження: урочище «Сосняк». 

Предмет дослідження враження верхівковим короїдом Сосни 

звичайної. 

Результати дослідження 

Для проведення дослідження після консультації з працівниками ДП 

«Сумське лісове господарство» ми обрали 4 ділянки по 0,5 га в урочищі 

«Сосняк» (Додаток А): 

І ділянка ( контрольна ) – 123 квартал, виділ 11. 

ІІ ділянка – 55 квартал, виділ 19. 

ІІІ ділянка – 56 квартал, виділ 15. 

ІV ділянка – 57 квартал, виділ 5.  



Ми звернули увагу, що в порівнянні з минулими роками в урочищі 

збільшилась кількість сухих дерев, характерною ознакою яких була 

коричнева хвоя на гілках.  

 За шкалою категорій стану дерев та їх ознаками (Санітарні правила в 

лісах України, 1995 р.) (Додаток Б)  ми обстежили 4 дослідних ділянки  (0,5 

га кожна)  (квітень 2018 року)  отримали наступні результати. (Додаток В) 

І ділянка ( контрольна ) – 123 квартал, виділ 11 – 70,9% без ознак ослаблення. 

ІІ ділянка – 55 квартал, виділ 19 –26,4 % уражених дерев. 

ІІІ ділянка – 56 квартал, виділ 15 – 32,3% уражених дерев. 

ІV ділянка – 57 квартал, виділ 5 – 29,8% уражених дерев. 

 За даними діаграми ми можемо зробити висновок, що найбільше 

уражених дерев виявлено на ІІІ та ІV ділянках. 

Виявивши достатньо високий ступінь ураженості дерев, ми припустили, 

що вони можуть бути зараженими верхівковим короїдом. Для підтвердження 

на дослідних ділянках були встановлені феромонні пастки 4 групи по 3 

штуки. Контроль пасток проводився кожні 14 днів (Додаток Г). 

 За результатами обстеження виставлених пасток була складена таблиця 

(Додаток Д) 

Найбільша кількість жуків спостерігалася 14 травня – 91 шт., що 

пояснюється початком льоту жуків, що перезимували , 11 червня – 80 шт. – 

поява молодих жуків. Кількість жуків, що потрапили в пастки – 307  шт. 

Найменша кількість верхівкового короїда (5 шт.) була виявлена на 

контрольній ділянці. На дослідних ділянках  середня кількість виловлених 

жуків була  такою : 

на ІІ (55 квартал) ділянці – 29 шт., 

на ІІІ (56 квартал) ділянці – 37 шт., 

на ІV (57 квартал)  – 35 шт. 

Зібравши матеріал з феромонних пасток, за допомогою визначника ми 

визначили  шкідника, що заселив уражені дерева урочища «Сосняк». Це – 



верхівковий короїд Ips acuminatus Gum, родина: короїди  Ipidae, ряд: 

твердокрилі Coleoptera. 

ВИСНОВКИ 

 Провівши дослідження методом феромонних пасток ми визначили, що 

соснові насадження на досліджуваних ділянках  ІІ, ІІІ, ІV (55, 56, 57 

квартали) в урочищі «Сосняк» вражені верхівковим короїдом.  

На ділянках, де спостерігалася найбільша кількість всихаючих та сухих 

дерев, було виявлено найбільшу кількість верхівкового короїда. 

Метод феромонних пасток допомагає визначити уражені верхівковим 

короїдом ділянки лісу. 
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Додаток Б 

ШКАЛА КАТЕГОРІЙ СТАНУ ДЕРЕВ ТА ЇХ ОЗНАКИ  

(Санітарні правила в лісах України, 1995 р.) 

Категорія 

стану дерев 

 

Ознаки стану хвойних дерев 

І – без ознак 

ослаблення 

Крона густа, хвоя зелена, срібляста; приріст поточного року 

нормального розміру для даної породи, віку, сезону 

ІІ – ослаблені Крона ажурна, хвоя світлозелена, або після пожежежі 

ушкоджена не більш як на 1/3; приріст зменшений не більш 

як на ½; 

ІІІ – дуже 

ослаблені 

Крона дуже ажурна, хвоя світлозелена або ушкоджена 

більш як на 1/3; приріст дуже слабкий, всихання до 2/3 

крони; місцеве заселення стовбуровими шкідниками, 

плодові тіла та інші ознаки діяльності дерево руйнівних 

грибів 

ІV – всихаючі Крона дуже ажурна, хвоя осипається; приросту немає, 

усихання більш як 2/3 гілок, ознаки заселення 

стовбуровими шкідниками 

V – свіжий 

сухостій 

Хвоя сіра або червоно-бура, частково осипається, часткове 

опадання кори, дерева заселені або «відпрацьовані» 

стовбуровими шкідниками 

VІ – старий 

сухостій 

Жива хвоя відсутня; кора і маленькі гілочки осипаються 

частково або зовсім; під корою грибниця дерево руйнівних 

грибів 

  

 

 

 

 



Додаток В 
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Додаток Д 

Результати обстеження феромонних пасток 

 

Групи 

Пасток 

 

№ 

квартал

у 

 

№ 

пастк

и 

Висота 

розміщенн

я пастки, м 

Кількість жуків та 

дати перевірки 

Загальн

а 

кількіст

ь 

14.0

5 

28.0

5 

11.0

6 

25.0

6 

 

І 

контрольна 

 

123 

1 3 2 - - -  

2 3 - 3 - - 

3 3 - - - - 

∑ 2 3 - - 5 

 

ІІ 

 

55 

4 3 8 6 8 7  

5 3 7 8 6 6 

6 3 9 7 8 6 

∑ 24 21 22 19 86 

 

ІІІ 

 

56 

7 3 11 9 10 9  

8 3 13 7 12 6 

9 3 9 8 9 7 

∑ 33 24 31 22 110 

 

ІV 

 

57 

10 3 12 9 10 7  

11 3 9 8 9 8 

12 3 11 7 8 7 

∑ 32 24 27 22 105 

∑ 91 72 80 63 307 
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 Тема: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БУР’ЯНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАКИНУТИХ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХУГІДЬ В ОКОЛИЦЯХ М. РІВНОГО 

 Автор: Легка Тетяна Володимирівна, 0979165235, ltv.rivne@gmail.com, 

Екологічний центр Рівненського міського Палацу дітей та молоді, 11 клас, м. Рівне. 

Науковий Керівник – Рискова Варвара Георгіївна, керівник ресурсного центру з 

екологічної освіти Рівненського міського Палацу дітей та молоді 

У зв'язку з кризою сільського господарства в Україні площі ріллі в цілому 

знизилося майже на 30%. Через припинення використання поля і луки стали заростати 

травами, деревами та чагарниками, серед яких велику частку становлять бур'янові 

рослини. Шкідлива дія бур'янів досягає 20-50% можливого рівня урожайності в 

посівах, знижуючи продуктивність кращих сортів і гібридів зернових та інших 

культур та суттєво погіршуючи якість продукції. Вивчення особливостей видового 

складу бур’янових комплексів закинутих с/г угідь дає можливість своєчасно виявити 

нові агресивні види, вжити відповідні заходи із захисту культурних рослин, 

попередити поширення особливо небезпечних рослин.  

Для визначення особливостей розвитку бур’янового комплексу в околицях 

м.Рівного у квітні-липні 2017 та 2018 років було проведено дослідження закинутих у 

2016 році сільськогосподарських угідь на північно-східній околиці міста. 

Мета дослідження полягала у визначенні особливостей розвитку бур’янового 

комплексу закинутих сільськогосподарських угідь в околицях м. Рівного. 

  Завдання:  

- встановити видовий склад рослинних угруповань; 

- провести структурний аналіз видового складу рослинних угруповань; 

- порівняти рослинні угруповання бур’янового комплексу 1-го та 2-го років 

заростання. 

Флористичні описи (6) проводились від початку цвітіння першоцвітів у квітні 

до розцвітання всіх рослин у липні. 



На досліджуваних ділянках проводили візуальне обстеження території, 

визначали всі види рослин, які зустрічалися. Одночасно здійснювали фотографування 

та гербаризацію окремих видів. Для визначення видів рослин були використані атлас-

визначник  «Трав’янисті рослини України», «Шкільний визначник рослин»   та 

проведені консультації з науковцем. 

Для характеристики особливостей видового складу бур’янових комплексів було 

проведено аналіз видів рослин за окремими біологічними та екологічними 

характеристиками. Для аналізу біологічних особливостей було обрано біологічні 

типи, спосіб поширення, особливості господарського використання. 

За даними польових спостережень у складі бур’янового комплексу виявлено 

зростання 115 видів рослин. Так, у 2017 році описано 69 видів трав’янистих рослин, 

що належать до 26 родин. У 2018 році помітно збільшилось видове різноманіття та 

зміни у розподілі за провідними родинами.  

У кількісному порівнянні рослинне угруповання за два роки збільшилось на 18 

видів, проте у якісному – відбулись значні зміни. Так, у 2018 році на ділянці  

досліджень не було зафіксовано 23 види трав’янистих рослин, які зростали у 2017 

році.  

За життєвими формами виявлені види рослин на першому році розвитку 

відносились до 3 груп, а на другому – до чотирьох. 

За типом кореневої системи виявлені види відносяться до 3 груп. На обох роках 

розвитку  найчисельнішою є група рослин із стрижневою кореневою системою. 

Виявлені види рослин бур’янового комплексу мають здатність поширюватись 

чотирма способами. До угруповання входять рослини, які поширюються усіма вище 

згаданими способами. Співвідношення видів за способом поширення  майже 

однакове. 

Досліджувані види рослин бур’янового комплексу мають властивості, які можна 

віднести до 13 груп. Найчисельнішими є види, які мають лікарські властивості, 

третина - бур’яни. Змінився їх якісний склад. У 2018 році виявлено зростання злісного 

бур’яну – Борщівника Сосновського. На ділянці досліджень  у 2017 виявлено 

зростання– Ваточника сирійського. 



В порівнянні 2017 роком значно збільшилась площа зростання і карантинного 

виду Амброзії полинолистої.  

За спектром гідроморф всі види віднесені до 6 груп. Співвідношення видів обох 

років розвитку рослинного угруповання майже однакове. 

За спектром трофоморф види були розділені на 5 екологічних груп. 

Співвідношення видів обох років розвитку рослинного угруповання майже однакове. 

За спектром геліоморф досліджувані види представлені трьома групами. 

Набільш чисельною групою є група геліофітів, четверту частину від загального числа 

видів становлять сціогеліофіти.  

За участю у травостої у 2017 році провідне положення займали такі види, як 

Хвощ польовий, Сокирки польові, Мак дикий. У 2018 році роль їх значно зменшилася. 

Першу позицію за участю у травостої зайняв вид Метлюг звичайний.  

Висновки: 

Склад бур’янового комплексу закинутих сільськогосподарських угідь на 

північно-східній околиці м. Рівного є  досить багатим та різноманітним за видовим 

складом за два роки свого розвитку (115 видів).  

За два роки розвитку відбулись значні зміни у кількісному та якісному 

видовому складі рослинного угруповання (коефіцієнт флористичної подібності 

становить 0,42), більшість однорічних бур’янів були замінені на багаторічні 

трав’янисті рослини. У систематичній структурі з’явилось 13 видів провідних родин 

Злакові та Бобові, які є типовими для лучних біотопів.  

Рослинне угруповання знаходиться у першій стадії заростання – стадії польових 

бур’янів із тенденцією до переходу у стадію кореневищних злаків.  

У видовому складі переважають трав’янисті багаторічники, рослини із 

стрижневою кореневою системою та ті, які поширюються переважно насінням. 

Більшість виявлених рослин приурочені до середньозволожених, із середнім і 

низьким вмістом на елементи мінерального живлення грунтів і достатньосвітлених 

місцезростань. 



Багато видів рослинного угруповання мають корисні господарські властивості 

від лікувальних до кормових, проте п’ята частина видів має отруйні  та алергенні 

властивості та є небезпечними для людини.  

Активне поширення багаторічниїх бур’янових (у тому числі карантинних та 

злісних), отруйних та заносних рослин може сприяти біологічному забрудненню 

прилеглих сільсько-господарських територій та навколишнього середовища загалом.  

 



 

 

  

 



ТЕЗИ 

на науково-дослідницьку роботу 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ НА СТАН ЗДОРОВ’Я 
УЧНІВ В УМОВАХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

 
Роботу виконала: Перевертайло Юлія Сергіївна. 

Дніпропетровське територіальне відділення МАН України. 

Базовий позашкільний навчальний заклад: КПНЗ «Мала академія наук учнівської 

молоді» Дніпропетровської обласної ради. 

гурток «Школи юного науковця. Юні екологи.» КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 
 

Начальний заклад: Криворізька гімназія № 49 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, 11 клас, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область. 

Науковий керівник: Волченко Світлана Миколаївна, вчитель біології, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист Криворізької гімназії № 49 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області; Кулєшова Алла Анатоліївна, 

вчитель біології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист 

Обʼєкт дослідження: стан фізичного і психічного здоров'я учнів 10-х класів. 

Предмет дослідження: вплив електромагнітного випромінювання на фізичне і 

психічне здоров'я учнів 10-х класів; дія профілактичних заходів. 

Мета роботи: підвищити ефективність профілактичних заходів щодо 

попередження негативного впливу електромагнітного випромінювання персональних 

комп’ютерів на фізичне і психічне здоров'я учнів. 

Завдання роботи: визначити ступінь впливу електромагнітного випромінювання 

на стан фізичного і психічного здоров'я учнів 10-х класів; оцінити вплив комплексної 

програми профілактичних заходів на показники фізичного і психічного здоров'я учнів 

експериментальної і контрольної груп; розробити та запровадити рекомендації щодо 

покращення стану фізичного і психічного здоров'я учнів 10-х класів у навчально-

виховному середовищі гімназії. 

Практичне значення: полягає у розробці рекомендацій щодо покращення 

показників фізичного і психічного здоров'я учнів 10-х класів у навчально-виховному 

середовищі гімназії. 



ТЕЗИ 

 науково-дослідницького проекту  

«Природне поновлення деревних порід  Карачунівського лісового масиву за 

різного ступеня розвитку надґрунтового покриву» 

Яворова Михайла Сергійовича,  

Тел. +380 986261323              E-mail: cool.yavorov@mail.ru 

 ученя 11 класу ЗОШ I-III ступенів №123 м. Кривого Рогу. 

Науковий керівник – Шведун Ганна Григорівна, вчитель біології ЗОШ I-III 

ступенів №123 м. Кривого Рогу. 

 

        Один із способів  лісовідновлення – створення необхідних умов для 

природного поновлення лісів з метою збереження біорозмаїття і збільшення 

площі біологічно стійких і високопродуктивних насаджень.  Частина обсягів 

площ  поновлених природним шляхом лісів  щорічно гине під впливом дії 

несприятливих умов.  Неодноразово було доведено, що види рослин трав'яно-

чагарничкового ярусу значною мірою впливають на початкові етапи 

природного відновлення всіх деревних порід, знижуючи чисельність сходів і 

дрібного підросту, погіршуючи показники їх росту. 

      Мета роботи: виявлення залежності  інтенсивності природного 

поновлення деревних порід від еколого-біологічних особливостей та стану 

надґрунтового покриву лісової екосистеми як внутрішньоекосистемної 

структури, що визначає стійкість і самопідтримку лісу. 

      Об’єкт дослідження: підріст та вегетативні пагони деревних порід, 

надґрунтовий покрив   екосистеми Карачунівського лісового масиву. 

      Предмет дослідження: екологічні особливості надґрунтового покриву  як 

чинника, що  впливає на самовідновлення екосистеми Карачунівського лісу. 

Новизна роботи полягає у встановленні переважаючого способу природного 

поновлення деревних порід; аналізі біорізноманітність на рівні трав'янистого 

ярусу лісової екосистеми; виявлені залежності  інтенсивності природного 

поновлення  від  еколого-біологічних особливостей та стану трав'янистого 

ярусу надґрунтового покриву. 



         Були використані геоботанічні та фітоценотичні методи дослідження, 

застосовували метод картографування для нанесення пробних ділянок на 

карту. 

         Створили 7 пробних ділянок площею 10×10м, однорідних за фізико-

географічними показниками та ступенем антропогенного впливу. Відновлення 

лісових насаджень вивчали згідно методики  П’ятницького. 

      Виявлені  деревні рослини належать до родин  букових, маслинових, 

в’язових, сапіндових, бобових та  розових. Видова насиченість їх на 

майданчиках коливається від 1 до 5, зімкнутість деревостану – від 35 до 90%,  

повнота насаджень нерівномірна. Для більшості ділянок едифікатором 

виступає дуб звичайний. Санітарний стан едфікаторів коливається в межах 2-

3.  Екологічна група –  ксеромезофіти та мезофіти.  Всі едифікатори проходять 

в угрупованні життєвий цикл із утворенням насіння. 

       Склад надґрунтового покриву на досліджуваних майданчиках 

представлений у таблиці 1. ( Додаток А). На майданчиках визначили 10 видів 

рослин, що належать до 7 родин. Проективне покриття коливається від 5 до 

60%; життєвість – в межах 2-3. Усі виявлені трав’янисті рослини є 

багаторічниками, мезофіти або ксерофіти.  Встановили, що відновлення 

деревних порід відбувається природним шляхом  попереднім способом.   

       Встановили, що відновлення деревних порід відбувається природним 

шляхом  попереднім способом. Як видно з таблиці 2. ( Додаток Б), на усіх 

майданчиках спостерігається  насінне відновлення дуба звичайного і лише на 

1,2 та 3-му є  його пропагативні відприски. 

       Обчислили добротність природного поновлення деревних порід з 

урахуванням розташування лісу у степовій зоні. Згідно таблиці 3. (Додаток В),  

тільки акація біла та клен американський мають виключно незадовільний, 

нижче 3 класу підріст.  В інших порід характеристики якості підросту  

коливаються від добрих 1 класу до незадовільних нижче 3 класу. 

        На проростання насіння і формування сходів впливає потужність лісової 

підстилки.  Марина Альбіцька,  Ігор Коваленко вказують в своїх працях,  що у 

степовій зоні трав’янисто-чагарничковий покрив, зазвичай, є антогоністом 



деревних та чагарникових порід у боротьбі за вологу, а кореневі системи  таких 

рослин створюють дернини, що перешкоджають проростанню сходів.  

         Наші результати дещо різняться від даних цих науковців.  Дуб звичайний 

показує добрі результати відновлення на 4,5-му майданчиках, де зустрічається 

невелика кількість трав’янистих рослин. На 1-му та 6-му ж майданчику 

трав’янисті рослини не виявлені,  але характеристика якості підросту на 

першому майданчику – незадовільна, а на 6-му майданчику добра. Зімкнутість 

деревостану на цих майданчиках 90% та 85% відповідно. Найбільша 

відмінність полягає, на нашу думку, у різній зволоженості майданчиків – 

перший знаходиться якнайдалі від водосховища, а шостий – значно ближче. 

Окрім того, причиною розбіжностей може бути недостатня кількість 

обстежених ділянок.        

      Висновки роботи наступні: 

1) Природне відновлення деревних порід Карачунівського лісу відбувається 

насінним та вегетативним способом під наметом деревостану. Насінне 

відновлення переважає. 

2)  Відновлення має не однакову успішність для різних деревних порід: акація 

біла та клен американський мають незадовільний, нижче 3 класу підріст. В 

інших порід характеристики якості підросту згідно сучасних стандартів 

коливаються від добрих  до незадовільних.   

3) Надґрунтовий покрив має різний склад і потужність: мохово-

лишайниковий ярус  представлений дуже слабо, а трав’янисто-

чагарничковий ярус відсутній на 1-му та 6-му  майданчиках.  Проективне 

покриття цього ярусу не однакове і залежить від зімкнутості деревостану, що 

забезпечує відповідне освітлення і зволоження.  

4) Показники насінного поновлення не на всіх майданчиках  знаходяться у 

прямій залежності від стану надґрунтового покриву, що дещо відрізняється 

від  інформації у фахових джерелах. Причиною розбіжностей може бути 

недостатня кількість обстежених ділянок. 

      Складені рекомендації враховують, що на стадії сходів молоде покоління 

більшості основних лісоутворюючих порід потребує захисту материнського 



деревостану. Він  може полягати в обмеженні площі рекреаційного 

використання території лісового масиву,  врахуванні під час  рубок догляду не 

тільки віку дерев, а й їх біологічних властивостей щодо відновлювальної 

здатності; прискоренні   відновлення штучно із залученням  членів учнівського 

лісництва. 
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Визначення нітратів у питній воді деяких сіл Полтавського району  

 

Автор:  Покладенко  Анастасія Юріївна,   0952120581,   rzsgymn@gmail.com, 

Розсошенська гімназія Полтавської районної ради Полтавської області, 9-Б клас, 

с.Розсошенці, Полтавський район, Полтавська область, Україна;  

Науковий керівник: Рощак Юлія Василівна, заступник директора з навчально-

виховної  роботи,   вчитель біології та хімії Розсошенської гімназії Полтавської 

районної ради,  спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «старший учитель» 
 

На сьогодні в Україні гостро стоїть питання нітратного забруднення питної 

води сільських населених пунктів [1, с.19]. Найчастіше, та в найбільших кількостях 

нітрати виявляють у децентралізованих джерелах питного водопостачання (шахтні 

колодязі) [7, с.57]. У Полтавському районі  водою із колодязів користується 48% 

населення. Децентралізовані джерела питного водопостачання, на відміну від 

централізованих, фактично не підлягають державному контролю, окрім  

поодиноких випадків особистих звернень громадян, вагітних, що споживають воду 

з шахтних колодязів та за епідпоказниками у хворих на кишкові інфекції. 

Інформація про масштаби нітратного забруднення питної води сіл району відсутня. 

Рівень знань населення  щодо якості питної води низький. Усе це мотивує 

актуальність обраної теми.             

Мета роботи – визначити вміст нітратів у питній воді шахтних колодязів  та 

водопроводів сіл Розсошенці, Горбанівка Полтавського району Полтавської області.  

Методи дослідження:   статистичний аналіз та експрес-аналіз  (за підтримки 

Полтавської  міської  екологічної  громадської організації  «Мама-86-Полтава»).        

Реалізуючи  мету, ставили перед собою такі завдання:           

1)  зібрати інформацію щодо нітратного забруднення питної води у 

Полтавському районі; 

2) визначити вміст нітратів у питній воді шахтних колодязів та водопроводів 

сіл Розсошенці, Горбанівка Полтавського району; 

3) провести інформаційно-просвітницьку роботу серед населення з проблем 

питної води.   

Відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10 гранично допустима концентрація (далі – 

ГДК) нітратів у питній воді – 50 мг/дм
3
 [2, с.12]. Моніторингові дані по району 

свідчать, що вміст солей нітратної кислоти у  водопровідній воді  відповідає  ГДК  і  

становить ≤ 50 мг/дм
3
. Поряд із цим,  питна вода шахтних колодязів стабільно має 

відхилення від норми.   



 

Об’єктом  дослідження є  питна вода шахтних колодязів та водопроводів  сіл 

Розсошенці, Горбанівка  Полтавського району. Предмет дослідження – нітрати у 

воді.  Для дослідження обрано метод експрес-аналізу (за підтримки Полтавської  

міської  екологічної  громадської організації «Мама-86-Полтава»). Суть методу: 

вміст нітратів у воді визначають спеціальним індикатором – смужкою, на яку 

нанесено чутливий до нітрат-йонів  (NO3
-
)  реагент. Достатньо її занурити у воду на 

10 секунд, щоб побачити зміну забарвлення від блідо-рожевого до темно-

малинового. Це є наслідком реакції індикатора з  нітратами. Далі порівнюють колір 

тест-смужки із контрольною школою «небезпечності», яка нанесена на упаковку. 

Інтенсивність забарвлення індикатора вказує на відповідний рівень концентрації 

нітрат-йонів у досліджуваному зразку води:  від 0 до 500 мг/дм
3
.  

Нами здійснено забір проб питної води у  30 шахтних колодязях 

індивідуального та громадського користування, розташованих у різних частинах сіл 

Розсошенці, Горбанівка  та 10 водопроводах (початкова і кінцева точки). Визначено  

фактичні концентрації нітратів і проведено аналітичне порівняння їх із гігієнічними 

вимогами державного стандарту до води питної, призначеної для споживання 

людиною за  ДСанПіН 2.2.4-171-10. Результати досліджень свідчать, що питна 

вода із водопроводів має вміст нітратів, що  відповідає ГДК – до 50мг/дм
3
. Поряд із 

цим, показники нітратного забруднення питної води шахтних колодязів 

перевищують норму. Підвищений вміст нітратів спостерігався у 65% досліджених 

криниць, в тому числі 35% – колодязі, у яких вміст нітратів перевищував ГДК у 2 

рази, 20% – у 5 разів, 7% – у 10 разів, 3% – більше, ніж у 10 разів. Також виявили 

закономірність: якість питної води погіршується в залежності від терміну 

експлуатації шахтних колодязів. Виняток складають колодязі віком більше 50 років, 

що пояснюється, ймовірно, надійністю та ефективністю народних методів їх 

будівництва.   Висока концентрація нітрат-йонів у шахтних колодязях  пояснюється, 

спорудженням їх при невеликій глибині залягання водоносного шару – 10-15 м, 

наповненням ґрунтовими водами, недотриманням гігієнічних норм і правил 

будівництва й утримання, розташуванням  біля вбиралень, вигрібних ям, 

гноєсховищ, споруд каналізації, місць утримання тварин, хімізацією сільського 

господарства, розвитком промисловості [3 с.65, 4, с.25; 5, с.43, 6 с.14].    



 

Висновки. Результати досліджень свідчать, що у селах Розсошенці та 

Горбанівка Полтавського району проблема нітратного забруднення питної води 

шахтних колодязів має місце. 65% досліджуваних джерел децентралізованого 

водопостачання питної  за нітратним показником якості води не відповідають 

гігієнічним вимогам державного стандарту до води питної, призначеної для 

споживання людиною. Вода є токсичною і непридатна для споживання. Поряд із 

цим, рівень нітратів у джерелах централізованого водопостачання питної води 

(водопроводи) відповідає ГДК відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10. Вода є  

придатною для споживання.  

    Зважаючи на актуальність проблеми нітратного забруднення питної води, 

враховуючи низький рівень поінформованості жителів сіл з даного питання, нами 

проведено інформаційно-просвітницьку роботу. Розроблено та розповсюджено 

буклети,  пам’ятки, рекомендації щодо захисту від негативного впливу нітратів на 

організм (додатки А – Ж). У  березні 2018 року ми взяли участь у шкільних заходах 

з нагоди  відзначення Всесвітнього дня води, де піднімали питання нітратного 

забруднення водних ресурсів. 
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Біо-екологічні особливості видів родини Жовтецеві  Рівненської області. 

Автор: Маслянчук Софія Миколаївна, учениця 11 класу, вихованка 

Екологічного центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді (+380978342981, 

sonyamaslyachuk21@gmail.com). 

Керівник: Куроченко Ірина Іванівна, керівник Екологічного центру 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

Охорона представників рослинного світу набуває пріоритетного значення, що 

пов’язано із глобальною роллю фітобіоти в існуванні екосистем планети. Це повною 

мірою стосується представників родини Жовтецеві. Хоча більшість видів задовільно 

відтворюються в природі, чимало скорочують чисельність популяцій і потребують 

охорони. Для території області відсутні систематизовані дані про видовий склад та 

стан популяцій  жовтецевих. 

Мета роботи: з’ясувати біо-екологічні особливості видів родини Жовтецеві на 

території Рівненської області. 

Завдання:  

-  встановити сучасний видовий склад родини Жовтецеві  

- провести структурний аналіз видів родини;  

-  описати структури популяцій окремих раритетних видів родини. 

Для вивчення сучасного видового складу родини Жовтецеві були використані 

матеріали власних польових досліджень, які проводились упродовж 2012-2018рр. 

Також були використанi гербарнi матеріали НУВГП, Рiвненського обласного 

краєзнавчого музею, Рівненського природного заповідника.  

Для характеристики жовтецевих було проведено аналіз їх життєвих форм за 

класифікацією К. Раункієра та І.Г Серебрякова; типу кореневих систем та 

розмноження; способів поширення насіння та плодів за класифікацією Р.Є Левіної; 

відношення видів до екологічних факторів; фітоценотичної приуроченості за типами 

ценозів А.Л. Бельгарда; Види Жовтецевих були проаналізовані за категоріями 

раритетності у масштабах усієї території області.  

Під час польових досліджень були проведені фітоценотичні описи популяцій 

раритетних видів, визначення їх вікової структури та підрахунок числа особин.  

У результаті проведених досліджень для території Рівненської області було 

отримано дані про сучасне зростання 53 видів родини Жовтецеві. Окрім цього, у 



літературних джерелах наводилися відомості  про зростання трьох раритетних видів 

– Сон лучний, Реп’яшок яйцеподібний, Водяний жовтець плаваючий. Однак 

достовірні дані про їхнє зростання відсутні, найімовірніше ці види вже зникли. 

Виявлені види відносяться до 21 роду. Найчисельнішими виявились роди 

Жовтець – 14 видів та Рутвиця – 7 видів. Решта родів представлена 1-4 видами. 

За типом біоморф серед рослин 45 видів трав’янисті  полікарпіки, серед яких 35 

видів гемікриптофіти. Ломиніс Жакмана є ліаною, і відноситься до фанерофітів. 

За способом поширення плодів та насіння досліджувані види відносяться до 5 

груп. 40 видів поширюються зоохорним способом, 36 видів барохорним.  

У 30 видів Жовтецевих коренева система мичкувата, 13 видів мають додаткову 

кореневу систему, а 8 видів – стрижневу. Дельфіній високий має стрижнево-

мичкувату кореневу систему. Усі види розмножуються генеративним шляхом і 22 

види з них здатні до вегетативного розмноження.  

Серед  жовтецевих 38 видів мають декоративні властивості, 23 види – лікарські, 

34 види є отруйними, 5 рослин належать до бур’янів.  

За показником зволоження грунту 40 видів припадає на середню ділянку 

спектра: субмезофіти – 17 видів, мезофіти – 10 видів та гігромезофіти – 13 видів. Один 

вид – Горицвіт весняний, відноситься до субксерофітів. За відношенням до сольового 

режиму грунту 27 видів є семіевтрофами, 14 видів евтрофами.  Аконіт стрункий є 

семіоліготрофом, а  Водяний жовтець Ріона – субглікотрофами. Відповідно до 

показників кислотності грунту, 26 видів є нейтрофілами,  27 видів субацидофілами та 

ацидофілами. За характером освітленості досліджувані види відносяться до 4 груп, 

серед яких 25 видів субгеліофіти  та 15 видів геліофіти. 

За приуроченістю до фітоценозу 19 видів жовтецевих – сильванти, 10 видів – 

пратанти, Дельфіній високий – альпмонтант, Жовтець сланкий – псамофант, Горицвіт 

весняний – степант. 49 видів жовтецевих належать до природної флори, 4 види 

заносні (Чорнушка польова, Сокирки польові та Аякса, Орлики звичайні).  

За категоріями раритетності для території області 4 види є червонокнижними, 19 

видів – регіонально-рідкісними, що становить майже половину від усіх видів.  

Під час польових досліджень нами на території Рівненської області було 

проведено опис 11 популяцій 4 видів родини Жовтецеві: Горицвіт весняний, 

Рівноплідник рутвицелистий, Водяний жовтець завитий та Анемона лісова. 



Виявлені популяції зростали у рр.. Стубелка, Кустинка та Устя, у листяних лісах, 

а також на схилах та підвищених ділянках суходільних лук. Описані популяції 

здебільшого характеризувалися невеликою кількістю особин – 7-33 та площею 

зростання, популяції Анемони лісової становили близько 200000 особин. У  віковій 

структурі популяцій були представлені переважно генеративні особини. Популяції 

видів, крім Анемони лісової, описані вперше. 

Аналіз результатів дав можливість зробити наступні висновки: 

1. Результати проведених досліджень дозволяють стверджувати про сучасне 

зростання 53 видів родини Жовтецеві на території Рівненської області, що 

складає майже половину (44,5%) видів на території України у цілому.  

2. Переважна більшість жовтецевих – трав’янисті багаторічні рослини з 

мичкуватою кореневою системою, які приурочені до збагачених умов 

існування. 

3. Усі види розмножуються генеративним шляхом, поширення насіння та плодів 

відбувається переважно їх самовільним обпаданням, а також поїданням й 

перенесенням тваринами. 

4. У складі родини переважають види, які належать до рослин сухуватих, свіжих 

лісолучних екотопів з помірним та повним зволоженням кореневмісного шару 

достатньо збагачених на елементи мінерального живлення ґрунтів із  

показниками рН в межах 6,0-7,1. За характером освітленості більшість видів 

тяжіє до освітлених місць, як відкритих, так і злегка затінених. 

5. За ценотичною приуроченістю серед жовтецевих переважають лісові та 

лісолучні види, що є свідченням збереження природних типів рослинності у 

задовільному стані. 

6.  У складі родини переважають автохтонні види (49 видів), поведінка яких 

спрямована на збереження структури місцевої природної флори та її 

стабільність.  

7.  Досліджені популяції раритетних видів є досить уразливими та знаходяться в 

зоні активної господарської діяльності.  

8. Збільшення кількості видів Жовтецевих у «Переліку регіонально-рідкісних» від 

4 до 19 видів вимагає більш значної уваги для цієї групи рослин. 



Обогащение среды обитания лемуров катта 

Каневская К.А Уколова К.А 

Feldman Ecopark, Харьковская область, Дергачовский район, посёлок Лесное, Украина 

Руководитель: Гаражина Е.С 

Работа сотрудников зоопарков, сафари-парков всего мира включает такое явление, как 

"обогащение среды животных в неволе". Родилось явление не просто так, а по причине 

того, что животные в искусственно созданной среде, даже более богатой, чем загоны в 

обычном зоопарке, начинают страдать психическими расстройствами. Этология изучает 

влияние монотонности времяпровождения на здоровье и психику животных и ищет 

наиболее эффективные пути для решения этой распространенной проблемы. 

Актуальность: Многим видам лемуров грозит опасность полного исчезновения. Это, в 

первую очередь, связано с разрушением их среды обитания. Лемуры Катта занесены в 

Международную Красную Книгу в категорию "виды, близкие к угрозе исчезновения". 

Существует опасность вымирания этого вида приматов в их естественной среде обитания 

на Мадагаскаре. Поэтому создание хороших условий содержания животных в зоопарках и 

изучение особенностей поведения лемуров в неволе очень важно для сохранения вида.  

Цель работы: Обогащение среды содержания кольцехвостых лемуров, изучение 

особенностей их поведения в условиях Экопарка  

Задачи работы: 

1. Наблюдение за поведением лемуров до начала экспериментов 

2. Разработка методики наблюдения 

3. Фиксация изменений в поведении лемуров во время и после экспериментов 

Объект исследований: Лемур кошачий, кольцехвостый (Катта) (лат. Lemur catta). I 

группа: 3 особи ♀, 5 особей ♂; II группа: 3 особи ♀ 1 особь ♂. 

 Работа проводилась на базе Feldman Ecopark в 2017-2018 годах. Исследования 

проводились в 3 повторностях с двумя семьями кольцехвостых лемуров, которые позже 

были объединены.  

 Методика работы утверждена инструкторами-преподавателями по благополучию 

животных Академии Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) из 

Израиля и Финляндии (Каi Мattsson, Аmmar Obaidat). 

I Комплексное обогащение среды обитания: 

 1. Оборудование: Интеллектуальная игрушка №1, состоящая из вертикальной деревянной 

рамки (50х40 см), в центре которой размещена планка с прозрачными и непрозрачными 

ёмкостями из пластмассы. По бокам от рамки расположены два вертикальных стержня. 

Лакомства размещаются в ёмкости или нанизываются на стержни. 

 Варианты експериментов: 

  1.1.Прозрачные емкости 

  1.2.Непрозрачные емкости 

  1.3.Различное количество  лакомства в емкостях 

  1.4.Часть емкости закрыта пробками 

  1.5.Открытая пластиковая бутылка 

  1.6.Стержни с бубликами 



  2. «Съедобная картинка». Лемурам предлагались картонки с наклеенными на них с 

помощью меда сухофруктами и орехами. 

II Предметное обогащение среды обитания: 

  2. Интеллектуальная игрушка№2 (коробка  с прорезями, внутри которой находится 

лакомство) 

  3. Зеркало, которое размещалось в вольере  с лемурами. 

III Вкусовое обогащение среды обитания: 

 Опыт проводился в зимний и ранневесенний период. Лемурам предлагались веточки 

плодовых деревьев (7 видов) с распустившимися листьями и соцветиями в таком 

количестве, чтобы их могли получить все члены группы. Ветки предлагались до 

кормления, во время кормления и после кормления. 

Поведение лемуров во время опыта оценивалась по следующей шкале: 

+3 Пищедобывательное поведение 

+2 Исследовательское поведение сразу 

+1 Исследовательское поведение через несколько минут 

0  Не обращает внимания  

-1 Испуг (кричит, избегает контакта) 

-2 Агрессия (кричит, ломает, бросает предметы) 

-3 агрессия по отношению к другим  особям 

Выводы: 

1. Появление новых предметов в вольере, вызывало у всех лемуров интерес, и 

исследовательское поведение.  

2. Лемуры, добывшие еду из интеллектуальных игрушек охотно длились с другими  

3. Если у лемуров долго не получалось добыть корм из интеллектуальной игрушки, 

они начинали кричать, проявляли агрессию. 

4. Все предложенные способы обогащения среды вызывают продолжительную 

активность у лемуров и могут быть рекомендованы для применения в других 

зоопарках. 

5. В группе № I интерес к решению интеллектуальных задач проявляли только самцы. 

В группе № II только самки. 

6. Лемуры осознают, что объект продолжает существовать, даже если он исчез из 

вида. 

7. У испытуемых лемуров не зарегистрировано зависимости между очередностью 

выбора животным емкости от количества имеющейся в ней пищи.  

8. Лемуры осознают, в каком направлении нужно перемещать лакомство, чтобы его 

получить. 

9. По литературным данным [2,3] доминирующее положение в группах лемуров 

Катта обычно занимают самки. Однако в подопытной группе № I доминировал 

самец. 

10. По литературным данным [1] кошачьи лемуры имеют наибольшую вокальную 

коммуникационную систему среди лемуров, которая насчитывает около 22 

различных звуковых сигналов. Мы зарегистрировали 5 звуковых сигналов, 

используемых в подопытной группе животных при решении интеллектуальных 

задач. 

11. Во время решения интеллектуальных заданий у одного самцов и самки 

зарегистрировано поведение «заботливого отца/матери» по отношению к другим 

членам семьи. 



12. Лемуры не умеют откручивать пробки. Поэтому не трогали закрытые бутылки. 

13. Лемуры охотно отрывали лакомство от «съедобных картин». 

14. У лемуров было зарегистрировано два решения задачи с обычной бутылкой: 

переворачивание и прогрызаниее дырки. 

15. У лемуров было зарегистрировано три решения задачи с картонной коробкой: 

переворот, просовывайте головы и лап. 

16. Лемуры не узнают себя в зеркале. При виде «другой стаи» они проявляли испуг. 

17. К предложенным растениям животные подходили вне порядка социального ранга. 

Агрессивное поведение отсутствовало вовсе, а ссоры между членами групп были 

крайне редки. Веточки были предпочтительны корму. Самыми предпочтительными 

оказались ветки черешни, груши и яблони. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение: 

Таблица 1: Поведение лемуров во время экспериментов 

Опыт № Активность лемуров 

1.1 +2 

1.2 +3 

1.3 +3 

1.4 +3 

1.5 +1 

1.6 +2 

2 +3 

3 +3 

 

Таблица 2: Плодовые растения в виде предпочитаемой разновидности пищи для лемуров 

 



 



ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ВИЛУЧЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

БІОФЛАВОНОЇДІВ З BETULA PENDULA 

Автор: Паршина Світлана Віталіївна, учениця 11 класу Мелітопольського ліцею 

№9, вихованка Малої академії наук учнівської молоді Мелітопольської міської 

ради Запорізької області, manmelitopol@gmail.com, (0619)43-12-72 

Науковий керівник: Хромишев Віталій Олександрович, декан хіміко-біологічного 

факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького, доцент, к.т.н. 

 

Актуальність роботи В останні роки значно зріс інтерес до препаратів 

рослинного походження як в нашій країні, так і за кордоном. Носіями 

терапевтичної дії лікарських рослин є деякі групи речовин або окремі речовини, що 

містяться в цих рослинах і є продуктами життєвих процесів - метаболізму, тобто 

обміну речовин в рослинних організмах. Значні групу біологічно активних речовин 

рослинного походження становлять флавоноїди, що володіють сильною 

специфічною дією. Флавоноїди називають «натуральними біологічними 

модифікаторами реакції» через їх здатності змінювати реакцію організму людини 

на інші речовини, такі як алергени, віруси і канцерогени. Одним з перспективних 

джерел отримання рослинних препаратів, що мають сечогінну, протизапальну, 

антисептичну дію, є листя і бруньки берези (Bétula péndula), які застосовуються в 

основному у вигляді водних екстрактів 

Об'єкт дослідження. Фізико-хімічні методи виділення, ідентифікації та 

визначення біофлавоноїдів в рослинній сировині. 

Предмет – методи виділення, ідентифікації та визначення біологічно 

активних речовин в листках, бруньках і корі берези повислої Bétula péndula. 

Мета роботи полягає у оптимізації фізико-хімічних методів виділення, 

ідентифікації та кількісного визначення флавоноїдів у березі повислій Bétula 

péndula.  

Завдання: 

1. Визначити вміст флавоноїдів в листі берези повислої в різних регіонах 

Запорізької області; 
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2. Розробити методику якісного аналізу листя берези повислої та ідентифікувати 

основні флавоноїди; 

3. Оптимізувати методику кількісного визначення суми флавоноїдів у листі берези 

повислої; 

4. Розробити методику визначення суми флавоноїдів у бруньках і корі берези 

повислої; 

5. Ідентифікувати флавоноїди в бруньках і корі берези повислої. 

Методи дослідження. Аналіз науково-технічної та патентної літератури, 

тонкошарова хроматографія, спектрофотометрія, методи хімічного осадження. 

Новизна роботи полягає в оптимізації методики вилучення і ідентифікації 

біофлавоноїдів з листя, бруньок і кори берези повислої (Betula pendula).  

Висновок. Розроблено методику якісного аналізу листя берези повислої і 

встановлено, що основним флавоноїдом в листках є гіперозид. Виявлені фізико-

хімічні закономірності виділення флавоноїдів з берези повислої (Bétula péndula), 

що дозволяє оптимізувати процеси виділення біологічно-активних речовин на 

фармацевтичних виробництвах. 
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Тези до науково-дослідницької роботи 

на тему «Вивчення екологічного стану  річки Суха Московка» 

Лаврік Петро, учень 1 курсу (професія «Кухар; офіціант») 

ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту» 

 

На сьогодні тема екології навколишнього світу є не лише актуальною, а 

й такою, що потребує нагального дослідження та вирішення. Крім цього, на 

нашу думку,  питанням збереження водних ресурсів Запорізької області,   а 

також управлінню охорони природи та контролю якості природного 

середовища не приділяється належної уваги. 

Тема наукової роботи обрана не випадково, адже місто Запоріжжя – це 

металургійне місто, і не лише викиди заводських шкідливих речовин шкодять 

атмосфері, й зокрема водним ресурсам, а й антропогенний фактор (екологічна 

безграмотність населення).  Тому дослідження екологічного стану річки Суха 

Московка є актуальним, бо не має широкого висвітлення в науковій літературі  

і в цьому полягає його новизна. 

Метою роботи є дослідження стану річки Суха Московка та 

підтвердження факту про те, що викиди забруднюючих речовин в атмосферу та 

людська недбалість впливають на чистоту водойм та річок м. Запоріжжя. 

Під час дослідження та написання роботи вивчалися питання, пов`язані 

зі станом річки Суха Московка, що знаходиться біля Капустяного цвинтаря по 

вулиці Каліброва (Шевченківський район м. Запоріжжя).  

Для досягнення поставленої мети необхідно було реалізувати такі 

завдання: 

1) дослідити стан річки Суха Московка у м. Запоріжжя; 

2) визначити методи щодо покращення екологічного стану річки; 

3) практично застосувати  визначені методи; 

4) зробити висновки  щодо доцільності їх застосування. 

Очікуваний результат  дослідницької роботи ми вбачаємо у розробці та 

перевірці на практиці методів дослідження екологічного стану води у річці 

Суха Московка, та прогнозування на майбутнє її стану. 



                    ВПЛИВ ШУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

Автор –Кононенко Катерина Віталіївна,  

                                          Номер контактного телефону - +380953182923, 

                                              Електронна адреса - lyudmila.shumay@gmail.com 

                     Опитненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бахмутської 

                                                                 районної ради Донецької області,  

                                                                                                        клас -9,  

            Науковий керівник – учитель хімії і основ здоров’я  Шумай 

Людмила Петрівна 

 

      Шум являє собою сукупність звуків, що  несприятливо впливають на 

організм людини,  заважають його роботі та відпочинку. Промислові та 

транспортні шуми, побутові прилади, радіо, телевізор, комп’ютер та ін.. 

створюють сильну звукову атаку на людський організм. Тому сьогодні 

говорять про «шумове забруднення» навколишнього середовища. Понад 100 

років тому, німецький вчений Роберт Кох писав, що настане час, коли 

боротьба з шумом стане настільки ж актуальною, як і боротьба з холерою або 

чумою. Однак до сих пір величезна частина людей не здогадується про 

небезпеку шумового забруднення. Проблеми шумового забруднення 

середовища були на науковому рівні усвідомлені відносно недавно і стали 

гостроактуальними тільки в останні десятиліття. Шумове забруднення – 

найсерйозніша сучасна проблема. За ступенем шкідливості шумове 

забруднення посідає друге місце після хімічного забруднення. Це і визначає 

актуальність вивчення характеру впливу шуму на організм людини.  

    Об'єкт дослідження: шум як звукове явище. 

Предмет дослідження: дія шуму на організм людини. 

 Методи дослідження: аналітичний,експериментальний, порівняльний, 

соціологічне опитування. 



Мета дослідження: З'ясувати вплив  шуму на організм людини, рівень 

шумового забруднення в приміщенні школи,  довести негативну дію шуму  

на  пам’ять школярів, самопочуття учнів. 

Завдання: проаналізувати та узагальнити існуючу інформаційну базу про 

небезпечний вплив шуму на організм людини, визначити рівень шуму на 

досліджуваних ділянках в приміщенні школи за допомогою додатку 

GooglePlay-шумомір Sound Meter, експериментально дослідити вплив звуків 

на запам’ятовування учнями набору слів, самопочуття учнів. 

Шум характеризується двома основними параметрами: інтенсивністю і 

частотою. Інтенсивність шуму вимірюється в децибелах (дБ), частота в 

герцах (Гц). При гігієнічній оцінці враховуються обидва чинники. 

Для людини практично нешкідливий шум в 20-30 дБ -  природний шумовий 

фон, 40 дБ – допустимий рівень шуму,50-60 дБ - підвищення порогу слухової 

чутливості,  більш 70 дБ - неприємні звуки і шуми для слуху, звуки понад 130 

дБ - надають травмуючу дію, 140 дБ - больовий поріг. Залежно від рівня і 

характеру шуму, його тривалості, а також від індивідуальних особливостей 

людини, шум може чинити на нього різний  вплив.   

Визначення  рівня шуму на досліджуваних ділянках в приміщенні нашої  

школи за допомогою додатку Google Play - шумомір Sound Meter показало, 

що  шум на перервах у вестибюлі становить - 71 дБ( середнє значення), більш 

70 дБ - звуки і шуми неприємні для слуху, шум в класі під час уроку   40 дБ – 

це допустимий рівень шуму, шум від шкільного  дзвоника 120 дБ ( звуки 

понад 130 дБ - надають травмуючу дію), шум в шкільній їдальні в 

середньому  становить - 67 дБ ( підвищення порогу слухової чутливості). 

   Під час досліджень було розроблено анкету «Схильність  до впливу шуму» 

та  проведено опитування 19 учнів 8-9 класів. На питання які звуки вам 

заважають учні дали такі відповіді: крик заважає 14 учням , голосна розмова 

8 учням, голосна музика – 5 учням. Шум  автомобільного транспорту на 

вулицях з інтенсивним рухом не заважає 14 учням з 19 опитуваних. 10 учнів 



(52%) відповіли , що шум впливає на їх самопочуття  протягом дня.50% 

відчувають головний біль, 37 % учнів – роздратованість, 13% - неуважність. 

11 учнів (58%) відчувають дискомфорт через шум дітей під час перерв.  11 

учнів  не вважає , що шум є  «невидимим вбивцею». Втомленими після 

уроків відчуває  себе 84% (16  учнів). Вважають шум причиною втоми лише 

37% учнів. Анкетування показало, що учні щоденно відчуваючи  наслідки 

шуму,  не  в повній мірі усвідомлюють його  негативний вплив на стан 

здоров'я. 

Для виявлення   впливу музичних  звуків   на процес запам’ятовування було 

проведено експеримент з учнями 7-8 класів. Протягом 1 хвилини учням 

необхідно прочитати та  запам’ятати 20 слів, потім їх відтворити. 

Дослідження проводилися за такою схемою в трьохкратній повторності: 

Варіант перший (контроль) – учні запам’ятовували слова в умовах тиші 

Варіант другий - учні запам’ятовували слова при супроводі класичної 

музики. 

Варіант третій  - учні запам’ятовували слова при супроводі рок- музики  

91% учнів відчули негативний вплив рок - музики на запам’ятовування слів. 

Якість запам’ятовування знизилася від 15 до 65% в порівнянні з контрольним 

варіантом. При супроводі класичної музики якість запам’ятовування суттєво 

не змінилася в порівнянні з контрольним варіантом.   

Результати дослідження доводять негативну дію гучної музики на процес 

запам’ятовування.   

Отже, як екологічний фактор шум призводить у людини до підвищення 

втоми, зниження розумової активності, неврозів, росту серцево-судинних та 

інших  захворювань. Фізико-біохімічна адаптація до шуму неможлива, у 

організму не має захисної реакції на вплив шумів.  
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та юнацької творчості» 
 
 
 
1. Актуальність: не дивлячись на те, що спостереження за 
цією колонією ведуться вже майже 100 років, опублікованих 
літературних даних про неї напрочуд мало. Особливо це 
стосується весняного періоду, тобто часу до народження 
дитинчат. Ми вирішили зробити свій внесок у ці багаторічні 
зоологічні дослідження, а також опанувати класичні методи 
вивчення хіроптерофауни.  
 
2. Мета роботи: Моніторинг колонії кажана пізнього 
(Eptesicus serotinus) на горищі біостанції ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 
 



3. Об’єкт дослідження: Кажан пізній, а саме материнська 
колонія кажана пізнього на горищі біостанції ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна. Дослідження проводилися 1-2 травня 2017 року. 
 
4. Предмет дослідження: видова структура колонії, 
статево-вікова структура колонії, її чисельність, наявність у ній 
особин, що зустрічались у попередні роки. 
 
5. Ми встановили перед собою наступні задачі:  
 
1: Провести візуальний облік чисельності даної колонії під час 
вечірнього вильоту. 
2: Відловити пізніх кажанів на горищі вдень. 
3: Визначити вагу, стать, довжину передпліччя, сточеність зубів 
і репродуктивний статус особин. 
4: Окільцювати “нових” тварин, зчитати номери кілець 
попередніх років. 
 
6. Методи дослідження: 
 
У перший вечір ми провели спостереження за колонією під 
час вечірнього вильоту. Це дало нам змогу з’ясувати загальну 
чисельність колонії. 
Наступного дня ми потрапили на горище, де мешкає ця колонія 
і відловили вручну більше половини колонії. 
Ми встановили, до якого виду відносятся зібрані нами тварини. 
Потім ми їх зважили, виміряли довжину передпліччя, 
встановили їхню стать та репродуктивний статус (за 
станом їх сосків). Усіх неокільцьованих особин ми окільцювали 
спеціальними хіроптерологічними кільцями. А номери кілець 
тих особин, що вже їх мали з попередніх років, ми зчитали та 
занесли у протокол вимірювань. 
Після цього ми звернулися до команди Kharkiv Bat Group 
(Харківської групи з вивчення рукокрилих) та отримали 
інформацію щодо особин, що були окільцовані у цій колонії до 



нас. 
 
Таким чином, ми використовували: 
  

1. спостереження  
2. відлов вручну 
3. морфометричні методи  

 
 
7. Висновки: 
 
1: Колонія на території біостанції є моновидовою та 
складається з особин виключно кожана пізнього (Eptesicus 
serotinus). Станом на початок травня відмічено 18 особин. 
 
2: Попри те, що літературні дані про цю колонію сягають  
1935 року, опублікованої інформації недостатньо для 
формування повної картини динаміки її чисельності. Необхідна 
робота с неопублікованими щоденниками дослідників 
попередніх років та подальший моніторинг.  
 
3: У складі колонії було відмічено тільки дорослих самиць, 
отже це все ще материнська колонія, як і відмічено 
попередніми дослідниками. 
 
4: 36% досліджуваної вибірки (4 особини) було окільцьовано 
на цьому ж горищі у 2014 році. 
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Високомінералізовані шахтні води Кривбасу визначено однією з найбільших 

екологічних проблем Дніпропетровської області. Обсяг викидів шкідливих речовин 

у воду зростає, змінюючи її якісний склад. Зайвий вміст хлорид-іонів у воді і стоках 

негативно позначається на живих організмах.  

У зв’язку з цим все більшої актуальності набувають дослідження, спрямовані 

на визначення концентрації хлорид-іонів у водоймищах м. Кривого Рогу, які, 

швидко вступаючи в хімічні реакції, утворюють речовини різної природи,  що 

порушують процеси життєдіяльності у рослин, тварин, людини. 

Об’єкт дослідження: хлорид-іони, вода з водоймищ Покровського району 

(ставок по вул. Невська, Покровський гранітний кар'єр,   р. Саксагань). 

Предмет дослідження:  рівень концентрації хлоридів у водоймищах 

Покровського району. 

Мета дослідження: визначення концентрації хлоридів у водоймищах 

Покровського району; залучення учнів Криворізького Покровського ліцею до 

виховних заходів, спрямованих на покращення екологічного стану водоймищ          

м. Кривого Рогу.  

Завдання дослідження: провести вимірювання концентрації хлоридів у трьох 

водоймищах Покровського району (ставок по вул. Невська, Покровський гранітний 

кар'єр,   р. Саксагань); скласти порівняльну таблицю щодо рівня концентрації 

хлоридів у водоймищах Покровського району; залучити учнів Криворізького 

Покровського ліцею до виховних заходів, спрямованих на покращення екологічного 

стану водоймищ м. Кривого Рогу.  

В результаті проведення експериментальної частини науково-дослідницької 

роботи був зроблений висновок, що вміст хлорид-іонів у воді ставка по вул. Невська 

та річки Саксагань відповідає середньому рівню, а у воді Покровського гранітного 

кар'єру показник хлоридів дещо підвищений, що частково підтверджує висунуту 

нами гіпотезу. 

Реалізація заходів, спрямованих на боротьбу і запобігання якісному і 

кількісному виснаженню водних ресурсів, позитивно впливає на екологічний стан 

міста та умови проживання його мешканців. 

 

 



Ефемероїди лісостепової частини Чернігівської області в природі і в культурі 

Кокадей Руслан Владиславович 

Контактний телефон, електронна адреса учасника: 0668018377, valentina770@ukr.net 

Озерянська ЗОШ І-ІІІ ст. Варвинської районної ради, Чернігівської області, 10 клас, 

вихованець гуртка «Юні охоронці природи» КЗ "Чернігівська станція юних 

натуралістів". 

Керівник: Щербина Валентина Миколаївна, вчитель хімії та біології Озерянської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Мета: дослідити ефемероїди лісостепової частини Чернігівщини у природі і 

культурі, зокрема, ефемероїди урочищ села Озеряни. 

Завдання:  

1. З’ясувати природно-кліматичні умови району досліджень. 

2.  Частково проаналізувати видовий склад весняних синузій місцевих урочищ. 

3. Дослідити популяції  рідкісних видів ефемероїдів місцевих урочищ. Розкрити 

біоекологічні особливості цих видів рослин. 

4. Розробити рекомендації щодо охорони ефемероїдів місцевих урочищ, зокрема: 

а) обговорити з місцевою владою та науковцями питання про надання урочищу 

"Цикля" статусу ботанічного заказника місцевого значення; 

б) провести роз’яснювальну роботу з населенням про антропогенний вплив на 

ранньоквітучі, червонокнижні та рідкісні види рослин; 

в) попробувати інтродукувати  та реінтродукувати у місцеві природні популяції 

деякі інші ефемероїди. 

Строки проведення дослідження: 4 роки. 

Методи дослідження: маршрутно-експедиційний, локальний екологічний 

моніторинг, описовий, картографічний, статистичний. 

Весняні ефемероїди в нашій місцевості є досить поширеними і в певній мірі 

чисельними. Хоча в умовах тотального антропогенного впливу на лісові екосистеми 

ці види є досить вразливими. За проективним покриттям, продуктивністю і 

біомасою весняні ефемероїди навіть (за нашими спостереженнями) переважають 



трави, що вегетують влітку. Синузії весняних ефемероїдів є важливою частиною 

лісових угруповань, що формуються на багатих ґрунтах.  

Більш детально ми досліджували ефемероїди ботанічного заказника місцевого 

значення "Гамаліївщина", урочищ Цикля, Кривуля, Борсуківщина. На досліджуваній 

території трав’янисте покриття характеризується буйним розвитком ранньовесняної 

флори, коли ще до розпускання листя на деревах землю вкривають строкаті, майже 

суцільні килими рясту порожнистого та рясту ущільненого, які доповнюються 

синьо-блакитними відтінками, що їх утворюють проліска дволиста та проліска 

сибірська.  

Весняні синузії поширені і є досить чисельними практично у всіх кварталах 

урочища «Гамаліївщина». У складі синузій ефемероїдів як домінанти чи 

співдомінанти виступають  анемона жовтецева, пшінка весняна, ряст ущільнений, 

ряст порожнистий, проліска сибірська, проліска дволиста, а решта видів переважно 

як асектатори. 

На незначних зниженнях синузії більш чисельні і проективне покриття 

ефемероїдів 30-60 %. У їх складі домінують анемона жовтецева – 20 %, проліска 

дволиста – 10 %. На підвищеннях домінують чи співдомінують анемона жовтецева – 

25 %, ряст ущільнений – 5-10 %, проліска дволиста – 5-10 %, пшінка весняна – 5-10 

%, як асектатор трапляється зірочки жовті. На плакорних ділянках проективне 

покриття ефемероїдів незначне – 10-20 %, переважає анемона жовтецева – 10-15 % з 

участю рясту ущільненого – 5-10 %. Особливо значним (60-70 %) є проективне 

покриття в пониженнях рельєфу. Тут домінує ряст порожнистий (50-60 %). Рясту 

дуже багато, він різнокольоровий і красивий. Нами встановлено, що у разі зростання 

антропогенного навантаження довжина підземної частини  рясту збільшується, 

надземної зменшується, тоді як загальна висота пагона (від цибулини до суцвіття) 

залишається стабільною в усіх локалітетах.  

Зустрічається також проліска дволиста в основному на схилах західної та 

північно-східної експозиції з проективним покриттям 3-5 %. Кількість проліски 

дволистої неоднаково зустрічається в різні роки, що, очевидно, пов’язано з 

кліматичними умовами. Можливо, якісь інші обставини впливають, потрібно 



моніторити ситуацію. Проліска дволиста зростає також у пониззі у кварталі, де 

переважає вільха, хоча кислий ґрунт низин лімітує її поширення. Синузії із 

домінуванням проліски дволистої зустрічаються досить рідко, домінантом частіше 

виступає ряст ущільнений. 

Висновки: 1. Для урочищ  села Озеряни   характерне поєднання  зональних лісових 

та лучно-степових екосистем, а також болотної та лучної  рослиності по днищах 

балок. Природно-кліматичні умови сприятливі для зростання весняних  ефемероїдів. 

2. Місцеві урочища характеризуються багатством весняних  синузій. Більш детально 

вивчили весняні синузії ботанічого заказника місцевого значення «Гамаліївщина», 

урочищ Цикля, Кривуля, Борсуківщина. 

3.  Видовий склад весняних синузій включає 8 видів, з них 3 рідкісних, які 

охороняються на регіональному рівні: Проліска дволиста, Проліска сибірська, 

Анемона дібровна.  

4. З метою охорони даних видів вважаємо за необхідне продовжити спостереження 

за станом окремих популяцій даних видів. Серед основних заходів з охорони  

ефемероїдів наших урочищ слід виділити: пропаганда культури  екологічних знань 

серед школярів  та широка популяризація знань серед  населення, співпраця  з 

місцевими органами самоврядування. Урочищу «Цикля» необхідно надати статус 

природоохоронного об'єкту в категорії ботанічного заказника місцевого значення. 

Список використаних джерел: Юрченко Л.І. Екологія:  [навчальний посібник] / 

Л.І. Юрченко.- К.: Професіонал.- К.: Центр учбової  літератури, 2009.- 304 с. 



Додаток А. 

Досить чисельну популяцію проліски сибірської ми моніторили у 2017 році в 

урочищі "Цикля" (місцева назва "Голуба поляна", довжиною 300 метрів). На трьох 

закладених згідно загальноприйнятих методик пробних ділянках розмірами 1 х 1 м  

нами підраховувалася  кількість виявлених особин проліски сибірської:   

на 1-й ділянці – 68 особин, розміщених у  всіх частинах ділянки; 

на 2-й ділянці – 64 особини, розміщених відносно рівномірно у всіх частинах 

ділянки; 

на 3-й ділянці – 33 особини, розміщені  в одному кутку закладеної ділянки. 

Висновок: середня кількість особин досліджуваної популяції – 55 особини на 1м2 – 

багаточисельна. 

Результати фенологічних спостережень: 

1. 03.03.2017 р. – поява перших листочків із захованими бутонами. Висота – 2,5 

см. 

2. 13.03.2017 р. – висота стебла – 6-8 см, довжина листків – 7-10 см. Початок 

бутонізації. На рослині 3-5 бутонів. 

3. 22.03.2017 р. – початок квітування. З'являється квітка з пониклою 

широкодзвониковидною оцвітиною. Висота рослини до 15 см. На рослині 3-5 квіток.  

4. 20.04.2017 р. – закінчення квітування . Утворюється коробочка. Змінюється 

висота стебла – видовжується.  95% рослин на ділянках квітує і плодоносить. На 

рослині 2-4 коробочки. 

5. 27.04.2017 р. – плодоношення. 

6. 08.05.2017 р. – утворення насіння. 

7.   02.06.2017 р. – відмирання рослин. 

8.  04.04.2018 р. – початок квітування. З'являється квітка з пониклою 

широкодзвониковидною оцвітиною. Висота рослини до 12 см. На рослині 3-5 квіток. 

9. 12.04.2018 р. – закінчення квітування. Утворюється коробочка. 90% рослин на 

ділянках квітує й плодоносить. 

Висновок: Проліска сибірська – ранньовесняний лісовий ефемероїд. На ділянках 

урочища "Цикля" утворює багаточисельні популяції. Весна 2017 р. була 



сприятливою для періоду вегетації і плодоношення виду, які тривали майже два 

місяці. Весна 2018 р. була пізньою і тому проліска квітувала лише тиждень. 

Виділяють такі вікові періоди в онтогенезі рослин: 

I. латентний (насіння) - характеризується тривалим зберіганням, становить 

найдинамічніший резерв популяції; 

II. прегенеративний (проростки, ювенільні, іматурні, віргінільні) –розвиток 

рослин до появи генеративних пагонів; 

III. генеративний (молоді, середні, старі) – утворення генеративних пагонів; 

IV. сенільний (субсенільний, сенільний, відмираючі) – спрощення життєвих форм 

і відмирання. 

Популяція вважається життєвою, коли вона представлена всіма віковими особинами 

груп і періодами. 

        Аналіз результатів досліджень особин проліски сибірської закладених ділянок 

вказують на те, що дана популяція проліски сибірської  є повночленною – 

спостерігається наявність всіх вікових груп у певному співвідношенні. Щільність 

особин склала 55 шт/м2 .  

На 1-й ділянці - 29 вегетативних  та 39 генеративних; 

2-й -27 вегетативних  та 37 генеративних; 

3-й – 14 вегетативних та 19 генеративних. 

Популяція перебуває у повному розквіті з утворенням молодого покоління. За 

аналізом вікової популяції вона є життєздатною. 

         За показниками ботанічної (флористичної та ценотичної) репрезентативності 

та унікальності даної місцевості (добра збереженість ценопопуляції проліски 

сибірської – регіонально рідкісного виду – у складі синузій лісових ефемероїдів) 

вважаємо за доцільне створити ботанічний заказник місцевого значення "Цикля". 

Відрадно, що в створенні такої заповідної території зацікавлена місцева влада, 

матеріали на присвоєння урочищу "Цикля" статусу ботанічного заказника місцевого 

значення знаходяться в Департаменті екології Чернігівської облдержадміністрації 

(відділ природозаповідного фонду). В інших місцевих урочищах проліска сибірська 

не зустрічається, в культурі – значно рідше, ніж проліска дволиста. 



Додаток Б. 
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Ряст ущільнений 



 

Ряст порожнистий 



За останні роки спостерігається катастрофічне збільшення осередків ушкодження 

соснових насаджень короїдами в державному підприємстві «Колківське лісове 

господарство» (ДП «Колківське ЛГ»). Кількість уражених площ збільшується з 

геометричною прогресією. Спостерігається загибель практично 100% пошкоджених 

сосен. Якщо найближчим часом не буде вжито дієвих заходів щодо врегулювання 

чисельності верхівкових короїдів, наші ліси можуть зникнути. Тому тема вибраного 

нами дослідження є досить актуальною. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що в соснових насадженнях ДП 

«Колківське ЛГ» значно активізувались патологічні процеси, утворені розширенням 

уражуючи факторів, негативна дія яких призвела до групових всихань з переходом у 

суцільні. 

Мета роботи – вивчити біологічні особливості верхівкового короїда, розглянути  

та проаналізувати вплив швидкого поширення верхівкового короїда (Ips acuminatus) на 

стан соснових лісів ДП «Колківського ЛГ», пошук ефективних заходів боротьби з 

шкідником.  

Завдання дослідження:  

1. Розглянути біологічні особливості верхівкового короїда (Ips acuminatus). 

2. Дослідити причини масового поширення цих комах-шкідників в соснових лісах 

ДП «Колківського ЛГ».  

3. Проаналізувати масштаби уражених шкідниками площ соснових лісів 

Колківського лісового господарства, динаміку чисельності цих комах протягом 

останніх років. 

4. Окреслити можливі шляхи вирішення проблеми поширення верхівкового 

короїда та заходи захисту від цього шкідника в умовах Колківського лісового 

господарства. 

Дослідження проводили протягом 2016–2018 рр. у насадженнях сосни звичайної 

(Pinus sylvestris L.) ДП «Колківське ЛГ» Волинської області. В ході роботи проводили 

розширені лісопатологічні обстеження насаджень всихаючих сосняків. Проаналізували 

статистичні матеріали підприємства. Всихання оцінювали за певними критеріями. Під 

час досліджень провели ентомологічний аналіз  дерев сосни звичайної віком 40–60 

років і діаметром стовбура 16-22 см. Стосовно кожного дерева за зовнішніми ознаками 

визначали категорію санітарного стану. 



Верхівковий короїд (Ips acuminatus) на даний момент є найбільш поширеним 

стовбуровим шкідником та домінуючим за шкодочинністю в соснових насадженнях 

ДП «Колківське ЛГ». Він «відпрацьовує» деревину під корою, і через закупорку 

потоків вологи дерево починає всихати. До того ж, цей шкідник поселяється на сосні 

не сам: приносить із собою гриби офіостоми. Вони створюють так звану синяву, що 

швидко поширюється на весь стовбур.  Найстрашніше, що верхівковий короїд 

повністю знищує здорове дерево приблизно за місяць-півтора.  

Узагальнення результатів проведених нами обстежень і досліджень підтвердило, 

що в лісах ДП «Колківське ЛГ» до суттєвого ослаблення насаджень призвели зміни 

кліматичних умов та аномально високі температури вегетаційного періоду останніх 

років, антропогенне навантаження, різке коливання ґрунтових вод та інші біотичні та 

абіотичні чинники. 

За даними Волинського обласного управління лісового і мисливського 

господарства на площі 1893,4 га ДП «Колківське ЛГ» (що обстежувалася), виявлено 

392 осередка всихання, та загальна площа всихання становить 242га, а площа 

розповсюдження осередків верхівкового короїда становить 79 га. 

Також в ході роботи проаналізовано економічні наслідки, які спричинило масове 

поширення верхівкового короїда, основні заходи боротьби з  цим шкідником. Зібрано  

інформацію про успішні заходи захисту від верхівкового короїда з досвіду інших 

країн. 

Розглянули основні методи подолання проблеми поширення верхівкового короїда в 

ДП «Колківське ЛГ» та розробили рекомендації щодо системи заходів профілактики, 

локалізації наслідків всихань дерев. Для посилення регулювання чисельності 

шкідників провели інформаційно-просвітницьку роботу з метою активізувати 

населення виготовляти та розвішувати шпаківні у лісах для комахоїдних птахів.  
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ТЕЗИ НАУКОВО – ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОЕКТУ НА 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БІОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

« Дотик природи» 

«Характеристика правих приток Дністра в Городенківському районі» 

Романчук Андріани Андріївни, учениці 4 (8) класу  

Городенківської гімназії імені Антона Крушельницького 

Городенківської районної ради Івано-Франківської області , члена гуртка 

«Юні екологи» Городенківського ЦТУМу Івано-Франківської області. 

Науковий керівник: Бундзяк Петро Васильович, вчитель біології 

Городенківської гімназії імені Антона Крушельницького. 

Мета: проаналізувати малі річки Городенківського району, як праві 

притоки Дністра. 

Об’єктами наших досліджень були праві притоки Дністра в 

Городенківському районі , а саме: річки Далешівський Потік , Гукавка, 

Чернелицький Потік та Гостинна. Нами були використані класичні методи з 

гідрології. Визначались стік річок, витрати води, режим живлення річок, 

особливості рель’єфу, які впливають на русла річок. Для обліку хребетних в 

межах біоценозів використовувались методики О.Кузякіна (1963), Ю.Равкіна 

(1967). Для систематичного аналізу хребетних використовувалась методика 

Л. Степаняна (1988). Дослідження проводились протягом 2017-2018 р.р. 

Одержали такі результати. 

Річки Гукавка, Далешівський Потік, Чернелицький потік та Гостинна  це 

всі праві притоки Дністра, які мають мішане живлення і в основному 

карстове походження. У верхній течії річки Гукавка схили берегів мають 

такий стратиграфічний розріз: 

1) ґрунт – до 1,5м. 

2) глина – до 1,5-2,5м. 

3) гіпс – до 5м, з прошарками ангідриту - до 1,5м. 

4) глинисті сланці – до 5м.  

5) конгломерат – до 5м. 

6) вапняки і сірі пісковики – до 15м. 

Всі відклади кайнозойського походження. Глибше проаналізувати 

пласти ми не змогли. Розташування пластів моноклінальне. Кут падіння не 

перевищує 5 градусів, азимут простягання – 185 градусів. Тут глибше 

залягають пласти мергелів, конгломератів, туронських вапняків крейдяного 

походження, а також пласти алевроліту, пісковиків і аргілітів. Витрата води в 

річціГукавка – 1,445 м³/ сек. , Далешівський Потік - 0,95м³/ сек., 

Чернелицький Потік – 0,515 м³/сек , Гостинної – 0,78. Ширина гирла 

коливається від 2 до 3,3м. Звивистість річок досить різна. Звивистість річки 

Потік Далешево – 1,75, Гукавки – 1,53, Чернелицького Потоку – 1,38 

Гостинної – 1,5. Найвища звивистість Потоку Далешева це пояснюється тим, 

що річка обмиває потужні пласти твердих гірських порід, якби обгинає їх із 

заходу і північного-заходу. Усі річки починаються в зоні рівнинних 

агроценозів. В загальному по берегах досліджуваних річок нами виявлено 



біля 100 різноманітних видів судинних рослин, які присутні в таких видах 

фітоценозів: 

1) вологі луки  

2) полезахисні лісосмуги 

3) урбаністичні ландшафти  

4) грабово-дубові ліси 

5) степова рослинність  

З хребетних на берегах досліджуваних річок спостерігаємо 110 видів. З 

них: 80 – птахи, 22 – ссавці, 3 – плазуни, 5 – земноводні.Із забруднюючих 

факторів, які шкодять річкам, можна назвати органічні види тваринницьких 

комплексів. 
 



                                              Тези 

»Особливості  вирощування арахісу  у відкритому  грунті  на  

Любешівщині  в  умовах  глобальних  змін  клімату» 

Верхломчук  Богдана  Валеріївна  ЗЗСО  «Судченський ліцей», 11 клас 

                           Керівник : Веремчук Валентина Федосіївна,  

                           вчитель біології  ЗЗСО  «Судченський ліцей», 

Передумови та проблеми 

Глобальне потепління внесло свої корективи у клімат України. Питання зміни 

клімату та адаптації до них теплолюбних рослин, є надзвичайно актуальним, 

оскільки, з'являються перспективи вирощування екзотичних рослин у відкритому 

грунті не тільки на півдні нашої країни, а й у мешканців Північно-Західних регіонів 

України. Нині дедалі більше городників хотіли би виростити незвичайний овоч або 

фрукт на своїй грядці. 

Арахіс є унікальною культурою для багатьох регіонів України. Зараз арахіс – друга 

за важливістю бобова культура (після сої), яка використовується не тільки в їжу, але 

і в медицині, сільському господарстві та в промисловості. Він належить до цінних 

живильних продуктів: містить цукри та багато інших вуглеводи, білок у великому 

обсязі, високоякісні жири та необхідні для людського організму вітаміни та 

мінерали.  

Найголовніше, що отримати урожай можна за один сезон, не чекаючи, поки виросте 

і почне давати плоди, як приклад, горіхове дерево  

Роботи вчених щодо вирощування арахісу на Україні, тим більше на Поліссі ще у 

90-ті та у 2000- ті рокибули поодинокі; ще менше досліджень щодо імовірної 

можливості вирощувати цю культуру у таких Північно – Західних областях як 

Волинська та Рівнеська, і практично відсутні матеріали досліджень щодо 

адаптативних властивостей земляного горіха в умовах глобальних змін клімату на 

теренах земель Любешівщини. 

Наші дослідження – це своєрідна спроба адаптувати цю культуру до клімату нашої 

місцевості. Проте це ще не вирощування в промислових масштабах, а лише 

експеримент, аби побачити чи можна його акліматизувати до вирощування у нашій 

місцевості 

Гіпотеза-Можливість та ймовірні перспективи вирощування арахісу у відкритому 

грунті, використовуючи відомі агротехнічні прийоми і методи та застосовуючи 

вплив заходів інтенсивних технологій .   

Наукова новизна роботи полягає в тому, що на території нашої місцевості вперше 

було проведено польове дослідження щодо з'ясування імовірної перспективи 

вирощування арахісу у відкритому грунті, в умовах глобальних змін клімату 

Північно-Західного регіону України, зокрема на землях Любешівщини. 

Мета: Використовуючи відомі агротехнічні прийоми і методи вирощування арахісу, 

отримати дозрілі і здорові плоди цієї теплолюбної культури; показати перспективи 

вирощування арахісу у нашій місцевості. 

Відповідно до мети поставленні слідуючі  завдання:      

1.Вивчити історію походження арахісу;                                                 

2.З'ясувати біолого - морфологічні особливості арахісу; 

3. Вивчити хвороби і засоби боротьби з ними; 

4.Проаналізувати відомі  агротехнічні прийоми і методи вирощування культури  у 

світі та на Україні ;     



5. Формування умінь  і навичок вирощування та догляду арахісу у відкритому грунті 

в умовах місцевого клімату; 

6.Створити оптимальні умови для  вирощування земляного горіха;   

7. Розглянути галузі застосування та використання земляного горіха; 

9.Отримати хороший врожай арахісу та оцінити смакові та лікувальні властивості 

арахісу; 

10.Поділитись досвідом вирощування культури  в наших кліматичних умовах  

і залучити як найбільше місцевих городників до впровадження його, задля 

отримання чудових, екзотичних плодів; 

Об'єкт дослідження: Рослини родини Бобових, вид Арахіс Культурний,   

сорт «Лимар 90»                                         

Предмет дослідження: Агротехнологія вирощування арахісу прямим посівом 

насіння у відкритому грунті в умовах змін клімату нашої місцевості. 

Термін проведення: січень 2017р. – вересень 2018р. 

Методи дослідження:     

1. Вивчення наукової літератури;  в тому числі через систему Internet 2. Опис; 

3. Польові дослідження;4.Спостереження та експеримент; 6.Порівнювання. 

Матеріали і обладнання: насіння, добрива, лопати, граблі, сапки, лійки, цифровий 

фотоапарат, комп'ютер, щоденник спостережень. 

 Вирощування арахісу у відкритому грунті в нашій місцевості проводили на 2 

ділянках поля з метою порівняння показників врожайності цієї культури в умовах 

клімату на землях Любешівщини .  

 У дослідженнях застосовували загальноприйняту технологію вирощування арахісу. 

На обліковій ділянці №1 проводили дослідження з впливом  заходів інтенсивних 

агротехнологій 

Практичне значення. Результати дослідження можна використовувати на уроках 

біології, екології, для створення проектів, публікації у ЗМІ, Впровадження досвіду 

шляхом презентації результатів проекту місцевим жителям. Здійснення спроби 

ініціації закласти цю культуру для вирощування її на Поліссі в промислових 

масштабах. 

Проведене дослідження показало, що: 

-Питання зміни клімату та адаптації до них землеробства регіону є надзвичайно 

актуальним в наш час. 

- Застосовуючи відомі заходи та сучасні прийоми інтенсивних технологій  

вирощування арахісу, можливо отримати досить непогані результатами врожаю 

земляного горіха у нашій місцевості. 

- Зменшення забур̓ яненості сприяє збільшенню площі листкової поверхні, що 

сприяє покращенню продуктивності рослин арахісу. Бур̓ яни забирають світло, 

затінюючи рослини, і тому менше утворюється білків та вуглеводів у плодах. 

- В системі агрокліматичних заходів вирощування арахісу особливо важливе 

значення мають такі чинники: як сорт та якість насіння, передники, обгортання, 

полив, види мінеральних добрив та норми їх внесення, строки збирання та погодні 

умови. 

- Внесення фосфоровмісних добрив підвищують продуктивність горішків, а не 

фітомаси стебел, як це може статися при внесенні надмірної кількості нітратних 

добрив; арахіс бобова культура – виробляє сама азот. 

 



Для ефективного вирощування арахісу у відкритому грунті в умовах нашого 

клімату ми пропонуємо: 

- Арахіс - рослина теплолюбна- вирощували його на відкритих ділянках з 

інтенсивним освітленням без тіні від будівель або інших рослин, де добре 

провітрюється. 

 - Сівбу арахісу проводити в оптимальні для Полісся строки -20- 30 травня,  

- У критичні періоди вегетації забезпечити рослину необхідними агротехнічними 

умовами, такими як рясний  полив, додавання елементів живлення, кількаразове 

обгортання.  

- Насіння підбирати з урахуванням кліматичних умов нашої місцевості. В продажі є 

декілька районованих сортів, які зарекомендували себе в умовах клімату теплих 

регіонів України,  для нашої ж місцевості найбільш підходящими є ранньостиглі  

сорти арахісу: акі як, порівняно новий сорт «Клинський», «Валенсія українська», а 

сорти «Валар» і «Линар 90», який ми вирощували, рекомендовані взагалі для всіх 

зон України. 

- Грунт для арахісу має бути вологим, легким і рихлим із нейтральним середовищем, 

з високим вмістом гумусу,краще коли це буде чорнозем або супісок. 

Висновок: Отже, незважаючи на те, що вегетаційний період у земляного горіха 

близько 150 днів, що дуже довго для нашого клімату, тим не менше, вважаємо, що 

наш експеримент вдався, так як горішки повністю визріли. 

Таким чином ми розвіяли міф, що вирощування арахісу прямим посівом  насіння, 

можливе тільки у південній частині України. Тож,  можливо вирощувати його і на 

землях Любешівщини. 
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 ВПЛИВ НАНОКРЕМНІЮ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР І ДРІЖДЖОВИХ ГРИБІВ  

Ручко Марія Ігорівна, тел.: 096-955-7970Ел. адреса: RuchkoMariya@i.ua,11 клас; 

гімназія біотехнологій №177 Солом`янського району м. Києва. Науковий керівник: 

Мегалінська Ганна Петрівна, к.б.н., доцент кафедри біології інституту природничо-

географічної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. Педагогічний керівник: Ткач 

Надія Борисівна, вчитель біології. 

Актуальність роботи полягає в тому, що проблема продовольства для 

людини існувала завжди. Важливим напрямком вирішення проблеми голоду є 

запровадження досягнень нанобіотехнології, а саме використання добрив та 

біологічно активних додатків на основі нанокремнію. Це новий тип сучасного 

добрива, який допомагає сільськогосподарським культурам краще засвоювати 

мікроелементи і бути більш стійкими до захворювань і паразитів. Він істотно 

допомагає збільшити врожайність сільськогосподарських культур, а також сприяє 

відновленню родючості ґрунту , тому дослідження впливу нанокремнію на ріст і 

розвиток організмів є надзвичайно важливим. 

Рослини – гарні індикатори. Сутність ростового тесту полягає в обліку змін 

показників проростання індикаторної культури, вирощеної на досліджуваних 

середовищах. Це дозволяє оцінити стимулюючий ефект досліджуваної речовини. 

Зазвичай обирають тест-культури, які швидко проростають. Найбільш 

розповсюдженими тест-культурами є огірок і салат. Насіння крес-салату (Lepіdіum 

satіvum), який відрізняється швидким ростом і майже стовідсотковим проростанням, 

є чутливим до впливу хімічних речовин, тому його було обрано як модельну 

рослину для методу біотестування розчинів нанокремнію.  

Дріжджі виду Saccharomyces cerevisiae використовується в хлібопеченні (в 

основному для житнього хліба), пивоварінні, спиртовому виробництві. Крім того, 

для створення симбіотичної кефірної закваски, у виноробстві, для  синтезу 

лимонної, піровиноградної кислоти, отримання кормового білка, синтезу інвертази, 

лікопіну, ергостерину. Вивчення підвищення їхньої продуктивності під дією 

препаратів нанокремнію має важливе значення. 

Мета: дослідити вплив препарату нанокремнію на морфологічні та 

фізіологічні зміни під час росту й розвитку сільськогосподарських та дріжджових 

культур. 

 Наукова новизна: доведено стимулюючий вплив  нанокремнію на енергію 

проростання насіння огірків та крес-салату і на розвиток дріжджових грибів 

Rhodotorulaglutinis та Saccharomycescerevisiae. 

Практичне значення:  препарати нанокремнію можна використовувати в 

сільському господарстві, з метою підвищення врожайності; у біотехнології для 

оптимізації культивування дріжджів. 
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Предмет дослідження: вплив різних концентрацій на енергію проростання 

деяких сільськогосподарських культур та розвиток дріжджових грибів. 

Об’єкт дослідження: вплив нанокремнію на енергію проростання крес-

салату та на мітотичну активність меристеми коренів огірка; вплив нанокремнію на 

розвиток Rhodotorulaglutinis та Saccharomycescerevisiae на середовищі Сабуро. 

Методи дослідження: прямий підрахунок колоній на поживному 

середовищі, визначення енергії проростання насіння, оцінка фітотоксичної або 

фітостимулюючої активності методом Іванова, біотестування. 

Завдання: вивчити роль кремнію в організмах живих істот; дослідити вплив 

нанокремнію на процеси росту і розвитку рослин (тест-об’єкти: насіння крес-салату 

та насіння огірка) та грибів (тест-об’єкт: дріжджі) методом фітотестування; оцінити 

стимулюючий ефект на ріст і розвиток рослин, використовуючи енергію 

проростання насіння; дослідити залежність енергії проростання насіння від 

концентрації розчинів нанокремнію; розробити рекомендації щодо використання 

препаратів нанокремнію з метою підвищення врожайності сільськогосподарських 

культур та збільшення біомаси дріжджів. 

Практичне значення:  препарати нанокремнію доцільно використовувати в 

сільському господарстві, з метою підвищення врожайності культур, а також для 

зменшення кількості внесення хімічних добрив; у біотехнології для оптимізації 

культивування дріжджів. 

Висновки: нанокремній  виявив стимулюючий ефект на ріст та розвиток 

сільськогосподарських рослин і може підвищити їх врожайність; його також можна 

використовувати для оптимізації культивування дріжджів. Застосування кремнієвих 

добрив може стати дуже актуальним резервом підвищення ефективності 

рослинництва. 

Кремнієві добрива є інноваційним чинником інтенсифікації сучасного землеробства, 

без якого неможливе ведення високопродуктивного, стресостійкого та екологічно 

чистого виробництва рослинницької продукції. 

Переваги добрива на основі нанокремнію: 

- стимулює ріст і розвиток рослин; 

 екологічна та генетична безпека 

 чинить комплексну загальнозміцнюючу і збалансовано регулюючу дію на 

процеси життєдіяльності рослин; 

 відсутність додаткових енерговитрат на застосування за рахунок 

сумісності з хімічними засобами захисту рослин або підгодівлі; 

 Частинки  кремнію мають нано розмір, вони в сотні разів менше бактерії, і 

тому безперешкодно засвоюються рослиною на клітинному рівні. 
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Виноградненський НВК – «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» 

Виконала учениця 9 класу – Левченко Надія Вікторівна. 

Керівник –  вчитель біології Кругова Марія Іванівна. 

Тези до навчально-дослідницької роботи з біології на конкурс «Дотик 

природи» 

ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПСОРІАЗУ І ШЛЯХИ 

ПОДОЛАННЯ ЦІЄЇ ХВОРОБИ. 

Актуальною саме для мене є проблема захворювання шкіри – псоріаз. Саме 

від цієї хвороби страждає один мій хороший друг і товариш. Хворий, а на разі і 

піддослідний – мій дідусь. Окрім дідуся, впевнена, дуже багато людей страждає від 

цього недуга. Схоже на опік і визиває нестерпний зуд. Від прийому ліків 

піддослідний відмовляється, як і багато його товаришів з такою ж хворобою. Дехто з 

релігійних переконань, хтось з морально-духовних причин, у когось просто алергія, 

а хтось, як мій дідусь, просто впертий. Звісно на прийом до лікаря його також не 

затягнеш. Саме тому, я провела власне дослідження цієї проблеми.  

По перше ми дослідили фізичний стан дідуся(вага; зріст; тиск та ЧСС до 

навантаження і після). По друге провели дослідження продуктів харчування 

хворого. По трете змінила раціон, і проконтролювала, щоб дідусь чітко 

дотримувався моєї дієти. Також сформувала для дідуся комплекс вправ. 

Дослідження своє проводила вдома. Фотографувала кожного дня бляшки, та 

записувала зміни в організмі піддослідного. 

Звісно ж не одразу, але результат все ж таки порадував. Дієту він порадив і 

своїм друзям. А ще, найголовніше, мій дослід видався цікавим і веселим. Ми весело, 

з користю і з задоволенням проводили час. 

Проводила дослідження з упевненістю у власних теоріях. Роботу яку я 

підготувала можна використовувати не лише як довідник, а і як помічника у 

подоланні хвороби. Якщо б були умови більш сприятливі для проведення опитів: 

лаборотарія, мікроскоп, обладнання для забору аналізів та для їхньої обробки, –

впевнена можна було б досягти кращих результатів і зібрати точніші дані, вийти на 



новий рівень медицини. Роботу можна використовувати медикам, дієтологам, 

тренерам. Вважаю, що цікаво б було прочитати хворим і їх близьким. 



ТЕЗИ 

Назва роботи:  Вивчення комах на території с. Шевченкове, яких можна 

використовувати як біологічний метод боротьби зі шкідниками 

сільськогосподарських культур.                                                                               

Автор роботи: Назаров Іван Якович                                                              

Територіальне відділення Малої академії наук: Наукове товариство Кілійської 

районної філії МАН «Прометей».                                                                                      

Робота учня Шевченківської ЗОШ  І-ІІІ ст. №1                                                 

Науковий керівник: Базелінська Майя Анатоліївна                                             

Метою даної роботи є вивчення комах-паразитів моєї місцевості, які за 

способом свого життя можуть допомагати людям боротися з комахами 

шкідниками. Тобто виступати в ролі  біологічного методу боротьби з комахами-

шкідниками садів, сільськогосподарських культур, декоративних рослин без 

використання хімічних методів захисту рослин.                                     

   Актуальність роботи. Використання в сільському господарстві різного рівня 

отрутохімікатів призводить до непоправимих змін у складі грунтів та води. 

Використання для боротьби з комахами-хижаками комах-паразитів допоможе 

людству підтримати баланс у природі між хижаками – жертвами -  рослинами й 

таким чином підвищити екологічну ситуацію в світі, в Україні , та в моєму селі.                                                                                                                             

Об′єкт дослідження: комахи-хижаки та комахи-паразити.                                    

Предмет дослідження: комахи-хижаки та комахи-паразити. Їх життєдіяльність.                                                                                                                     

Завдання наукового дослідження:                                                                                               

1. Визначити комахи моєї місцевості, які за способом свого життя, можуть  

виступати в ролі  біологічного методу боротьби з комахами-шкідниками садів, 

сільськогосподарських культур, декоративних рослин.                             

2.Вивчити особливості їх життєдіяльності. 3.Дізнатися особливості спілкування 

з ними в разі нападу надавати першу допомогу.                        

   Висновки:                                                                                                                                  



Знання про цих комах допоможуть людям:                                                      

1.Отримувати гарні врожаї без використання сільськогосподарської хімії 

заощаджуючи кошти на їх придбання.                                                                                                                                  

2. Зберегти та укріпити здоров′я людей, адже забруднене оточуюче середовище 

є причиною виникнення багатьох захворювань людей таким чином підвищити 

екологічну ситуацію.                                                                        

 3. Надихнути людей вдруге відродити лабораторії з розведення й використання 

цих комах,чи відкрити такий собі бізнес.  

                    

 Результат: 

1. Зібрана колекція ос та жуків Сонечок, які мешкають на території села. 

2. Визначено їх відношення до певного виду. 

3. Знайдено нові види, які раніше не були зафіксовані на території. 

4. Знайдено різні кольорові форми одного виду. 

5. Спостерігалася кількість видів на даній території. 

6. Була проведена просвітницька робота в межах села та району. 

7. Приймалася участь у обласному конкурсі «Молодь вивчає світ» 
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Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді  

„Дотик природи – 2018― 

ТЕЗИ 

науково-дослідницького проекту на тему „Екологічна диференціація 

Півників сибірських та Півників болотних в околицях бази „Деснянка“ 

на території НПП „Деснянсько-Старогутський“ 

 

Автор – Янголь Неля Сергіївна, учениця 7 класу Березоворудської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинської райдержадміністрації 

Полтавської області. 

с.Березова Рудка, тел.:0661061514   tetiana.shokotko@ukr.net   

Науковий керівник – Шокотько Тетяна Іванівна, учитель біології і хімії 

Опорного закладу Березоворудської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

с.Березова Рудка, tetiana.shokotko@ukr.net   тел.:0681644668 

Наукові консультанти – Рак Олександр Олексійович, кандидат 

біологічних наук, старший викладач (Національний ботанічний сад НАН 

України), Національний університет „Києво-Могилянська академія― 

м.Київ,   aleksandr_rak@ukr.net 

Захарченко Еліна Анатоліївна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри 

землеробства, ґрунтознавства та агрохімії Сумського національного 

аграрного університету.  м.Суми, zak-ehlina@yandex.ua 

Панас Ігор Данкович, молодший науковий співробітник інституту біохімії 

ім.О.В. Палладіна Національної академії наук України. м.Київ,  

 

Категорія: Ботаніка 

Час та місце проведення дослідження. Робота виконана у липні-серпні 2018 

року на території Національного природного парку „Деснянсько-

Старогутський― (Сумська область, Середина-Будський район, база 

„Деснянка―, за 5 км від села Очкине) під час перебування автора в 

екологічному таборі „Деснянські зорі – 2018―. Дослідження було проведене з 

mailto:tetiana.shokotko@ukr.net
mailto:tetiana.shokotko@ukr.net
mailto:aleksandr_rak@ukr.net
mailto:zak-ehlina@yandex.ua
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30 липня по 05 серпня 2018 року. Пункти дослідження знаходилися на схід 

від бази „Деснянка― на луці, в заплаві річки Десенка. 

Актуальність теми. У зв’язку із глобальним потеплінням та змінами 

клімату види із низьким рівнем екологічної пластичності скорочують свої 

ареали та навіть зникають, види із високим рівнем екологічної пластичності 

успішно адаптуються до нових кліматичних умов і зберігають а іноді навіть 

розширюють свої ареали. Дослідження механізмів такої адаптації має 

важливе значення для прогнозу подальшого існування виду. 

Мета роботи: проведення порівняльної характеристики Півників 

сибірських та Півників болотних в околицях бази „Деснянка― на території 

НПП „Деснянсько-Старогутський―. 

Завдання: 1. Встановити фітоценотичний склад угруповань за участю 

Півників сибірських та Півників болотних. 

2. Встановити особливості едафотопу в місцезростаннях досліджуваних 

видів. 

3. Встановити дію теплового шоку на фотосинтетичну активність  особин 

Півників сибірських та Півників болотних. 

4. Порівняти пластичність фотосинтетичних систем особин досліджуваних 

видів до дії високих температур. 

5. Дослідити особливості просторової структури в популяції Півників 

сибірських. 

6. Дослідити репродуктивну здатність особин Півників сибірських.. 

Об’єкт дослідження: Півники сибірські та Півники болотні. 

Предмет дослідження – ценотичні особливості місцезростань Півників 

сибірських та Півників болотних в околицях бази „Деснянка― на території 

НПП „Деснянсько-Старогутський― та особливості реакції фотосинтетичних 

систем досліджуваних видів на дію теплового шоку. 

Методи роботи: маршрутно-рекогнесційний, геоботанічних описів, 

популяційних досліджень, польовий, потенціометричний, індукції 

флуоресценції хлорофілу. 
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Стан вивчення проблеми. Дана робота проведена вперше у НПП 

„Деснянсько-Старогутський―. 

Новизна роботи. Вперше для Деснянського біосферного резервату 

було досліджено особливості реакції фотосинтетичних систем Півників 

сибірських та Півників болотних на дію теплового шоку;  вперше 

встановлено особливості едафотопу в місцезростаннях Півників сибірських 

та Півників болотних в околицях бази „Деснянка―; вперше проведено 

картування особин Півників сибірських в межах скупчень в регіоні 

досліджень та встановлено ефективну продуктивність особин Півників 

сибірських. Дана робота проведена вперше у НПП „Деснянсько-

Старогутський―. 

Практичне значення: 1. Отримані дані будуть внесені до літопису 

природи НПП „Деснянсько-Старогутський―. 

2. Інформація може бути використана для еколого-просвітницької роботи. 

3. Отримані результати досліджень дозволяють прогнозувати реакцію 

Півників сибірських та Півників болотних на зміни клімату, встановити їх 

адаптаційні можливості до дії теплового шоку in situ ex situ.  

Результати дослідження. У НПП „Деснянсько-Старогутський― зростає 

два видів півників. Обидва види зростають на заплавних луках річки 

Десенка. Місцезростання даних видів приурочені до лучних фітоценозів 

різного ступеня зволоження. Нами досліджено просторову структуру особин 

півників сибірських в межах найбільших скупчень, де здійснено картування 

особин. Карти складено крапковим методом. Досліджено ефективну 

продуктивність півників сибірських. За результатами досліджень 

встановлено варіаційний ряд та побудовано варіаційні криві. Проаналізовано 

ґрунти ділянок, де зростають Півники сибірські та Півники болотні. 

Порівняно реакцію фотосинтетичного апарату Півників до дії високих 

температур. 
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Висновки: 

1. Півники сибірські та Півники болотні зростають в заплаві річки Десенка у 

складі лучних угруповань, що перебувають в стадії заростання Крушиною 

ламкою. 

2. Ділянки, де зростають Півники сибірські та Півники болотні, 

характеризуються середньокислотною та слабокислою реакцією середовища. 

3. Найбільша кількість особин півників сибірських зустрічається біля 

урочища „Уборок―, де реакція середовища слабкокисла.  

4. Півники болотні частіше трапляються на знижених ділянках рельєфу, ніж 

Півники сибірські. 

5. Фотосинтетичний апарат Півників болотних більш пластичний до дії 

високих температур. 

6. В популяції півників сибірських особини розташовані в межах скупчень, 

що нараховують від 4 до 63 куртин. Розміщення куртин в локусах лінійне. 

7. Ефективна продуктивність Півників сибірських коливається в межах від 

одного квітконосного пагона до 63 на одну куртину. Найчастіше 

зустрічаються куртини із одним плодоносним пагоном, що свідчить про те, 

що у популяції переважають молоді генеративні особини. 

 

Використана література: 

1. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. 

2. Півники болотні (IRIS PSEUDACORUS L.) у флорі України: Хорологія 

Жигалова С.Л. Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, м. Київ 

екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей )ст. 93 

3. https://collectedpapers.com.ua › Трав'янисті рослини Морозюк С.С., 

Протопопова В.В. Трав’янисті рослини. – К.: Вид-во. ―Радянська школа‖, 

1986. – 160 с. 

4. Панченко С.М. Флора національного природного парку «Деснянсько-

Старогутський» та проблеми охорони фіторізноманіття Новгород-

Сіверського Полісся: Монографія / За заг.ред. д.б.н. С.Л.Мосякіна – Суми: 

ВТД «Університетська книга», 2005.-170с. 

5. Національний природний парк «Деснянсько-Старогутський» / автор–

упорядник С.М.Панченко. – Суми:ВТД «Університетська книга», 2003. – 16с.  

6. Корнєєв Д.Ю. Інформаційні можливості метода індукції флуоресценції 

хлорофілу/ Д. Ю. Корнєв. – М., 1986. 



Туристичний маршрут дендропарком «Олександрія» 

 

Моргун Дар’я Володимирівна, 9 клас, еколого-природничий ліцей №116, 

Голосіївський район міста Києва; педагогічний керівник: Наумук Оксана 

Станіславівна, вчитель географії еколого-природничого ліцею №116 міста Києва 

Робота несе пізнавальний характер та, можливо, надихне людей освоювати 

цікаві туристичні маршрути саме в Україні. В наш час дуже велика кількість 

населення надає перевагу відпочивати за кордоном. Люди вважають, що на 

Україні немає таких цікавих місць, як там. Але наша країна теж багата на 

неймовірні природні дива, які в процесі розвитку людства й культури 

відновлювалися та удосконалювалися. 

Мета дослідження: провести пізнавальну екскурсію одним із найвідоміших 

дендропарків України, а саме київської області, користуючись спеціально 

розробленим туристичним маршрутом та картою. Донести до слухачів як 

найбільше цікавої інформації щодо визначних місць й пам’яток на території цього 

величезного природного комплексу. 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що на даний момент дуже 

поширеним стало таке захоплення, як туризм, а також екотуризм. Хочеться 

привернути увагу населення до прекрасних місць в нашій країні, а також 

закликати оздоровлюватися й проводити свій вільний час в екологічно чистих 

зонах. Кожна людина повинна мати легкий зв'язок із природою та вміти 

адаптуватися до різних умов середовища. 

Об’єктом дослідження є державний дендрологічний парк «Олександрія» 

Національної академії наук України. 

Предмет дослідження: туристичний маршрут, розроблений в ході 

дослідження. 

Розділ 1. «Загальне ознайомлення з об’єктом дослідження за допомогою 

інформаційних джерел»: 

- Історія (1797 рік) 

- Розквіт (XIX століття) 

«Зі старої аустерії, що над трактом стала, 

Яка тільки подорожніх щиро вітала, 

Як звичайно буває, 

Для мандрівників повстала, зненацька 

Виріс палац великий, прекрасно умебльований 

З дідинцем і будинками довкола, 

Цей напис «Аустерія» досі залишається 

Бо в гостинному палаці звичаї залишаються.» 

—Ян Бровінський , поема «Олександрія», 1848 рік. 



- Відновлення 

- Грунти, рельєф 

Дендропарк багатий на такі грунти: сірі лісові, чорноземи, дерново-лугові. 

Рельєф доповнюється наявністю 3 балок. 

- Клімат 

Клімату характерна помірна континентальність. 

Розділ 2. Детальна екскурсія досліджуваним об’єктом за допомогою 

створеного маршруту: 

Дендропарк «Олександрія» багатий на красиві ландшафтні насадження, які 

виступають цілими композиціями. Але особливості парку придають не лише 

вони, а й цінні архітектурні споруди. Як правило, усю територію комплексу 

поділяють на 4 частини: 

- Західна частина парку - третина всієї паркової території 

- Східна частина парку: «Ротонда», «Колона пелікана», «Руїни», Колонада 

«Луна», «Китайський місток», «Варна», «Лава декабристів», Джерело «Лев» 

- Північна частина парку - сад «Мур» прямокутної форми з розмірами сторін 

300×100 м й площею 3 га 

- Південна частина парку – «Турецький будиночок» 

- Рослинність парку: Сосна Веймутова, сосна «Сімейне дерево», коніферетум, 

Велика (9 га) і Мала (4 га) галявини парку 

Головним завданням дендропарку «Олександрія» НАН України є здійснення 

фундаментальних і прикладних досліджень з метою одержання нових наукових 

знань, збереження відновлення та подальший розвиток парку. З цією метою парк 

здійснює: 

- збагачення флори парку новими видами рослин; 

- проводить обмін насінням з ботанічними установами України та зарубіжних 

країн; 

- впроваджує нові сорти плодових дерев та кущів в практику садівництва 

серед населення та сільськогосподарських підприємств регіону; 

- здійснює будівництво, реконструкцію відповідно затверджених планів; 

- аналізує вплив техногенного забруднення на рослинний світ. 

Проблеми парку: 

- проблеми охорони біорізноманіття; 

- проблеми з порушенням закону (споруджений звіринець і мотузяний «парк 

розваг»). 

Висновок: Сподіваюся, дане наукове дослідження зацікавить суспільство 

відкривати для себе нові місця нашої країни. Кожен природній об’єкт по своєму 

цікавий та особливий. Досліджений в роботі об’єкт, є яскравим прикладом 

активного й здорового відпочинку у взаємодії з природою. 



Тези науково-дослідницької роботи 

«Особливості вирощування перепілок у домашніх умовах  

та їх значення для здоров’я людини» 

Іванової  Юлії Сергіївни,  учениці 10 класу  КЗ «Преславська 

багатопрофільна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Приморської міської 

ради Приморського району Запорізької області.  

Тел. 0667290764. E-mail: mistytenor@gmail.com 

Науковий керівник: Рязанцев Віталій Вікторович, КЗ «Преславська 

багатопрофільна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Приморської міської 

ради Приморського району Запорізької області. 

Сьогодні людство поставлене перед проблемою самовиживання на тлі 

несприятливих екологічних і соціальних умов. Розведення перепелів і 

використання їхнього м’яса та яєць широко практикується в багатьох 

зарубіжних країнах: Японії, Німеччині, Великобританії, США, Франції та 

інших, де перепілки перетворені шляхом селекції у високопродуктивний вид 

домашньої птиці. Яйця перепелині – унікальний біологічний продукт, який 

використовується в лікувально-профілактичному і дієтичному харчуванні.  

  Перепілки стійкі до інфекційних захворювань, в їхньому організмі не 

розвиваються сальмонели, що пов’язане з їх біологічними властивостями. Від 

курячих яєць у дітей інколи буває алергія, від перепелиних – ніколи. Літні 

люди при вживанні перепелиних яєць почуваються значно краще, бадьоріше. 

У Японії, приміром, яйця перепілок – обов’язковий елемент у харчуванні 

школярів: вони краще вчаться, легше переносять стреси. Після трагедії у 

Хіросімі й Нагасакі інтерес до цих пернатих зріс. Щорічно там виводять до 6 

мільйонів перепілок. У японських школах дітям перед уроками безкоштовно 

видають по два перепелині яйця. Такі продукти харчування постійно є у 

продажу в газетних кіосках. 

 Зважаючи на велику цінність даної породи, вже декілька років ми 

вирощуємо перепілок. Під час розведення цієї пташки перед нами постало 

декілька проблем. Які необхідні оптимальні умови для інкубації, як 



необхідно утримувати пташку для збереження чисельності, як впливає корм 

на яйценосність перепілок?  

Метою даної роботи є дослідження особливостей вирощування 

перепілок у домашніх умовах.  

Об’єктом вивчення є перепілка японська.  

Предмет вивчення – особливості вирощування перепілок у домашніх 

умовах.  

Завдання дослідження: 

1) з’ясувати історію одомашнення перепілок; 

2) визначити систематичне положення птаха; 

3) розглянути особливості будови перепілки у зв’язку з процесами 

життєдіяльності;  

4) з’ясувати оптимальні умови для розведення перепілок в домашніх 

умовах; 

5) дослідити вплив температури повітря, освітлення й кормової бази на 

утримання та яйценосність; 

6) з’ясувати якими хворобами вражаються досліджувані пташки; 

7) визначити значення перепілок для здоров’я людини. 

Для написання роботи використовували методи вивчення літературних  

та інтернет-джерел, методи спостереження та експерименту; аналізу, 

порівняння та синтезу опрацьованого матеріалу.  

 У даній роботі узагальнено матеріали в результаті п’ятирічного 

розведення перепілок у домашніх умовах. 

Висновки 

Перепілка – збірна позатаксономічна назва кількох родів родини 

фазанових (Phasianidae).  

Одомашнені самки перепелів втратили інстинкт насиджування, тому 

для виведення молодняку застосовують штучну інкубацію яєць. 

Перепелята виходять з яйця майже самостійними: покритими пухом, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96


зрячими, здатними пересуватися, самостійно клювати корм і пити воду. 

Важливою умовою при вирощуванні молодняку є підтримання необхідної 

температури в приміщенні і, особливо в ящиках із перепелятами. Перепілки 

не виносять перепадів температури, протягів та холоду.  

Основу раціону харчування перепелів складають комбікорми. Серед 

зернових культур найбільше використовується кукурудза, просо, ячмінь, 

овес. До корму у невеликих кількостях рекомендується додавати вівсянку, 

суріпицю, рапс, лляне і конопляне насіння, макуху, рибне та м'ясо-кісткове 

борошно, зелені корми. 

Перепілки найчастіше хворіють при наявності в раціоні певних 

мінеральних речовин або вітамінів у недостатній чи надмірній їх кількості, в 

результаті отруєнь хімічними препаратами, неправильного утримання. 

Перепелине яйце – це комора поживних речовин і терапевтичних 

засобів. Його вживають з метою профілактики та лікування багатьох хвороб.                    
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Тези науково-дослідницького проекту: 

"Чорнокленові чагарникові угруповання на піщаних кучугурах арени Дніпра 

у природному заповіднику «Дніпровсько-Орільський» 

Виконав: М’яло Ангеліна Олександрівна. Тел: 0682411810 

Базовий позашкільний заклад: КПНЗ "Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді" Дніпровської районної ради Дніпропетровської 

області"  (КЗ ЦЕНТУМ ДРР). 

 Навчальний заклад освіти: КЗ Горянівський НВК, 10 клас, Дніпровський 

район, с.Горянівське, вул . Центральна 18.                        

 Науковий керівник: 1.Ганжа Дмитро Сергійович, науковий співробітник 

природного заповідника "Днпровсько-Орільський".2.Боярчук Іван Павлович. 

Директор КЗ ЦЕНТУМ ДРР. 

Об’єкт дослідження - чагарникові угруповання на підвищеннях рельєфу 

на арені р. Дніпра у природному заповіднику «Дніпровсько-Орільський» 

Предмет дослідження: флористичний склад, екологія та структура цих 

екосистем. 

Мета роботи - дослідити унікальні чагарникові угруповання у нетипових 

екстремальних для лісової рослинності умовах арени Дніпра. Виявити умови, 

що дозволяють лісовій рослинності існувати у даних умовах. Розкрити 

наукову, природоохоронну, меліоративну та екологічну роль чорнокленових 

чагарників. 

Наукова новизна: уперше здійснено дослідження чорнокленових 

угруповань на території Природного заповідника «Дніпровсько-Орільський»  

Завдання роботи: 

- виявити місцезростання чорнокленових угруповань на арені Дніпра у 

природному заповіднику «Дніпровсько-Орільський»; 

 - дослідити їх структуру, видовий склад; 

-  провести екоморфічний аналіз; 

-  виявити рідкісні види.  



За підсумками досліджень видовий склад чорнокленових угруповань на 

арені Дніпра нараховує 57 видів рослин (з них 56 квіткові, 1 голонасінна – 

сосна звичайна та 1 вища спорова - папороть дріоптеріс чоловічій), з 52 родів 

з 31 родин.  

У флористичному складі переважають тонконогові – 14%, кленові, 

губоцвіті, лілійні по 7%, айстрові, гвоздичні, розові по 5%, маренові, 

ранникові, фіалкові 4%, інші родини нараховують по 1 виду, що складає по 

2% від загальної кількості. 

Таким чином на піщаних дюнних пагорбах арени Дніпра у Дніпровсько-

Орільському заповіднику формуються стійкі чагарникові угруповання з 

домінуванням клену татарського. У флористичному складі подібних 

угруповань переважають злакові зі значною присутністю губоцвітих, 

айстрових кленових і лілійних.  

Аналіз клімаморф показує перевагу гемікриптофітів та геофітів. З 

трофоморф переважають мезотрофи та олігомезотрофи не зважаючи на 

відносну бідність піщаних ґрунтів. З гідроморф домінують ксеромезофіти, 

мезоксерофіти та мезофіти. Світловий режим сприятливий для 

сциогеліофітів. З ценоморф переважають лісові та бур’янисто-лісові види. Ці 

результати яскраво демонструють лісовий характер рослинного угруповання 

сформованого в амфіценотичних умовах характерних для узлісь. Не 

зважаючи на оточення степовою рослинністю тут домінують лісові види та 

домішуються лучні, лісо-лучні, псамофільні та степові ценоморфи. 
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екологічного проекту «Розвиток екотуризму у Гадяцькому районі як 

передумова збереження природи.» 

Автор: Окіпна Дарина, учениця 11 класу Гадяцької спеціалізованої школи-

інтернату Ι-ΙΙΙ ступенів ім. Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради. 

Науковий керівник: Бурлай Олеся Григорівна, учитель біології та хімії 

Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату Ι-ΙΙΙ ступенів ім. Є. П. Кочергіна 

Полтавської обласної ради, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. 

Сучасний стрімкий розвиток наук та технологій ставить перед людством 

не лише наукові, а й багато етичних проблем, з-поміж яких однією з 

найважливіших є ставлення людини до Природи. Безумовне усвідомлення 

людством і кожною людиною своєї ролі й відповідальності перед Природою 

є найважливішою й найнеобхіднішою частиною процесу ноосферного 

розвитку, ідеї якого знайшли підтримку і розуміння всього цивілізованого 

суспільства і поступово лягли в основу сучасних уявлень про сталий 

розвиток. Актуальність розвитку рекреаційно-туристичної діяльності на 

територіях природно-заповідного фонду, на наш погляд, є очевидною. 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України», одним із видів використання територій та об’єктів природно-

заповідного фонду є використання в оздоровчих та інших рекреаційних 

цілях. При відповідному розвиткові інфраструктури, сервісу та реклами 

особливо охоронювані території України можуть стати основними 

привабливими центрами такого виду рекреаційно-туристичної діяльності на 

природно-заповідних територіях, як екологічний туризм. Це особливий 

сектор туристичної галузі, який припускає прагнення, в першу чергу, до 

спілкування із природою, пізнання її об'єктів і явищ, активного відпочинку 

http://skole.org.ua/zakon_pzf01.html
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на природі. Від екотуризму невіддільна екологічна освіта. Пізнаючи природу, 

туристи переймаються необхідністю дбайливого ставлення до неї, тому 

внесок екотуризму у формування екологічної культури воістину 

неоціненний. Цей вид туризму допомагає людині легше зрозуміти й 

усвідомити, що відчуття радості, яке дає їй спілкування із Природою, це 

біологічно обумовлена потреба для неї, як частини живої Природи. 

Мета екологічного проекту: оцінка сучасного стану та перспектив 

подальшого розвитку екологічного туризму в Гадяцькому районі ,як 

передумови збереження природи. 

В процесі дослідження вирішено наступні завдання: 

1. Ознайомилися із основними поняттями та принципами екологічного 

туризму , його структурою. 

2. Розглянули туристичний потенціал Гадяцького району для розвитку 

екологічного туризму, та провели дослідження наявних та перспективних 

ресурсів екологічного туризму; 

3. Спробували визначити проблеми розвитку даного напряму туризму в 

районі, та шляхи покращення стану екологічного туризму в Гадяцькому 

районі 

4.Намітили орієнтовні екологічні маршрути, що можна використовувати в 

даному регіоні. 

Робота складається з вступу, 3 розділів, висновку. 
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ВСТУП 

 

На даний час в Україні є 6737 спеціально відведених для екологічного 

туризму територій та об'єктів природного заповідного фонду. Їх загальна 

площа перевищує 2,35 млн. га, що становить понад 3,9% всієї площі держави. 

Основою екотуризму України є національні природні парки, біосферні 

заповідники та регіональні ландшафтні парки. За їхнім статутом на території 

цього природно-заповідного фонду може здійснюватися рекреаційна 

діяльність, яка має проводитися у формі екологічного туризму. Національні 

природні парки займають 20,9% території природно-заповідного фонду 

держави, біосферні заповідники — 9,6% регіональні ландшафтні парки —

7,2%. Об'єктами екотуризму також є штучно створені людиною ботанічні, 

дендрологічні і зоологічні парки. Ними можуть бути і є парки-пам'ятки 

садово-паркового мистецтва . 

Екотуризм, як глобальна система у світі, має потужний та швидкий 

темп розвитку та потенціал. Тому рівню розвитку сприяють науково-

пізнавальні тури (орнітологічні, екологічні, етнографічні), пригодницькі 

тури, літні програми для відпочинку, туризм пов'язаний з відвідуванням 

конференцій, виставок. Міжнародний рівень розвитку екологічного туризму 

базується на таких засадах: стійкому використанні природних ресурсів, 

забезпечення цілісності та збереження природоохоронних екотериторій. 

Підвищення екологічної обізнаності населення, та поширення інформації 

про створення екотурів, кропітке планування, комплексний підхід та 

інтеграція екотуризму в плани регіонального розвитку, участь місцевого 

населення у розвитку даної сфери, та залучення коштів для проведення 

політики розвитку екотуризму та навчання персоналу.[ 14 ] 



Об’єктом дослідження є розвиток екологічного туризму в Гадяцькому 

районі. 

Предметом дослідження є взаємозв’язок між екологічним туризмом та 

збереженням навколишнього середовища. 

Метою нашої роботи є дослідити стан екотуризму у Гадяцькому районі 

та перспективи його розвитку, як важливого чинника в збереженні природи. 

Досягнення мети автор вважає неможливим без виконання завдань 

дослідження: 

1. Розглянути можливості розвитку екотуризму у Гадяцькому районі та 

визначити основні проблеми; 

2. Ознайомитися із ресурсною базою місцевості, а зокрема Регіонального 

ландшафтного парку «Гадяцький»; 

3. Враховуючи біорізноманіття району, історично-культурну спадщину 

спробувати намітити орієнтовні екомаршрути; 

4. Популяризувати даний вид туризму серед населення. 

Результатом дослідження є характеристика потенційних можливостей 

для розвитку екотуризму у Гадяцькому районі . 

Новизна роботи: в роботі розкривається важливість розвитку 

екотуризму як важливого кроку  до збереження навколишнього середовища. 

Актуальність: на нашу думку, дана робота є досить актуальною, адже 

однією з найважливіших проблем сьогодення є збереження природи. У 

Гадяцькому районі склалися всі умови для розвитку екотуризму, який ми 

розглядаємо передумовою дбайливого ставлення до природи.  

Підсумки роботи можна використати на уроках екології, біології та 

основ здоров’я. 

 

 

 



  

Актуальність. Азовське море – унікальний природний об'єкт і 

важливість збереження його в чистому вигляді очевидна. Протягом 

десятиліть відбувається його забруднення. Останні три роки, після анексії 

Криму, збільшився потік відпочиваючих, що викликало хвилю забудови 

узбережжя Азовського моря – це суттєво порушило режим роботи 

екосистеми. Незбалансованість рекреаційного навантаження призводить до 

зменшення кормової бази, кількості нерестовищ, місць нагулу й існування 

риби та інших живих водних організмів, що обумовлює зменшення 

біологічної продуктивності моря та збіднення видового складу. Така ситуація 

сприяє розповсюдженню Cladophora siwaschensis Mejer, що є індикатором 

порушення екології моря: є поживні речовини, що спричинює ріст водорості 

та відсутні організми, які регулювали її чисельність (риби). Саме тому 

необхідним є вивчення причин та наслідків забруднення Азовського моря для 

подальшої розробки природоохоронних заходів. 

Мета роботи: проаналізувати причини евтрофірування ділянки 

узбережжя Азовського моря. 

Об’єкт дослідження – оцінка та аналіз динаміки розповсюдження 

Cladophora siwaschensis Mejer на узбережжі Азовського моря.  

Предмет дослідження – зміни видового складу фітопланктону на 

узбережжі Азовського моря з різним рівнем рекреаційного навантаження. 

Результати: Визначено домінування Cladophora siwaschensis Mejer на 

узбережжі Азовського моря; розраховано індекс трофності ділянки 

узбережжя, доведено явище евтрофікації узбережжя Азовського моря; 

розраховано екологічну піраміду для даної ділянки узбережжя; 

запропоновані шляхи вирішення проблеми розповсюдження Cladophora 

siwaschensis Mejer, 

Висновки: Запропонований у роботі методологічний підхід дозволяє 

оперативно визначати ступінь евтрофування берегової зони Азовського моря. 

Розроблено перелік першочергових заходів, впровадження яких забезпечить 

гальмування процесів евтрофування прибережної частини Азовського моря в 

районах з високим рекреаційним навантаженням. 
 



Тема науково-дослідницької роботи:  «Розповсюдження та видова різноманітність 

трутовиків на лісовій території селища Новогуйвинське». 

Автори: Дудченко Ілля Ігорович,  учень 9 класу Новогуйвинської гімназії.  

Педагогічний керівник: Ярова-Боровик Марія Яківна, вчитель біології Новогуйвинської 

гімназії. 

Актуальність вибраної теми: Одним із грибів-паразитів, які є постійними компонентами 

лісових біоценозів – це трутовикові гриби. Вони є санітарами лісу, вони руйнують мертву 

деревину, так починають свій життєвий цикл паразитичної фазою, а закінчують 

сапрофітної. Але крім позитивної ролі гриб-трутовик має і негативну, яка полягає у 

руйнуванні деревини не тільки живих дерев, але також вражають деревину яку заготовлює і 

використовує людина, вони є збудниками різних хвороб лісу. Вивчення даної проблеми 

досить актуально, тому що деревина застосовується в багатьох цілях людиною, а дерева 

мають велике значення в природі. 

Мета науково-дослідницької роботи: поглибити, розширити й систематизувати знання про 

гриб – трутовик на території селища Новогуйвинське; формувати інтерес і повагу до 

рослинного світу, прищеплювати любов до рідної землі. 

Завдання: 

 Вивчити відповідну літературу про трутовикові гриби; 

 встановити динаміку поширення грибів – трутовиків  на лісовій території селища 

Новогуйвинське за 2015-2017 роки; 

 визначити кількість заражених дерев на лісовій території селища Новогуйвинське, і 

з’ясувати видовий склад дерев заражених трутовиком та ступінь ураження дерев;  

 дослідити видовий склад грибів-паразитів; 

Мотивація проведення дослідження: оволодіння знаннями(видовим та кількісним складом) 

про паразитичні гриби — трутовики, які зустрічаються на території селища Новогуйвинське. 

Об’єкт дослідження: гриб - трутовик 

Предмет дослідження:  ліси у селищі Новогуйвинське. 

Наукова новизна: перше комплексне дослідження розповсюдження та вивчення видової 

різноманітності трутовиків на лісовій території селища Новогуйвинська 

Практичне значення одержаних результатів: отримані дані дають можливість оцінити 

стан лісових насаджень селищ, які перебувають у не найкращому стані 

Місце проведення дослідження: смт. Новогуйвинське, Житомирського району. 

Строки виконання: з березня 2015 по теперішній час 
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Актуальність теми. Міграції птахів – одне з явищ, до сьогодні іще 

недостатньо вивчених науковцями. Охорона міграційних птахів ускладнена 

через те, що міграційні маршрути перетинають кордони різних країн і таким 

чином вимагають міжнародної співпраці. Надзвичайно важливо вивчати 

міграційні маршрути перелітних птахів для створення природоохоронних 

територій у місцях їхнього відпочинку з метою захисту і збереження видів, 

що має важливе значення як для кожної окремої країни, так і для біосфери в 

цілому. Придеснянська частина Деснянсько-Старогутського національного 

природного парку посідає важливе місце в системі міграційних шляхів птахів 

як місце перетину Поліського та Дніпровського міграційних шляхів. 

mailto:kizim_katy2003@ukr.net
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Мета роботи – дослідити видовий склад та динаміку міграції птахів у 

заплаві середньої течії Десни на території НПП „Деснянсько-Старогутський―. 

Для досягнення означеної мети були поставлені такі завдання: 

1. Провести стаціонарні спостереження за перельотами птахів у 

вказаному регіоні у різні часові періоди. 

2. Проаналізувати характер міграції птахів (видовий склад, напрямок 

перельоту, добову та висотну динаміку переміщень). 

3. Зробити загальний висновок про місце території НПП „Деснянсько-

Старогутський― у системі міграційних шляхів птахів України. 

Об’єкт дослідження – міграції птахів. 

Предмет дослідження – видовий склад та динаміка перельотів птахів у 

заплаві середньої течії Десни на території НПП „Деснянсько-Старогутський―. 

Методи дослідження – польові спостереження (візуальні 

спостереження на стаціонарних пунктах та обліки на маршрутах), методи 

статистичної обробки. 

Час та місце проведення дослідження. Спостереження за міграціями 

птахів проведені у Придеснянській частині Національного природного парку 

„Деснянсько-Старогутський― у 2015-2018 роках на території Національного 

природного парку „Деснянсько-Старогутський― (Сумська область, Середина-

Будський район, база „Деснянка―, за 5 км від села Очкине та база 

„Боровичанка― за 5 км від села Боровичі) під час перебування автора в 

екологічному таборі „Деснянські зорі― та весняних і осінніх орнітологічних 

експедиціях. 

Наукова новизна роботи. Потепління клімату, значні зміни довкілля, 

зумовлені антропогенними чинниками, впливають на біологічні особливості 

організмів, зокрема і на особливості сезонної міграції птахів. Крім того, дана 

робота узагальнює дані про міграцію у різні сезони. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів.  

Отримані результати можуть бути використані для докладнішого 

вивчення та прогнозування явищ, пов’язаних із міграційними переміщеннями 



птахів, розробки заходів захисту рідкісних видів на міграційних маршрутах 

та для обґрунтування підвищення природоохоронного статусу дослідженої 

території. 

У висновках узагальнено дані щодо видового складу та динаміки 

міграційних переміщень птахів у означеному регіоні у визначені часові 

періоди. 

Визначено напрямки міграційних переміщень, проаналізовано 

характеристику руху та особливості висоти польоту мігрантів, подано 

видовий склад за систематичною та екологічною характеристикою, виділено 

групи чисельності мігруючих птахів та визначено рідкісні види, які 

охороняються державними та міжнародними природоохоронними актами. 

 

Використана література: 

1. Державна служба заповідної справи. Державний кадастр територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду станом на 01.01.2006 р. – К.: 2006. – 

312с. 
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– Київ, 2015. – 183 с. 
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ТЕЗИ 

 Науково-дослідницький проект “Забезпечення екологічного практикуму на 

території шкільного дендрарію” 

Автор : Вальчук Назар Вячеславович, учень 8 класу Білецьківського навчально-

виховного комплексу Кременчуцької районної ради, nazeplay144@gmail.com, 

тел.0967785620 

Науковий керівник: Вальчук Марина Миколаївна, учитель  основ здоров’я 

Білецьківського НВК Кременчуцької районної ради, спеціаліст вищої категорії, 

тел.097337795, gribulya75@gmail.com 

В умовах сьогоднішнього довкілля одним із найголовніших завдань школи і  

позашкільних навчальних закладів є екологічна освіта і виховання молоді.  

Поєднання діяльності екологічного практикуму і природоохоронної  діяльності 

відбувається через екологічну стежку. Вона є наочним підтвердженням  

актуальності цього процесу. Загальна площа   пришкільної   території – 2,7 га. 

Площа відведена під зелені насадження –2,2га: квітники –0,15 га; плодовий сад –

0,05 га; площа дендрарію – 2 га. Видовий склад рослин , що використали  при 

створенні зелених насаджень загалом становить 25 видів.  Площа, зайнята кущами - 

620, 4 м
2
. Кількість дерев — 327 штук . Якщо врахувати, що впродовж  доби в школі  

навчається 245 учні , то на одну особу припадає 1, 33 дерев і 2,5м
2
 площі, зайнятої 

кущами. Використання напрямків садово-паркового мистецтва для створення 

шкільного дендрарію та проведення екологічного практикуму по маршруту 

екологічної стежки є важливим (Д.  А.1,2;  В.5). 

Актуальність дослідження полягає у використанні принципів садово-

паркового мистецтва для створення шкільного дендрарію, паспортизації рослин та 

проведення екологічного практикуму по маршруту екологічної стежки, як наочного 

підтверження природоохоронної діяльності. 

Мета: довести  значення  шкільного  екологічного практикуму як засобу 

активізації пізнавальної діяльності учнів  на прикладі міні екологічної стежки 

шкільного дендрарію; розкрити його організаційно-методичні умови   для 

формування  норм екологічно грамотної поведінки (так званий метод «непрямого 
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навчання»); показати  роль  дендрарію як бази екологічної освіти та рекреаційно- 

пізнавальної діяльності  у  створенні здоров’язберігаючого середовища  для  

формування  емоційного інтелекту  школярів. 

Основні завдання: 

проаналізувати роботу навчального закладу по благоустрою та зовнішньому 

озелененню; 

охарактеризувати біорізноманіття живих об’єктів шкільного дендрарію як осередка 

екологічної освіти, його рекреаційної роіь в організації здоров’язберігаючого 

середовища навчального закладу; 

обґрунтувати доцільність створення екологічної стежки на території шкільного 

дендрарію як бази    для проведення  екологічного практикуму;  

визначити оглядові майданчики (зупинки) екологічної стежки як місця  організації   

здоров’язберігаючого середовища. 

Об’єкт: шкільний дендрарій Білецьківського навчально-виховного комплексу 

Предмет дослідження: оглядові майданчики маршруту міні екологічної 

стежки шкільного дендрарію  

Теоретичне значення полягає в тому, що вперше на території Білецьківської 

сільської ради  розроблений маршрут міні екологічної стежки для організації 

шкільного екологічного практикуму,  реалізації ідеї практичної зорієнтованості 

навчально-виховного процесу з екології  та іі  рекреаційної ролі в організації 

здоров’язберігаючого середовища навчального закладу. Він включає 9 оглядових 

майданчиків.  

Практичне значення проекта  полягає в розробці маршруту,  міні 

екологічної стежки як засобу  використання для навчально-пізнавальних, оглядових 

і спеціалізованих екскурсій, а також  навчальних практик. 

Методи дослідження: описовий, статистичний, дослідницький. Дослідження 

виконувалось протягом 2016-2018 років на території Білецьківського навчально-

виховного комплексу. 
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Одним із ефективних способів формування природознавчих компетентностей 

учнівської молоді є дослідницька діяльність, що проводиться на базі природних 

територій та об’єктів, що потребують обмеження або заборони діяльності людини 

[5]. Постійно зростає негативний вплив  на їх структуру чи життєзабезпечення.  

Урок, позакласний захід, гурткове заняття, проведені на лоні природі, сприймаються 

емоційно, мають поліфонічний позитивний вплив на зорові, слухові, відчуттєві 

аналізатори учнів. Побачене й відчуте при безпосередньому спілкуванні з 

навколишнім середовищем легко засвоюється і відтворюється в пам’яті, спонукає 

робити власні висновки, знаходити свої індивідуальні пояснення, а не уявляти ті чи 

інші явища, окремі об’єкти лише зі слів учителя або керівника гуртка [3]. Слід 

зазначити, що літній період досить вдалий для проведення ботанічних польових 

практик, адже саме в цей час різноманітність рослинного та тваринного світу 

представлена як найповніше.  

Отже, шкільний дендрарій,  маючи різноманітний видовий склад рослин як 

засіб активізації пізнавальної діяльності школярів,  використовується для навчально-

виховного процесу, дослідницьої роботи з біології, екології, природознавства, 

дендрології ії, а також для виховної та освітньої роботи серед місцевого 

населення(Д.  Б.3,4). 

Робота на екологічній стежці відбувається  за різними напрямами. Найбільш 

продуктивним є практично-екскурсійний: під час екскурсії відпрацьовуються 

практичні, лабораторні роботи, проводяться спостереження, а також проективна, 

науково-дослідницька, спортивно-оздоровча, імітаційна (ігрова) і творча діяльність 

[2].  

      Сучасна людина більше часу знаходиться у створеному нею штучному 

середовищі, яке наповнено різноманітною технікою – « плодами цивілізації» і несе 

негативні заряди [6,7]. Сьогодні біофізики підтвердили, що кожна рослина, а 

особливо дерево має свою біоенергетику, свій психологічний код. У шкільному 
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дендрарії ростуть дерева, які дають позитивну  енергію, а забирають негативну(Д.  

В.5,6). 

За результатами проведених досліджень нами зроблено такі висновки: 

1. Встановлено,що шкільний дендрарій,  маючи різноманітний видовий склад 

рослин як засіб активізації пізнавальної діяльності школярів,  використовується для 

навчально-виховного процесу, дослідницьої роботи з біології, екології, 

природознавства, дендрології ії, а також для виховної та освітньої роботи серед 

місцевого населення. 

2. Доведено, що  насадження  дерев  та  кущів відповідають  

санепідеміологічним; продемонстровано на прикладах  зелених насаджень напрями 

геометричного та живописного стилю; дерева та кущі виконують поліфункціональне 

призначення: санітарно-гігієнічне, захисне, архітектурно-художнє, протипожежне, 

рекреаційне здоров’язберігаюче. 

 3. Обгрунтована  роль екологічного практикуму у формуванні екологічної 

культури ; формуванні на  основі знань нового світогляду,емоційного інтелекту, які 

б розглядали будь-які політичні, соціальні, господарські питання насамперед з точки 

зору збереження природи,   накопичення знань у галузі екології.  

4. Визначено, що екологічна стежка поєднує ділянки екологічного практикуму 

і природоохоронної діяльності, дає змогу реалізувати основні принципи громадської 

екологічної експертизи  спочатку на спрощеному рівні з поступовим ускладненням. 

        Отримані результати  реалізації проекту: 

Створення і забезпечення функціонування навчальних екологічних стежок є 

актуальним завданням і необхідною умовою формування екологічної культури 

молодого покоління і в наш час. Нами розроблений маршрут  рекреаційної та 

навчальної екологічної стежки на території шкільного дендрарію. Учні знаходяться 

в навчальному закладі 7 годин. Перевантаженість навчальних програм, нецікавість 

окремих предметів, негативні емоції допомагають зняти рослини. 

Призначення шкільного дендрарію та стежки в ньому – оздоровлення, 

рекреація, просвіта, екологічне навчання і виховання підростаючого покоління, 
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виховання у них бережливого відношення до природи засобами самої природи. 

Перебування людини у природі, спілкування з нею – це елемент виховання 

зацікавленості, розвитку системного логічного мислення, критичного аналізу, 

розуміння явищ природи, відчуття вразливості природних об’єктів, що обумовлює 

формування бережливого ставлення до всього живого. 

 Екологічна стежка поєднує ділянки екологічного практикуму і 

природоохоронної діяльності. Це дає змогу реалізувати основні принципи 

громадської екологічної експертизи  спочатку на спрощеному рівні з поступовим 

ускладненням: проведення спостережень, наукових досліджень, проектування 

природоохоронної діяльності, пропагування раціональної поведінки в природі.  

У цілому міні екологічна стежка, на нашу думку, повинна бути присутньою на 

кожному шкільному подвір’ї. Кількість її зупинок, наповнюваність, об’єктами, їх 

підбір,залежатиме від типу школи, її розміщення, а також від місцевих умов та 

можливостей . Така екологічна стежка на подвір’ї є не лише місцем проведення 

екологічного, природоохоронного виховання, а і служить здоров’язберігаючим 

фактором для її учнів, вчителів, батьків (Д.  В.5,6). 

Таким чином, практична спрямованість процесу навчання є важливою 

запорукою виховувати екологічно грамотних, гармонійно розвинутих і культурних 

громадян  з активною життєвою позицією. Міні екологічна стежка дендрарію дає 

можливість проводити для учнів та вихованців дитячого садка уроки та екскурсії у 

природі, демонструвати натуральні об’єкти, вивчати їх екологічні особливості, 

набувати знань про природу, її вразливість та почуття відповідальності за вчинки в 

ній. 
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  Додаток А 

Куточки шкільного дендрарію 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1. Фасад закладу 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Вхід на подвір’я. Центральна алея 
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Додаток Б 

Зупинка «Зелений клас» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3. Урок серед природи 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 4. Геометричний стиль насаджень  ялівця (куртини) 
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                                                           Додаток В 

 

Рис.5. Зупинка «Спогади» 

 

 

Рис.6. Зупинка «Центральна» 



Порівняльний аналіз враження верхівковим короїдом ділянок 

хвойного лісу в урочищі «Сосняк» 

Проблема поширення всихання хвойних лісів в Україні набуває 

загрозливих масштабів. Жуки-короїди значною мірою впливають на розвиток 

і стійкість хвойних лісів, ослаблюючи дерева при заселенні, призводячи до їх 

загибелі. Багато незрозумілого в механізмах життєдіяльності  цих комах та 

заходах боротьби з ними. Тому дослідження ураження насаджень 

верхівковим короїдом на території ДП «Сумське лісове господарство» в 

урочищі «Сосняк», представляють  наукову і практичну цінність. 

Мета роботи: провести порівняльний аналіз 4-х ділянок лісу на 

території урочища  «Сосняк» на предмет зараження дерев верхівковим 

короїдом. 

Завдання досліду: 

- ознайомитися з біологією жуків родини короїди; 

- обстежити дослідні ділянки на предмет виявлення ушкоджених верхівковим 

короїдом дерев візуально та за допомогою феромонних пасток; 

- сформулювати висновки. 

Об’єкт дослідження: урочище «Сосняк». 

Предмет дослідження враження верхівковим короїдом Сосни 

звичайної. 

Результати дослідження 

Для проведення дослідження після консультації з працівниками ДП 

«Сумське лісове господарство» ми обрали 4 ділянки по 0,5 га в урочищі 

«Сосняк» (Додаток А): 

І ділянка ( контрольна ) – 123 квартал, виділ 11. 

ІІ ділянка – 55 квартал, виділ 19. 

ІІІ ділянка – 56 квартал, виділ 15. 

ІV ділянка – 57 квартал, виділ 5.  



Ми звернули увагу, що в порівнянні з минулими роками в урочищі 

збільшилась кількість сухих дерев, характерною ознакою яких була 

коричнева хвоя на гілках.  

 За шкалою категорій стану дерев та їх ознаками (Санітарні правила в 

лісах України, 1995 р.) (Додаток Б)  ми обстежили 4 дослідних ділянки  (0,5 

га кожна)  (квітень 2018 року)  отримали наступні результати. (Додаток В) 

І ділянка ( контрольна ) – 123 квартал, виділ 11 – 70,9% без ознак ослаблення. 

ІІ ділянка – 55 квартал, виділ 19 –26,4 % уражених дерев. 

ІІІ ділянка – 56 квартал, виділ 15 – 32,3% уражених дерев. 

ІV ділянка – 57 квартал, виділ 5 – 29,8% уражених дерев. 

 За даними діаграми ми можемо зробити висновок, що найбільше 

уражених дерев виявлено на ІІІ та ІV ділянках. 

Виявивши достатньо високий ступінь ураженості дерев, ми припустили, 

що вони можуть бути зараженими верхівковим короїдом. Для підтвердження 

на дослідних ділянках були встановлені феромонні пастки 4 групи по 3 

штуки. Контроль пасток проводився кожні 14 днів (Додаток Г). 

 За результатами обстеження виставлених пасток була складена таблиця 

(Додаток Д) 

Найбільша кількість жуків спостерігалася 14 травня – 91 шт., що 

пояснюється початком льоту жуків, що перезимували , 11 червня – 80 шт. – 

поява молодих жуків. Кількість жуків, що потрапили в пастки – 307  шт. 

Найменша кількість верхівкового короїда (5 шт.) була виявлена на 

контрольній ділянці. На дослідних ділянках  середня кількість виловлених 

жуків була  такою : 

на ІІ (55 квартал) ділянці – 29 шт., 

на ІІІ (56 квартал) ділянці – 37 шт., 

на ІV (57 квартал)  – 35 шт. 

Зібравши матеріал з феромонних пасток, за допомогою визначника ми 

визначили  шкідника, що заселив уражені дерева урочища «Сосняк». Це – 



верхівковий короїд Ips acuminatus Gum, родина: короїди  Ipidae, ряд: 

твердокрилі Coleoptera. 

ВИСНОВКИ 

 Провівши дослідження методом феромонних пасток ми визначили, що 

соснові насадження на досліджуваних ділянках  ІІ, ІІІ, ІV (55, 56, 57 

квартали) в урочищі «Сосняк» вражені верхівковим короїдом.  

На ділянках, де спостерігалася найбільша кількість всихаючих та сухих 

дерев, було виявлено найбільшу кількість верхівкового короїда. 

Метод феромонних пасток допомагає визначити уражені верхівковим 

короїдом ділянки лісу. 
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Додаток Б 

ШКАЛА КАТЕГОРІЙ СТАНУ ДЕРЕВ ТА ЇХ ОЗНАКИ  

(Санітарні правила в лісах України, 1995 р.) 

Категорія 

стану дерев 

 

Ознаки стану хвойних дерев 

І – без ознак 

ослаблення 

Крона густа, хвоя зелена, срібляста; приріст поточного року 

нормального розміру для даної породи, віку, сезону 

ІІ – ослаблені Крона ажурна, хвоя світлозелена, або після пожежежі 

ушкоджена не більш як на 1/3; приріст зменшений не більш 

як на ½; 

ІІІ – дуже 

ослаблені 

Крона дуже ажурна, хвоя світлозелена або ушкоджена 

більш як на 1/3; приріст дуже слабкий, всихання до 2/3 

крони; місцеве заселення стовбуровими шкідниками, 

плодові тіла та інші ознаки діяльності дерево руйнівних 

грибів 

ІV – всихаючі Крона дуже ажурна, хвоя осипається; приросту немає, 

усихання більш як 2/3 гілок, ознаки заселення 

стовбуровими шкідниками 

V – свіжий 

сухостій 

Хвоя сіра або червоно-бура, частково осипається, часткове 

опадання кори, дерева заселені або «відпрацьовані» 

стовбуровими шкідниками 

VІ – старий 

сухостій 

Жива хвоя відсутня; кора і маленькі гілочки осипаються 

частково або зовсім; під корою грибниця дерево руйнівних 

грибів 

  

 

 

 

 



Додаток В 

 

Додаток Г  
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Додаток Д 

Результати обстеження феромонних пасток 

 

Групи 

Пасток 

 

№ 

квартал

у 

 

№ 

пастк

и 

Висота 

розміщенн

я пастки, м 

Кількість жуків та 

дати перевірки 

Загальн

а 

кількіст

ь 

14.0

5 

28.0

5 

11.0

6 

25.0

6 

 

І 

контрольна 

 

123 

1 3 2 - - -  

2 3 - 3 - - 

3 3 - - - - 

∑ 2 3 - - 5 

 

ІІ 

 

55 

4 3 8 6 8 7  

5 3 7 8 6 6 

6 3 9 7 8 6 

∑ 24 21 22 19 86 

 

ІІІ 

 

56 

7 3 11 9 10 9  

8 3 13 7 12 6 

9 3 9 8 9 7 

∑ 33 24 31 22 110 

 

ІV 

 

57 

10 3 12 9 10 7  

11 3 9 8 9 8 

12 3 11 7 8 7 

∑ 32 24 27 22 105 

∑ 91 72 80 63 307 
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Порівняльний аналіз враження верхівковим короїдом ділянок 

хвойного лісу в урочищі «Сосняк» 

Проблема поширення всихання хвойних лісів в Україні набуває 

загрозливих масштабів. Жуки-короїди значною мірою впливають на розвиток 

і стійкість хвойних лісів, ослаблюючи дерева при заселенні, призводячи до їх 

загибелі. Багато незрозумілого в механізмах життєдіяльності  цих комах та 

заходах боротьби з ними. Тому дослідження ураження насаджень 

верхівковим короїдом на території ДП «Сумське лісове господарство» в 

урочищі «Сосняк», представляють  наукову і практичну цінність. 

Мета роботи: провести порівняльний аналіз 4-х ділянок лісу на 

території урочища  «Сосняк» на предмет зараження дерев верхівковим 

короїдом. 

Завдання досліду: 

- ознайомитися з біологією жуків родини короїди; 

- обстежити дослідні ділянки на предмет виявлення ушкоджених верхівковим 

короїдом дерев візуально та за допомогою феромонних пасток; 

- сформулювати висновки. 

Об’єкт дослідження: урочище «Сосняк». 

Предмет дослідження враження верхівковим короїдом Сосни 

звичайної. 

Результати дослідження 

Для проведення дослідження після консультації з працівниками ДП 

«Сумське лісове господарство» ми обрали 4 ділянки по 0,5 га в урочищі 

«Сосняк» (Додаток А): 

І ділянка ( контрольна ) – 123 квартал, виділ 11. 

ІІ ділянка – 55 квартал, виділ 19. 

ІІІ ділянка – 56 квартал, виділ 15. 

ІV ділянка – 57 квартал, виділ 5.  



Ми звернули увагу, що в порівнянні з минулими роками в урочищі 

збільшилась кількість сухих дерев, характерною ознакою яких була 

коричнева хвоя на гілках.  

 За шкалою категорій стану дерев та їх ознаками (Санітарні правила в 

лісах України, 1995 р.) (Додаток Б)  ми обстежили 4 дослідних ділянки  (0,5 

га кожна)  (квітень 2018 року)  отримали наступні результати. (Додаток В) 

І ділянка ( контрольна ) – 123 квартал, виділ 11 – 70,9% без ознак ослаблення. 

ІІ ділянка – 55 квартал, виділ 19 –26,4 % уражених дерев. 

ІІІ ділянка – 56 квартал, виділ 15 – 32,3% уражених дерев. 

ІV ділянка – 57 квартал, виділ 5 – 29,8% уражених дерев. 

 За даними діаграми ми можемо зробити висновок, що найбільше 

уражених дерев виявлено на ІІІ та ІV ділянках. 

Виявивши достатньо високий ступінь ураженості дерев, ми припустили, 

що вони можуть бути зараженими верхівковим короїдом. Для підтвердження 

на дослідних ділянках були встановлені феромонні пастки 4 групи по 3 

штуки. Контроль пасток проводився кожні 14 днів (Додаток Г). 

 За результатами обстеження виставлених пасток була складена таблиця 

(Додаток Д) 

Найбільша кількість жуків спостерігалася 14 травня – 91 шт., що 

пояснюється початком льоту жуків, що перезимували , 11 червня – 80 шт. – 

поява молодих жуків. Кількість жуків, що потрапили в пастки – 307  шт. 

Найменша кількість верхівкового короїда (5 шт.) була виявлена на 

контрольній ділянці. На дослідних ділянках  середня кількість виловлених 

жуків була  такою : 

на ІІ (55 квартал) ділянці – 29 шт., 

на ІІІ (56 квартал) ділянці – 37 шт., 

на ІV (57 квартал)  – 35 шт. 

Зібравши матеріал з феромонних пасток, за допомогою визначника ми 

визначили  шкідника, що заселив уражені дерева урочища «Сосняк». Це – 



верхівковий короїд Ips acuminatus Gum, родина: короїди  Ipidae, ряд: 

твердокрилі Coleoptera. 

ВИСНОВКИ 

 Провівши дослідження методом феромонних пасток ми визначили, що 

соснові насадження на досліджуваних ділянках  ІІ, ІІІ, ІV (55, 56, 57 

квартали) в урочищі «Сосняк» вражені верхівковим короїдом.  

На ділянках, де спостерігалася найбільша кількість всихаючих та сухих 

дерев, було виявлено найбільшу кількість верхівкового короїда. 

Метод феромонних пасток допомагає визначити уражені верхівковим 

короїдом ділянки лісу. 
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Додаток Б 

ШКАЛА КАТЕГОРІЙ СТАНУ ДЕРЕВ ТА ЇХ ОЗНАКИ  

(Санітарні правила в лісах України, 1995 р.) 

Категорія 

стану дерев 

 

Ознаки стану хвойних дерев 

І – без ознак 

ослаблення 

Крона густа, хвоя зелена, срібляста; приріст поточного року 

нормального розміру для даної породи, віку, сезону 

ІІ – ослаблені Крона ажурна, хвоя світлозелена, або після пожежежі 

ушкоджена не більш як на 1/3; приріст зменшений не більш 

як на ½; 

ІІІ – дуже 

ослаблені 

Крона дуже ажурна, хвоя світлозелена або ушкоджена 

більш як на 1/3; приріст дуже слабкий, всихання до 2/3 

крони; місцеве заселення стовбуровими шкідниками, 

плодові тіла та інші ознаки діяльності дерево руйнівних 

грибів 

ІV – всихаючі Крона дуже ажурна, хвоя осипається; приросту немає, 

усихання більш як 2/3 гілок, ознаки заселення 

стовбуровими шкідниками 

V – свіжий 

сухостій 

Хвоя сіра або червоно-бура, частково осипається, часткове 

опадання кори, дерева заселені або «відпрацьовані» 

стовбуровими шкідниками 

VІ – старий 

сухостій 

Жива хвоя відсутня; кора і маленькі гілочки осипаються 

частково або зовсім; під корою грибниця дерево руйнівних 

грибів 

  

 

 

 

 



Додаток В 

 

Додаток Г  
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Додаток Д 

Результати обстеження феромонних пасток 

 

Групи 

Пасток 

 

№ 

квартал

у 

 

№ 

пастк

и 

Висота 

розміщенн

я пастки, м 

Кількість жуків та 

дати перевірки 

Загальн

а 

кількіст

ь 

14.0

5 

28.0

5 

11.0

6 

25.0

6 

 

І 

контрольна 

 

123 

1 3 2 - - -  

2 3 - 3 - - 

3 3 - - - - 

∑ 2 3 - - 5 

 

ІІ 

 

55 

4 3 8 6 8 7  

5 3 7 8 6 6 

6 3 9 7 8 6 

∑ 24 21 22 19 86 

 

ІІІ 

 

56 

7 3 11 9 10 9  

8 3 13 7 12 6 

9 3 9 8 9 7 

∑ 33 24 31 22 110 

 

ІV 

 

57 

10 3 12 9 10 7  

11 3 9 8 9 8 

12 3 11 7 8 7 

∑ 32 24 27 22 105 

∑ 91 72 80 63 307 
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ТЕЗИ ДО НАУКОВО – ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 

НА  ТЕМУ : 

«МІКРОФЛОРА ШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ 

ТА ВПЛИВ НА НЕЇ ФІТОНЦИДІВ КІМНАТНИХ РОСЛИН» 
Існування кожної людини і людства в цілому нерозривно пов’язане з 

природним середовищем. На ранніх етапах свого становлення людина, 

користуючись продуктами природи, не завдавала помітної шкоди природним 

ресурсам. Але з посиленням практичної діяльності, пов’язаної з винаходом 

знарядь праці, вплив її на природу неухильно зростав. В останні десятиліття 

ХХ століття у зв’язку з високими темпами науково-технічного прогресу, 

небувалим розширенням сфер матеріального виробництва , антропогенні 

чинники (викид газів, підвищення вмісту СО, забруднення пилом, шумом, 

зайвим теплом, радіоактивними і електромагнітними полями) створюють 

глобальний вплив на екосистеми і людство загалом. 

Суттєве значення в правильному функціонуванні організму та 

розповсюдженні захворювань відіграє якість повітря. Окрім пилу, воно 

містить велику кількість шкідливих хімічних сполук, зокрема промислові 

гази, смоги; своєрідним забрудненням є шум; електромагнітних хвилі, що 

випромінюють побутові прилади також наносять шкоду організму. 

Кількість бактерії у повітрі коливається у великих діапазонах від кількох 

особин до багатьох десятків тисяч екземплярів у 1 м
3
. Залежно від пори року 

якісний і кількісний склад мікрофлори повітря змінюється. Якщо взяти 

загальну кількість мікроорганізмів у повітрі взимку за 1, то весною вона 

становитиме 1,7, влітку — 2, восени — 1,2. 

Для повітря закритих приміщень санітарними показовими мікро-

організмами є стафілококи, стрептококи, а про пряму епідеміологічну 

небезпеку роблять висновок за кількістю гемолітичних. 

Ультрафіолетове опромінювання згубно діє на мікроорганізми, але 

якщо останні адсорбовані па частинках пилу або інших речовин, то 

бактерицидна дія ультрафіолетового випромінювання неефективна. 

Кількість мікроорганізмів у робочих і жилих приміщеннях тісно 

пов'язана з санітарно-гігієнічним режимом. При скупченні людей, поганій 

вентиляції, слабкому природному освітленні, неправильному прибиранні 

приміщень кількість мікроорганізмів значно збільшується. Сухе прибирання, 

рідке миття підлоги, використання брудних ганчірок і щіток, сушіння їх у 

тому ж приміщенні створюють сприятливі умови для нагромадження в 

повітрі мікроорганізмів. 

Зелені насадження здатні боротися з усіма без винятку складовими-

забруднювачами повітря. Сучасна практика для озеленення застосовує 

висадку дерев різноманітних порід і сортів, створення живих огорож із 

кущів, дерев і декоративних рослин; озеленення газонами; зимові сади, 

тераріуми, бонсаі, кімнатні садки, тощо. Окрім того, понад 500 видів рослин 

виділяють фітонциди (антимікробна, заспокійлива, інші дії), а деякі (кактуси 

та інші сукуленти) здатні знижувати шкідливу іонізацію повітря, що виникає 

внаслідок дії електромагнітних хвиль. Саме тому озеленення є завжди 



актуальним, а особливо в навчально-виховних закладах, де відбувається 

активна розумова діяльність учнів, і де вони проводять більш як 6 годин на 

добу. Окрім санітарних і гігієнічних норм, воно становитиме основу 

екологічної освіти, адже саме тут формується свідомий українець − основа 

нашої нації; використання рослин в інтер’єрі школи послугує формуванню 

естетичного смаку у дитини. 

Ф          (від грецької phytón — рослина і лат. caedo — вбиваю) —

 біологічно активні речовини, що утворюються рослинами, які вбивають чи 

пригнічують зростання і розвиток бактерій, мікроскопічних грибів, та інші 

форми мікроорганізмів. Термін запропоновано Б. П. Токіним в 1928році. Цим 

терміном вчені назвали речовини, які виділяються живими клітинами 

багатьох рослин для захисту від шкідників і хвороб.
[1]

 

Характерними представниками фітонцидів є ефірні олії, що їх 

видобувають з рослинної сировини за допомогою промислових технологій. 

Фітонцидами називають також секретовані рослинами фракції летких 

речовин, які практично неможливо зібрати в помітних кількостях. Ці 

фітонциди називають також «нативними антимікробними речовинами 

рослин». Хімічна природа фітонцидів не істотна для виконуваної функції, це 

може бути комплекс з'єднань — глікозидів, терпеноїдів, дублильних 

речовин і ін., т.з. вторинних метаболітів. 

 У ході роботи ми дослідили мікрофлору закритого навчального 

приміщення НВО «Новомиргородська ЗШ І – ІІІ ступенів № 3 – ДНЗ» за 

методом Коха ( осадження мікроорганізмів на твердих поживних 

середовищах, зокрема агар – агар).  

 Ме а р б    :  

1) дослідити мікрофлору повітря закритого навчального приміщення; 

2) дослідити важливість використання зелених рослин в межах навчально-

виховних закладів; 

3) дослідити видовий склад рослин, найбільш вигідних для використання у 

внутрішньому та зовнішньому озелененні навчально-виховних закладів. 

У практичній частині роботи було досліджено мікрофлору повітря 

закритого навчального приміщення, у ході якого отримали наступні 

результати :  

1. У повітрі закритого навчального приміщення переважають 

стрептококи, бацили та гриби ( виявлені шляхом фарбування по Граму). 

2. Найбільша кількість мікроорганізмів виявлена під час перерви в 

коридорах та класних приміщеннях. 

3. Зменшення кількості мікроорганізмів спостерігалося після вологого 

прибирання, зрошування кімнатних рослин та біля рослин, які виділяють 

фітонциди. 

4. Складено рекомендований перелік кімнатних рослин, які виділяють 

фітонциди та є біологічними фільтрами. 

Детально розглянувши властивості декоративних рослин, для 

внутрішнього озеленення навчальних закладів пропонуємо використовувати 

рослини хлорофітум, сансів´єру та герань, хоча остання є алергеном для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1928
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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людини. Рекордсменом по відсотковому зменшенню наявності шкідливих 

хімічних сполук у повітрі є хлорофітум.  Головною його особливістю є те, що 

внаслідок продукування фітонцидів хлорофітум здатний за 24 години майже 

повністю очистити повітря від шкідливих мікроорганізмів. Обґрунтованість 

такої думки досліджено практичною роботою, у якій проводилися 

дослідження кількості бактерій у повітрі за допомогою метода Коха, 

використовуючи чашки Петрі з стерильною поживним середовищем, 

однодобовою та дводобовою витяжкою хлорофітуму. 

В с  в к : мікрофлора повітря навчального приміщення великою мірою 

впливає на стан здоров'я учасників навчально – виховного процесу, тому слід 

звернути увагу на дану проблему та запропонувати шляхи її вирішення. 

Пр п з   ї : 
1. Ознайомити із результатами дослідження адміністрацію НВО 

«Новомиргородська ЗШ І – ІІІ ступенів № 3 – ДНЗ» з метою 

сприяння розробці заходів щодо покращення санітарно – 

гігієнічних норм. 

2. Проводити вологе прибирання шкільних коридорів перед 

початком уроку, так як після цього зменшується кількість 

мікроорганізмів у повітрі шляхом осадження пилу. 

3. Провести акцію «Зелене підвіконня» з метою збільшення 

кількості рослин хлорофітуму, сансів´єри. 

4. Членам учнівського самоврядування провести по класах 

інформаційно – пізнавальні хвилинки щодо значення озеленення 

класів щодо покращення мікрофлори приміщень. 

5. Розмістити результати дослідження на сторінках шкільної газети 

«Шкільні вісті». 

 

 



Тема наукового дослідження: «Позитивного налаштування особистості соматично хворих 

підлітків з девіантною поведінкою 

ПІБ авторів:  

Сухачова Юлія Сергіївна - Білозерська ЗОШ № 18 Добропільської міської ради в 

Донецькій області, 0669220225, 10 клас,  

Термін проведення та короткий опис наукового дослідження (проблема, яку вирішує, 

гіпотеза, матеріали та методи дослідження, дані, аналіз та результати, висновки, 

бібліографія) 

Останніми роками в Європі, в тому числі й в нашій країні, має тенденцію зростання 

кількості соматично хворих підлітків. В умовах соціально-економічних і політичних 

перетворень, реформ, які тривають на Україні, в суспільних відносинах найбільше 

незахищенною в загальноосвітній школі виявиляється саме така категорія дітей. 

Парниковий ефект, перенаселення планети, війни і тероризм, лицемірство і безпорадність 

влади, меркантильність науки і недоступність медицини, масса негативу в ЗМІ,  

засміченість Інтернету... Необов'язково продовжувати цей чорний список, щоб відчути 

всю безнадійність існування цілком здорової людини. А хвора дитина, ще й в критичному 

підлітковому віці, яка вимушена змінювати звичний спосіб існування, пристосовуючись у 

зв’язку із хворобою до нових умов життя, може стати схильною до девіантної поведінки.  

Психологічні механізми впливу хвороби на особистість повинні розглядатися у 

зв'язку зі зміною всього ядра особистості - системи відносин у цілому, обумовленим 

суб'єктивним змістом хвороби як події в житті, що неодноразово підкреслював В.М. 

М’ясищев (цит. за [3]). Хвороба впливає не лише на особистість, але й на поведінку 

людини, може сприяти виникненню різних девіацій [2]. 

Успішна зміна життєвих установлень залежить від особливостей особистості хворих, 

від складу їхнього характеру, позитивного налаштування самої дитини, ставлення її до 

своєї хвороби та готовності до змін. 

Серед вітчизняних вчених, що займались проблемою дослідження девіантної 

поведінки у дітей та підлітків, можна виділити С.А. Бадмаєва, О.В. Змановську, В.Г. 

Кондрашенка, Н.Ю. Максимову, В.Ф. Пирожкова, В.О. Татенка, Л.Б. Шнейдер та ін. 

Соматопсихічний напрямок був закладений працями С. С. Корсакова, П. Б. Ганнушкіна, В. 

А. Пляровського, Е. К. Краснушкіна. У центрі уваги знаходилося питання впливу 

соматичної хвороби на особистість. На думку A.M. Ізуткіна (1995), хворий звісною мірою 

втрачає волю, у нього виникає відчуття залежності від хвороби, в його психічному стані 

розвиваються дисгармонійні процеси, відбувається порушення біосоціальної адаптації. 

Хвора людина втрачає суттєво значимі індивідуальні та суспільні зв'язки, воля стає 

обмеженою, у певній мірі спотвореною, що переживається як стиснутість волі. Класики 

медицини М.Я. Мудров, С.П. Боткін, Р.А. Лурія не протиставляли хворобу хворому, а 

навпаки розглядали їх у єдності, виходячи з позицій матеріалістичної діалектики: хворий 

це одиничне, індивідуальне, специфічне; хвороба -- це загальне. 

Метою нашої роботи є аналіз проблем соматичних хвороб в медико-психологічній 

літературі й девіантної поведінки школярів, а також дослідження ефективності активізації 

процесу позитивного налаштування особистості соматично хворих підлітків з девіантною 

поведінкою в умовах психологічної служби ЗОШ. 

В процесі роботи було досліджено особливості прояву соматичних хвороб, їх 

взаємозв’язок з формами девіантної поведінки і можливе зменшення девіацій за 

допомогою активізації позитивного налаштування особистості соматично хворого 

підлітка.  

Обстежувались 10 учнів 5-8 класів ЗОШ № 18 м. Добропілля Донецької області, 

зарахованих до спеціальної медичної групи за станом здоров’я. Проаналізавані самооцінка 

й психологічне самопочуття дітей до та після роботи з  персональними «позитивками» за 



методикою Дембо-Рубінштейна та малюночними тестами (березень 2017 року – травень 

2018 року).      

Персональні «позитивки» - це складені персонально для конкретної дитини 

невеличкі «програми»  позитивного налаштування в звязку з виниклої проблемою. 

Складає їх конкрена референтна для дитини особа (практичний психолог, батько чи мати, 

педагог, класний керівник, вихователь, соціальний робітник тощо), віддає в руки, 

прочитавши разом та загостривши увагу на обов’язкове дотримання «програми» певний 

час. 

Висновок 

Аналізуючи вище сказане, можна відзначити, що: 

- Проблема девіантної поведінки підлітків є однією з найбільш актуальних проблем 

сучасної вікової психології. Дуже важливим є подолання та профілактика проявів 

девіантної поведінки у школярів.  

- Характер соматичної хвороби впливає на психічний стан хворої дитини, може 

спричинити виникненню в неї різних девіацій. 

- Активізація процесу позитивного налаштування особистості соматично хворих 

підлітків «групи ризику» ЗОШ сприяє профілактиці девіантної поведінки в них.  

Бібліографія: 

1. Вітенко І.С Зміни психіки при соматичних розладах — актуальна проблема медичної 

психології //Практична психологія і соціальна робота. — 2000. - №4. - С 31-32. 

2. Гилинский Я.И. Девиантное поведение подростков: состояние, проблемы, 

перспективы // Бюлетень защиты прав ребенка. – СПб., 1994. – С.7-12. 

3. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику.- М.: МГУ,  1987. - 163 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subject of scientific research: “Activation of process of positive attitude of somatically ill 

teenagers’ personality from “risk group” 



Authors’ full names:  

Didkovsky Oleksiy Pavlovych – Bilozersk Comprehensive  School Nr. 18 of Dobropillya 

Municipal Council in Donetsk region,10th form, 095-5360590 

Ignatushchenko Oleksandr Yulievich - Bilozersk Comprehensive  School Nr. 18 of Dobropillya 

Municipal Council in Donetsk region,10th form, 095-4680580 

Zorina Olesya Olegivna - Bilozersk Comprehensive  School Nr. 18 of Dobropillya Municipal 

Council in Donetsk region,10th form,  066-9124416 

Subject and short summary of scientific research (problem, which is to be solved, assumptions, 

materials and methods of research, data, analysis and results, conclusions, bibliography).  

Within the recent years, CIS countries, as well as our country, have increased number of 

somatically ill teenagers. Due to the social and economic, political reorganization, reforms, 

existing in Ukraine, such category of children is the most vulnerable at comprehensive schools. 

Greenhouse effect, planet overcrowding, war and terrorism, government hypocrisy and 

helplessness, science commercialism and medicine inaccessibility, multitude of negative in mass 

media, Internet filthiness… It is unnecessary to continue such black list in order to feel all 

hopelessness of existence of quite healthy person. A sick child, being in storm-and-stress at that, 

which is to change his/her usual life, accommodating to the new life terms due to the disease, 

may become prone to have deviant behavior.   

Psychological mechanisms of disease influence on personality should be considered as a 

result of change of entire personality core - the system of relations in whole, associated with 

psychological nature of disease as events in life, continually emphasized by V. M. Myasyshchev 

(quotation by [3]). The disease affects not only personality, but also on human behavior, it may 

conduct to various deviations [2]. 

Successful change of life mindsets depends on personality characteristics of sick people, their 

character nature, child’s positive attitude, his/her attitude to his/her disease and willingness to 

change.  

Among domestic scientists engaged in research problems of deviant behavior of children and 

teenagers we can point out S.A. Badmayev, A.V. Zmanovska, V.G. Kondrashenko, N.Yu. 

Maksimova, V.F. Pyrozhkov, V.O. Tatenko, L. B. Shneyder, etc. Somatopsychic concept was 

established in papers of S.S. Korsakov, P. B. Gannushkin, V. A. Plyarovsky, E. K. Krasnushkin. 

In the focus of attention there was the matter of somatic disease influence on the personality. 

According to A. M. Izutkin (1995), sick person looses self-will to some extent, he/she becomes 

aware of his/her dependency on the disease, the disharmonized processes develop in his/her 

psychological condition; derangements of his/her biosocial accommodation occur. Sick person 

loses essential individual and public relations; his/her will become limited, somehow deformed, 



which is experienced as will impaction. Classics of Medicine, such as M. Ya. Mudrov, S. P. 

Botkin, R. A. Luriya didn’t oppose illness to sick person, instead of that, they considered it in 

cohesion, on the basis of positions of materialistic dialectics: the sick person is singular, 

individual, specific; illness is general.  

The purpose of our work is analysis of somatic diseases issues in medical and psychological 

literature and deviant behavior of pupils, as well as research of efficiency of activation of process 

of positive attitude of somatically ill teenagers’ personality from “risk group” under the 

conditions of psychological service at comprehensive schools.  

In the course of work there have been researched peculiarities of somatic diseases, their 

interrelation with forms of deviant behavior and possible reduction of deviation through 

activation of positive attitude of somatically ill teenagers’ personality.  

The examination was passed by 14 pupils of 5-8 forms from Comprehensive School Nr. 18 

of Dobropillya town, Donetsk region, assigned to special medical group according to their state 

of health. There were analyzed their self-attitude and psychological well-being before and after 

work with special “positive makers” according to Dembo-Rubinstein methodology and picture 

tests (March, 2010-December, 2010).  

Personal “positive makers” are small programs of positive attitude, drawn up individually for 

child, in connection with problem encountered. It is drawn up by certain person, which is 

referent to child (practical psychologist, mother or father, teacher, form master, schoolmaster, 

social worker etc.), who gives such program to child, reads together with him/her, focusing 

his/her attention for compulsory sticking to the “program” within definite time.  

Conclusion:  

Having analyzed the foregoing, the following is to be pointed:  

- The problem of teenagers’ deviant behavior is one of the most topical issues of the   

modern developmental psychology. It is very important to cope with and take 

preventive measures on domains of pupils’ deviant behavior.  

- The nature of somatic disease affects the psychological state of sick child; it may 

cause different deviations of child.  

- Activation of process of positive attitude of somatically ill teenagers’ personality from 

“risk group” from Comprehensive School assists to the preventive measures on their 

deviant behavior.  

Bibliography:  

1. Vitenko I. S.  Mental changes in somatic disorders – topical issue of medical 

psychology// Practical psychology and social work – 2000 – Nr. 4 – p. 31-32.  

2. Gilinsky Ya. I. Deviant behavior of teenagers: state, problems, perspectives// Bulletin of 

child’s rights’ protection – St. Petersburg, 1994 –  p. 7-12.  

3. Nikolayeva V. V. Chronic disease impact on mentality – Moscow: Moscow State 

University, 1987 – 163 pages.  

 



Мета роботи: 

➢ виявити особливості вирощування винограду на бідних ґрунтах та в 

несприятливих погодних умовах в Запорізькій області; 

➢ підібрати найбільш врожайні і стійкі до хвороб ранньостиглі сорти 

винограду, придатні для вирощування в несприятливих умовах на півдні 

України; 

➢ встановити найбільш розповсюджені хвороби виноградних кущів в 

Запорізькій області; 

➢ розробити агротехнічні та хімічні захисні заходи несприятливі для 

розвитку хвороб. 

Актуальність роботи:  

Виноградарі півдня України зацікавленні у вирощуванні сортів 

винограду, які були б ранньостиглими та стійкими до захворювань, мали б 

велику врожайність, не дивлячись на несприятливі умови вирощування. 

Новизна роботи:  

В цій роботі ми знайомимо Вас: 

➢ з дачною ділянкою, яка розташована на півдні України в Запорізькій 

області Василівського району на північно-західному схилі біля Каховського 

водосховища на дуже бідних ґрунтах та знаходиться під впливом 

несприятливих природних умов (сильні вітри, малосніжна холодна зима, 

жарке посушливе літо, заледеніння, інколи град); 

➢ з вирощування винограду в несприятливих природних умовах; 

➢ з новими та старими ранніми сортами, які ми підібрали для 

вирощували на нашій ділянці та рекомендуємо для вирощування в подібних 

умовах. 

Методи досліджень:  

➢ ведення щоденника спостережень за роботами на винограднику; 

➢ виявлення найбільш розповсюджених хвороб винограду в нашій 

місцевості та вплив погодних умов на їх розповсюдження; 

➢ фото- та відео фіксація робіт; 

➢ розробка агротехнічних та хімічних захисних заходів, направлених на 

створення умов несприятливих для прояву хвороб; 

➢ підбір сортів, які дають гарний врожай не дивлячись на несприятливі 

умови для вирощування.  

 

Виногра́д (Vitis): — рід рослин родини виноградових (Vitaceae), що 

нараховує близько 700 видів. 

Рід Vitis становить понад 60 видів рослин, з яких близько 20 

використовуються для їх схрещування й виведення культурних сортів. Усі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82


сорти поділяють на столові, винні та ізюмні.Ми вирощуємо столові сорти 

винограду вітчизняних та закордонних селекціонерів. 

Вирощування винограду на березі Каховського водосховища в 

Запорізькій області на північно-західному схилі на бідних ґрунтах – це не 

тільки багаторічна праця, пов’язана з підбором сортів винограду та 

виявленням методики його вирощування, це також досягнення гармонії з 

природою, користь для здоров’я, глюкоза і фруктоза в чистому вигляді. 

Запоріжжя і його передмістя, виходячи з вимог класичного 

виноградарства, є зоною ризикованого виноградарства. 

Наш виноградник займає площу в 10 соток і розташований на березі 

Каховського водосховища , де бувають сильні і холодні вітри. Вирощувати 

виноград в таких умовах – нелегка справа., але нам вдається отримати гарний 

врожай. Такий склад ґрунту впливає на ріст і якість врожаю. Коріння 

обпікаються вапняком і виноград страждає від хлорозу, що характеризується 

ослабленням зростання і зміною зеленого забарвлення листя на жовте і 

коричневе. Особливо страждає виноградник при надмірному поливі або в 

сезон дощів. Крапельний полив для такого ґрунту не підходить. Щоб 

поліпшити структуру ґрунту, в кожну яму ми засипаємо по 2 дачних тачки 

гною і додаємо по 0,5 кг нітроамофоски. Адже ніякий прогрес ще не 

придумав добрива для землі найкращого ніж гній. Ми намагаємося стежити 

за тим, щоб грунт під виноградом був постійно в пухкому стані і без 

бур’янів. 

 Ми вирощуємо такі сорти –Аркадія .Кодрянка,Кишмиш ,Молодова Подарок 

Запоріжжя,сорти Загорулько –Запорізького селекціонера-Віктор, Лівія, 

Софія,Велес,Ландиш.Сорт Павловського-Преображение та інші.В цьму році 

ми отримали гарний врожай Аркадії та Кадрянки . 

Я працюю на винограднику весь період його вегетації , допомагаю батькам , 

підв’язувати лозу до шпалери, поливати , збирати врожай., садити нові 

саджанці винограду, допомагаю вкривати його в листопаді  на зиму . Морози 

в нашій місцевості бувають до 18- 23 градусів і столові сорти ми вкриваємо 

землею, щоб вони  не вимерзли взимку. 

Щороку виноград зріє по-різному. Залежить це від кількості сонячних 

днів і сприятливих кліматичних умов. Наприклад, в 2012 і в 2013 роках весна 

була рання, тому наш перший урожай ми знімали 12-15 липня. Це були ранні 

сорти винограду: «Кодрянка», «Аркадія» «Пам'яті Лазаревського» і 

«Кишмиш променистий». «Преображення», «Віктор», «Лівія», «Софія», 

«Велес» теж ранні сорти винограду. На нашій ділянці - це молоді кущі. На 

сьогоднішній день є ходовими. У 2016 році вони повинні були показати 

перший повноцінний урожай, але так як весь виноградник був вибитий 



градом, то і сказати про переваги цього винограду ми поки нічого не можемо. 

У 2016 році збір запланованого врожаю склав всього лише 20%. У 2017 році 

знову був град, збір запланованого врожаю склав близько 70 %.В цьому році 

граду не було і врожай склав  90% 

Старі сорти винограду поступово витісняються новими. А, іноді, і нові 

себе абсолютно не виправдовують і йдуть під віткос. Наприклад, в 2008 році 

ми придбали по захмарній на той час ціні ранній «Дунав». Але після перших 

вдалих врожайних трьох років його вирощування, надалі ні кількістю 

врожаю, ні смаковими якостями він нас так і не порадував. Тому в 2016 році 

ми замінили його «Велесом», «Віктором» і «Преображенням». 

Таким чином, при ідеальному розкладі ми повинні збирати з куща в три 

рукави по 15 грон винограду. Врожайність нашого винограду, згідно 

проведеним зважуванням, повинна складати: 

Висновки.Світлові ресурси в умовах Запоріжжя і прилеглих до нього 

районів - цілком достатні для вирощування такої світлолюбної культури, як 

виноград. В цілому ж Запоріжжя і його передмістя, виходячи з вимог 

класичного виноградарства, є зоною ризикованого виноградарства. Урожай 

хорошої якості буває не щороку, в середньому - один раз в 2-4 роки. 

Підступність клімату ще і, в тому, що дощовиті і сухі сезони по роках 

чергуються переважно в непередбачуваному порядку. Коли літо буває 

дощовитим, хвороба мілдью та оїдіуму може наробити багато шкоди. 

Багаторазове обприскування може і врятувати урожай, але його якість, 

зазвичай, дуже низька. Інколи  літо буває сухим, тоді достатньо двох-троьх 

обприскувань. Від граду захиститися взагалі неможливо. 

. Немаловажним є, і, правильний підбір сортів винограду. Однозначно, 

найкраще обирати для вирощування на бідних ґрунтах та в несприятливих 

кліматичних умовах двостатеві сорти винограду.  

Саме найкраще у нас зарекомендувала себе «Аркадія». Добре 

почувають -«Аку-Аку», «Ландиш». Дуже здивувала одностатева «Софія», але 

нам за нею ще треба спостерігати. Непогано ростуть «Преображення», 

«Віктор», «Велес», але ми не вбачаємо за ними майбутнього на нашій 

ділянці. Погано забарвлюється, але все одно радує «Кишмиш променистий». 

«Лівія» - дуже смачна, але для вирощування зовсім не рентабельна, бо має 

потужні кущі і невеликі грони, дуже боїться вітру і слабо опилюється. 

 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Всі фотографії зроблені автором роботи та членами родини. 

1. Як правильно посадити виноград. http://sadisibiri.ru/kurdumov-vin-

posadka.html 



2. Коли висаджувати виноград budbud.in.ua/koly-vysadzhuvaty-

vynograd-v-grunt-navesni 

3. Мільдью - Як захистити виноград від шкідників та хвороб 

http://vinograd.info/info/raznoe/yak-zahistiti-vinograd-vid-shkidnikiv-ta-hvorob-

8.html 

4. Захист винограду від хвороб 

http://vinogradvav.io.ua/s379358/zahist_vinogradu_vid_hvorob 

5. Ґрунти для винограду. Рекламаru.zapmeta.ws/Веб_поиск 

6. Сорт винограду. https://agronomu.com/bok/637-sort-vinograda-

landysh.html 

Додатки 

Сорти,які ми вирощуємо 

        №          Сорт                                                   Кількість кущів 

1. Аркадія    – 50  

2. Кодрянка    – 50  

3. Преображение   – 20  

4. Віктор                 – 20  

5. Лівія                 – 20  

6. Кишмиш     – 20  

7. Софія                 –   5  

8. Дунав                –   5  

9. Молдова    –   5  

10. Атаман    –   4  

11. Ландиш    –   2 

12. Памяти Лазаревского     -2  

13. Памяти Негруля   –   2  

14. Велес     –   1  

15. Подарок Запорожжя               –   1  

Обробка виноградних кущів до цвітіння по листкам.. 

1.  08 травня  – коли 5 листочків на лозі – БИ-58, плантатор № 1; 

2.  16 травня  – тилд, ридоміл, плантатор № 2; 

3.  23 травня  – тилд, ридоміл, плантатор № 2; 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjthtTehNrXAhWMBZoKHS3uBJQQFgg_MAM&url=http%3A%2F%2Fbudbud.in.ua%2Fkoly-vysadzhuvaty-vynograd-v-grunt-navesni-v-zalezhnosti-vid-gruntu.html&usg=AOvVaw3ZLARJMUAlDfj2_3KAY1GQ
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiCnNzehNrXAhUDwBgKHVVtANoYABAEGgJsZQ&ohost=www.google.nl&cid=CAASEuRo6CLsWb4tNcL0jU-gJyvp6g&sig=AOD64_3sIh_S_xmbZv8NDHKU9WRgT02eTw&q=&ved=0ahUKEwjthtTehNrXAhWMBZoKHS3uBJQQ0QwIfw&adurl=
https://agronomu.com/bok/637-sort-vinograda-landysh.html
https://agronomu.com/bok/637-sort-vinograda-landysh.html


4.  01червня  – плантатор № 2; 

В період цвітіння по листу: 

5.  08 червня   – плантатор № 3; 

6.  16 червня  – плантатор №3 

 Після цвітіння 

7.  20 червня  – ридомил, строби  –по всему винограду; 

8.  01липня  – плантатор № 4   –по листу; 

9.  07 липня   – плантатор № 4   –по листу; 

10.  15 липня  – тилд –по кистям; 

11.  20 липня  – плантатор № 5   –по листу; 

12.  25 липня   – плантатор № 5   –по листу. 

Врожайність  сортів 

Сорт 
Середня вага 

грони, г 

Середня вага 

винограду з 

куща, г 

«Кишмиш променистий» 700 10500 

«Велес» 1000 15000 

«Ландиш» 1400 21000 

«Аркадія» 1600 24000 

«Софія» 1600 24000 

«Аку-Аку» 2000 30000 
   
 

 

 

 

 

 



 

Наш виноградник – 10 соток 

 

 

 Грони винограду сорту Аку –Аку.Маса однієї грони 1.600 г. 

  Софія 

 Грона сорту Софія .Маса грони до 2-х кг.  



 

Полив виноградника. 

  . 

Осінь .Підготовка до закриття виноградних кущів на зиму. 

 



Назва роботи: Тестування токсичності новостворених нанокомпозитів для 

біологічних тестувань за допомогою дафній 

Тези Яцюк Марії для конкурсу “Дотик Природи”  

Беззаперечним на сьогоднішній день є стрімкий розвиток нанотехнологій та їх 

продуктів у різних сферах науки та техніки, що підтверджується значною 

кількістю публікацій, патентів, монографій. Дослідження хімічних та фізичних 

особливостей наночастинок відкривають нові методики покращення синтезу цих 

сполук з визначеними властивостями, що сприяє їх широкому впровадженню. 

Наноматеріали займають проміжне положення між окремими атомами 

(молекулами) та макроструктурами і мають унікальні фізичні, хімічні, біологічні, 

фармакологічні властивості завдяки малому розміру, хімічному складу, 

структурі та формі. 

У зв’язку з розвитком технологій одержання та використання 

наноматеріалів, які завдяки особливим фізичним, хімічним та механічним 

властивостям здатні завдати непрогнозованого впливу на біологічні об’єкти, в 

сучасній науці постає проблема оцінки ризику для організму людини і 

навколишнього середовища  при виробництві та застосуванні наноречовин. 

Складність у визначенні токсичності нанопродуктів у порівнянні зі звичайними 

мало-дисперсними речовинами є результатом не лише їх хімічного складу,а й 

зміни поверхневих характеристик, хімічної реактивності, форми, тощо [1,2]. 

Одним із перспективних способів дослідження впливу досліджуваних 

речовин на живі організми є визначення хемілюмінесценції екзометаболітів 

дафній Daphnia magna. Дафнії належать до гідробіонтів‒фільтраторів і мають 

низьку резистентність до токсикантів. Найбільші біохімічні зсуви в їхньому 

організмі спостерігаються в перший період отруєння, коли мобілізуються 

захисні механізми організму, спрямовані на відновлення порушеного гомеостазу. 

Ця фаза супроводжується підвищеним споживанням кисню і синтезом 

гемоглобіну, збільшенням вмісту нікотинамідних коензимів, вітамінів та 

активності холінестерази, завдяки чому підтримується гомеостаз в організмі 

навіть в умовах тривалого впливу токсичних агентів. У разі хронічного отруєння 

в організмі створюються умови кисневої нестачі та асфіксії, які 



супроводжуються порушенням нейрогуморальної регуляції. Тварини стають 

нерухомими, сильно набухають, відбувається зміна іонного складу. Всі 

біохімічні реакції змінюють спрямованість у протилежний бік. Поступово депо 

глікогену, АТФ, тіаміну і т. д. вичерпуються, а на копичення токсичних для них 

продуктів проміжного і кінцевого обміну та акумуляція токсикантів зумовлюють 

перехід фізіологічних змін у патологічні, і ракоподібні гинуть[3]. 

  

 

 

 



Дослідження впливу магнітних бур на мешканців міста Часів Яр 

Донецької області 

      Автор:Коротченко Юлія Михайлівна 

                                                        +380-999-54-84-52, morozowa.rimma2014@gmail.com 

                                      Часовоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 

                                                       Бахмутської районної ради Донецької області, 9 клас 

                                                      Науковий керівник: учитель фізики Морозова Рімма Сергіївна 

З усіх факторів, що впливають на життєдіяльність, найважливішим є енергія Сонця, якій 

належить вагома роль в існуванні життя на Землі. Як відомо, на поверхні Сонця час від часу 

відбуваються спалахи різної інтенсивності, які стають причиною геомагнітних збурень. 

Актуальність даної роботи обумовлена тим, що геомагнітні збурення негативно впливають на 

здоров’я людей, викликають порушення біоритмів організму, збільшення числа нещасних 

випадків та травматизму, що пояснюється змінами в діяльності нервової системи. Науковою 

новизною є узагальнення фактів щодо впливу магнітних бур на здоров’я людей різних вікових 

категорій, статі та у різний час доби. 

Метою дослідження стало з’ясування негативного впливу магнітних бур на здоров’я 

мешканців міста Часів Яру. Для досягнення поставленої мети розв’язували такі завдання: 

• на основі вивчення наукової, науково-методичної літератури з теми дослідження виявити 

причини виникнення магнітних бур, їх основний прояв та ступінь впливу на організм людини, 

засоби зниження їх шкідливого впливу; 

• провести експериментальне дослідження щодо вияву негативного впливу магнітних бур, 

застосовуючи дані лікарів; 

• на основі отриманих результатів підготувати рекомендації для мешканців міста щодо 

профілактики впливу магнітних бур.  
Предметом дослідження визначено негативний вплив геомагнітних бур на мешканців міста 

Часів Яру. Об’єктом дослідження є геофізичне явище- магнітні бурі. 

Вибраними теоретичними методами є вивчення наукової літератури, її аналіз та порівняння 

фактів; емпіричними методами - спостереження, експеримент, підрахування.  

Гіпотези дослідження: 

•магнітні бурі мають сильний вплив, в основному, на жінок, які за віком старші, ніж 65 років, 

та мають хронічні захворювання; 

• проявом впливу магнітних бур на мешканців міста будь-яких вікових категорій є головний 

біль, нудота, підвищення тиску, мігрень, болі в області серця та порушення емоційно-

психологічного стану; 

        • під час магнітних бур погіршується якість знань учнів. 

• Існує прямий зв'язок між сонячною активністю та неадекватною поведінкою людей  

(скоєнням правопорушень, необережним користуванням вогнем). 

Етапами експерименту стали: 

І. Вивчення наукової та науково-методичної літератури з теми дослідження. Постановка 

мети, задач, визначення основних понять та робочих гіпотез. 

ІІ. Розробка плану експериментального дослідження, збір статистичного матеріалу у 

медичних працівників, проведення опитувань серед мешканців міста віком від 15 до 85 років, 

однокласників, педагогічних та технічних працівників школи; аналіз якості знань учнів 10 класу у 

дні геомагнітної збудженості. 

ІІІ. Аналіз результатів досліджень та вироблення рекомендацій. 

Практична значимість дослідження полягає у застосуванні профілактичних засобів проти 

впливу магнітних бур. 

За даними біофізиків у вересні 2018 року сильні магнітні коливання спостерігалися з 1 по 10, 

вересня. Проведене нами дослідження показало, що в визначені дати до шкільної медичної сестри 

зверталося за допомогою від 17 до 19  учнів, що значно перевищує показники звернень у інші дні 

місяця. З кожних 19 учнів 13 уже знаходилися на диспансерному обліку. Найбільший відсоток 

звернень був з причини головного болю, підвищення тиску та температури, носової кровотечі. До 



педіатра звернулися з такими ж симптомами підлітки віком від 11 до 16 років, переважно жіночої 

статі. За даними терапевта Часовоярської амбулаторії №4 у вищезазначений період за допомогою 

зверталися основному жінки, віком старше 65 років, більшість з яких мають хронічні 

захворювання такі як: гіпертонія, серцево-судинна недостатність, хвороби суглобів. Оскільки 

серед показників дослідження був час доби, то ми встановили, що найбільша кількість звернень до 

медиків припадала на час після одинадцятої години, хоча активність магнітних бур за тривалістю 

та часом може бути різною. Проведене опитування серед мешканців міста показало, що 

інформування щодо профілактики негативних проявів магнітних бур потребує як молодь віком до 

18 років, так і особи середнього й літнього віку. Аналіз відсотку якості знань учнів 10 класу у дні 

геомагнітних збуджень показав, що він має низький та середній показник, бо саме у період 

магнітних бур червоні кров’яні тільця накопичуються утворюючи при цьому згусток, і, як 

наслідок, кров густішає, знижується діяльність нервових закінчень та мозкової діяльності, 

наступає киснева недостатність. У подальшому процесі дослідження виникло питання щодо 

надзвичайних ситуацій або правопорушень, які можуть відбуватися у дні магнітних бур. За 

допомогою звернулися до поліції міста Часів Яр та 8-Державного пожежно-рятувального загону, 

отримали вражаючу інформацію, що саме 02.09.18 скоєно 3 правопорушення (1 крадіжка 

приватного майна та 2 бійки), 06.09-згоріла квартира у одній багатоповерхівці міста та скоєно 2 

правопорушення з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, а 10.09.18 р. сталося 2 пожежі (обидві 

в приватному секторі). 

Висновок: гіпотеза про те, що магнітні бурі мають сильний вплив  в основному на жінок, 

старших за віком, ніж 65 років, які мають хронічні захворювання, підтвердилася з боку терапевта, 

але ми ще довели, що під час геомагнітних збурень відбувається погіршення стану здоров’я 

підлітків, переважно жіночої статі, яке проявляється в порушенні емоційно-психологічного стану. 

Доведено, що під час магнітних бур треба бути уважними при користуванні транспортом, бути 

обережніше із вогнем та не вживати спиртні напої, які в основному є причиною правопорушень. 
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Тези науково-дослідницького проекту 

«Туризм у не туристичному місці» 

Автор: Бурлуцька Дарія Олександрівна  

Телефон та електронна адреса: 0669907368, 0961660593, 

tashlyk.org@gmail.com,  lilyashabanova13@ukr.net 

Навчальний заклад: Плетеноташлицька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської області. 

Населений пункт: село Плетений Ташлик Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Науковий керівник: Шабанова Лілія Сергіївна, вчитель географії та 

економіки Плетеноташлицької ЗШ І-ІІІ ст.. 

Кожен з нас любить подорожувати. Ми їдемо за новими враженнями, 

шукаємо щось цікаве і незвідане, але поряд з цим  забуваємо, а часто і не 

знаємо, що унікальні місця є і у нашій області, районі, місті та селі. Але 

сьогодні мало мати цікаві об’єкти для туриста, потрібно уміти подати, або й 

«продати» готовий туристичний продукт, а ще складніше, якщо  їх немає 

зовсім. У такому випадку потрібно бути краєзнавцем, дослідником, 

географом, істориком, етнографом та економістом, щоб зацікавити своїм 

населеним пунктом та заявити про себе у туризмі. 

Я родом з невеликого села на Кіровоградщині. Нічим непримітний і 

нікому невідомий Плетений Ташлик, який знаходиться за 8 км від траси 

державного значення, що і по дорозі туди ненароком не заїдеш. То ж я 

поставила собі за мету зробити так, щоб люди  дізнались про мій рідний Ташлик, 

щоб тут хотіли побувати, щоб місцеве населення пишалось своїм селом. 

Плетений Ташлик знаходиться на невеличкій одноіменній річці.  Село 

витяглося вздовж річки, все життя населення пов’язане з нею. Саме тому 

пошуки цікавих місць, що могли б стати туристичними і зупинились на заплаві 

річки. Шляхом опрацювання літературних та інтернет-джерел, документації 

сільської ради, опитування старожилів, експедиційним методом було 

досліджено територію села. На основі зібраного матеріалу звичним і нічим не 
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примітним місцям було надано туристичної значущості. Було створено 

туристичний маршрут «Невідомий Ташлик», що є автобусно-пішою екскурсією 

розрахованою на 3-4 години часу, залежно від віку і можливостей екскурсантів. 

Було обрано три екскурсійні об’єкти. Перший – «Містичний Ташлик – 

Попівська балка» оснований на місцевих легендах та оповідках старожилів про 

ті таємничі події, що пов’язані з балкою, де бере початок річка Плетений 

Ташлик. Це той випадок, коли реклама є двигуном туризму у не туристичному 

місці. Саме цей об’єкт є найбільш цікавим для дітей і залишає найбільше 

вражень, а значення ні в географічному, ні історичному плані немає.  

Наступний – «Історичний Ташлик – Козацький хрест», який для 

більшості населення є звичайним хрестом, після моїх досліджень виявився 

унікальним історичним монументом аналогів якому у районі немає. На хресті 

нанесені роки і події, що мали значення для села.  Зібрано кілька версій 

походження цього хреста, кожна з них є цікавою і унікальною,  а головне, що 

кожен екскурсант може поділитись своїми думками щодо кожної із версій, тому 

опис об’єкта і не є остаточним і категоричним, щоб залишився шлейф роздумів.  

Ці об’єкти не зафіксовані у жодних джерелах, навіть місцевих, тому говорити 

про їх попереднє дослідження немає сенсу. Нашими дослідженнями і 

оприлюдненням даної інформації ми вперше заявили про них на розсуд не 

тільки туристів, а й просто жителів села та району.  

І останній пункт екскурсійного маршруту – «Заповідний Ташлик – 

ботанічний заказник». Як уже згадувалось вище, моє село Плетений Ташлик 

знаходиться на невеличкій одноіменній річці, що протікає по території 

Маловисківського та Новоукраїнського районів Кіровоградської області, 

довжина якої всього 31 кілометр, а у її заплаві знаходиться дві заповідні 

території. Одна із них, а саме ботанічний заказник місцевого значення 

«Плетений Ташлик» знаходиться на території мого населеного пункту.  Загалом 

дослідження ботанічного заказника завершилось ще у час його створення у 

1996 році. На багато років документація про існування заповідної території 

лягла до шухляди столу у сільській раді і до останнього часу 99% населення 

Плетеного Ташлика навіть не знали про його існування. Ботанічний заказник 



“Плетений Ташлик” є унікальним зразком степової природної зони України. 

Крім того ця ділянка розміщена на виходах Українського кристалічного щита, 

тому на території є виходи гранітів — як у вигляді великих скель, так і у 

вигляді плит. Таким чином поєднання унікальної петрофільної рослинності, 

степової флори та рідкісних лікарських рослин  стали фундаментом для  

заповідання даної території.   Головною проблемою заказника є те, що він є 

малодослідженим та маловивченим, тому в результаті і маловідомим, але тут 

знаходяться унікальні представники флори і фауни, які потребують захисту. 

На території заказника не встановлено ні меж, ні жодних інформаційних 

знаків, через що часто порушується режим заповіданої території. Дослідивши 

територію поширення червонокнижних рослин маємо на меті працювати далі 

над розширенням заповідної території. Поновлення інформації щодо 

біорізноманіття заказника. За останній час було зафіксовано рідкісні рослини 

та комахи, які не вказані у паспорті заказника. Туризм на даній території для 

усіх екскурсантів є суто екологічним. Ми забороняємо копати, рвати рослини 

і навіть ступати на квіти, але чистимо джерела і русло річки, робимо 

фотофіксацію  рідкісних рослин.  Для мене головним завданням є 

інформування населення про наявність заповідної території на території села, 

про унікальність флори даної території. 

Практична значущість даного проекту – це сворення на не 

туристичній території екскурсійного маршруту. Про його існування знають 

тепер і жителі села і району. Протягом літа було проведено ряд екскурсій для 

учнів з різних шкіл району. Мені як екскурсоводу вдалось зацікавити і 

бажаючі побувати в моєму селі тепер є постійно. Однак на цьому зупинятись 

не збираюсь і працюю над наступними невідомими туристичними об’єктами. 



 

Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту 

 Кіровоградської обласної державної адміністрації. 

 

 

 

 Відділення: біологія.  

Секція: фізіологія. 

«Чи впливають біоритми на працездатність?» 

 

Роботу виконала: 

Повєткіна Анастасія Павлівна, 

учениця 9 класу 

Новомиргородської ЗШ І-ІІІступенів  №1 

м. Новомиргорода, 

Контактний номер телефону: +380981752787, 

Електронна адреса: Nastyia1op@gmail.com 

 

 Педагогічний  керівник: 

Снісар Інна Миколаївна, 

учитель біології 

Новомиргородської ЗШ І-ІІІ ступенів №1 

м. Новомиргорода 

 

 

 

Новомиргород – 2018 
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ТЕЗИ 

Відділеня: біологія 

Секція «Фізіологія» 

«ВПЛИВ БІОРИТМІВ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ УЧНІВ» 

Автор: Повєткіна Анастасія Павлівна, учениця 9 класу Новомиргородської ЗШ 

І-ІІІст. №1. 

Педагогічний керівник: Снісар Інна Миколаївна, учитель біології 

Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Новомиргородської 

районної ради Кіровоградської області. 

 Історично склалося так, що навчально-виховний процес, завжди був 

підлаштований під жайворонків. Голубам теж без особливих клопотів вдавалося 

знайти собі зручне місце. Совам пощастило трохи менше, тому що активне 

включення в роботу повинно відбуватися із самого ранку. 

Біологічний ритм безпосередньо впливає на самопочуття і працездатність, а 

також на фізичну, інтелектуальну та емоційну активність людини. На це варто 

звернути увагу під час налагодження розпорядку дня, тому що більшість людей 

чітко відчуває особливості своєї активності протягом доби (свій хронотип).   

Спосіб життя у відповідністі зі своїми біоритмами сприяє збереженню здоров'я, 

підвищенню рівня індивідуальної захищеності людини від різних небезпек і 

продовженню життя, нехтування ж ритмами часто згубно діє на здоров'я. 

   Метою дослідження є визначення хронотипу та встановити його вплив на 

працездатність учнів, щоб раціонально і ефективно планувати час. 

Теоретичне значення роботи полягає у вивченні особливостей кожного 

хронотипу, впливу його на працездатність. 

Практичне значення - розробити рекомендації, які допоможуть оптимізувати 

навчальний процес, врахувати індивідуальні особливості, максимально 

використовувати потенційні можливості організму (у тому числі і при організації 

навчального процесу). Дана робота може бути використана на уроках біології, основ 

здоров’я, у позакласній діяльності.  
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Тези дослідницької роботи 

ОСОБЛИВОСТІ  ПРОАКТИВНИХ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ 

СУЧАСНИХ  СТАРШОКЛАСНИКІВ 

Автор: Паньків Давид Васильович, член Енергодарської малої академії  наук 

учнівської молоді, учень 11 класу, тел.0504211375 kucherenko.n.n@gmail.com 

Науковий керівник: Павленко Тетяна Миколаївна,  керівник гуртка 

Енергодарської малої академії наук учнівської молоді, методист Науково-

методичного центру 

 

Актуальність теми обумовлена тим фактом, що не всі люди беруть на себе 

відповідальність за події в їх житті. Поведінка людини, в основі якої лежить 

інтеграція афективних, когнітивних, інтенціональних і соціальних факторів, дає їй 

можливість справлятися зі стресовими викликами і сприяє просуванню до 

важливих для особистості цілей. Умови трансформаційного періоду в соціально-

економічному житті, в якому нині перебуває Україна, висувають все більш високі 

вимоги до здатності громадян нашої держави долати життєві труднощі. Тому 

вивчення цього питання є цілком новим і необхідним з урахуванням реалій 

нашого часу. 

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єкт дослідження - проактивність як 

складова особистості. Предмет дослідження - проактивні копінг-стратегії 

сташокласників. 

 Мета роботи - з’ясувати сутність проактивності і ступінь її вираженості  в 

поведінці старшокласників. Відповідно до мети дослідження поставлені наступні 

завдання:    

- визначити поняття проактивності  та проактивних копінг-стратегій; 

- проаналізувати дані вивчення рівня проактивної опановуючої поведінки 

сучасних старшокласників  та особливості їх проактивних копінг-стратегій; 

- розробити рекомендації з підвищення проактивності старшокласників, їх 

проактивного мислення і поведінки. 
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У роботі використано аналітичний, психодіагностичний методи наукового 

пізнання, метод математичної  статистики. 

Висновки. Проведені дослідження показали, що старшокласники мають в 

цілому достатній рівень проактивної опановуючої поведінки. Найбільша кількість 

респондентів з високим рівнем виявлена  за шкалами «превентивне подолання» та 

«стратегічне планування», що може вказувати на достатні вміння 

старшокласників передбачати стресові події, бути готовими до потенційних 

стресорів і вміти нейтралізувати їх негативні наслідки до того, як вони настануть. 

Також добре вміють учні аналізувати проблеми та можливі варіанти їх вирішення, 

що відображається у сумарному показнику високого і підвищеного рівнів за 

шкалою «рефлексивне подолання» - 83% учнів з високим і підвищеним рівнем 

(див. дод. 1).   

Особливостями проактивних копінг стратегій старшокласників є  

недостатній рівень соціального аспекту (пошук інструментальної та емоційної 

підтримки), що може означати нестаток потреби у підтримці близького оточення, 

в отриманні інформації, порад і зворотного зв'язку від безпосереднього 

соціального оточення в період подолання стресів, а також відмова від поділу 

почуттів з іншими, пошуку співчуття і спілкування з близькими людьми. Це може 

бути викликано  прагненням старшокласників до самостійності, деяким 

нехтуванням досвіду і емоційної підтримки старших з метою самоствердження 

(див. додаток 2). 

Інша особливість, яку було виявлено в ході досліджень, - різний, в значному 

ступені протилежний рівень володіння старшокласників проактивними копінг-

стратегіями: вирізняються дві великі групи учнів: ті, що вміють добре 

використовувати проактивні копінг-стратегії і розуміються на цьому та учні, які 

не знають і не вміють використовувати переваги проактивної опановуючої 

поведінки. Аналіз балів за шкалами вказує на досить високий рівень 

проактивності у частини учнів (до 100%) та на групу учнів з заниженим рівнем 

(до 25%). Загальний рівень за результатами підрахунків був визначений як 



підвищений, але насправді є дві різні групи старшокласників, з протилежним 

рівнем володіння проактивними копінг-стратегіями (див. додаток 3). 
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Додаток 1 

 

 

 

 

 

 

Проакт 
под. 

Рефл. под. Страт. 
план. 

Превент 
под. 

Інстр. Підтр Емоц. 
Підтр 

У серед. 

8 

5 

12 
13 

8 

5 

9 

12 

19 

7 
8 

4 

10 10 
9 

3 

8 

5 

15 

8 8 

0 

2 2 
3 

2 

6 

2 

0 0 0 0 0 0 0 

Загальні рівні за окремими шкалами 

 (10,11 кл. - 29 респондентів, дані у кількості осіб)  

Високий рівень Підвищений рівень Середній рівень Знижений рівень Низький рівень 

Проак. под. Рефл. под. Страт. план. Превент. под. Інстр. підтр Емоц. підтр 

71% 70% 69% 

75% 

59% 59% 

70% 70% 69% 
75% 

62% 
60% 

70% 70% 69% 
75% 

60% 59% 

Загальні рівні копінг-стратегій старшокласників (29 ос., дані у %)  

10 клас 11 клас Загалом 
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10 кл 

11 кл. 

загалом 

25% 

29% 

27% 

17% 

12% 

14% 

50% 

53% 

52% 

8% 

6% 

7% 

0 

0 

0 

Пошук інструментальної підтримки  

Низ. рівень Зниж. рівень Серед. рівень Підвищ. рівень Вис. рівень 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

Вис. рівень 
Підвищ. 
рівень 

Серед. 
рівень Зниж. рівень 

Низ. рівень 

17% 

33% 

25% 
25% 

0% 

18% 

35% 

29% 
18% 

0% 

17% 

34% 

28% 
21% 

0% 

Пошук емоційної підтримки 

10 кл 

11 кл. 

загалом 



            Додаток 3 

 

 
Вис рів. Підв. рів. Серед. рів. Зниж. рів. Низ.рів. 

4 4 

3 
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5 
6 
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1 

0 

9 
10 
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Загальні рівні проактивної опановуючої поведінки старшокласників  

10 кл. -12 

осіб 

11 кл.-17осіб 

загалом-

29осіб 



ОЦІНКА ГІДРОЛОГІЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

АЗОВСЬКОГО МОРЯ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Автор: Пікуля Вадим Юрійович, учень 11 класу Мелітопольської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 4, вихованця Малої академії наук учнівської молоді 
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(0619)43-12-72 

Керівник: Байтеряков Олег Зуфарович, к.геогр.н., доцент МДПУ ім. Б. 

Хмельницького 

 

Актуальність роботи зумовлена тим, що узбережжя Азовського моря 

є однією з найбільш відвідуваних курортних зон в Україні. Його 

популярність визначається як сприятливими кліматичними умовами, так й 

гідрологічно-рекреаційним потенціалом Азовського моря. Дослідження 

складу та динаміки зміни гідрологічно-рекреаційного потенціалу моря 

сприятиме раціональному рекреаційному розвитку території. 

Мета роботи полягає у виявленні впливу гідрологічних особливостей 

Азовського моря на розвиток рекреації та аналізі динаміки їх змін за останні 

роки. 

Об’єкт дослідження: Азовське море 

Предмет – вплив гідрологічних особливостей моря на умови  рекреації 

на Азовському узбережжі.  

Завдання: 

 вивчити структуру гідрологічно-рекреаційного потенціалу; 

 розкрити передумови формування гідрологічно-рекреаційного потенціалу 

Азовського моря в межах Запорізької області; 

 дослідити динаміку зміни гідрологічних показників Азовського моря в 

межах Запорізької області за останні роки; 

 з’ясувати вплив гідрологічних особливостей Азовського моря на розвиток 

рекреації.  
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Методи дослідження: системно-структурний аналіз, картографічний, 

статистичний.  

Новизна роботи полягає у виявленні тенденції розподілу гідрологічно-

рекреаційних умов Азовського моря протягом курортного сезону за останні 

роки.  

Висновок: Складана структурно-логічна модель гідрологічно-

рекреаційного потенціалу моря, проведено просторово-часового аналізу змін 

гідрологічно-рекреаційних умов Азовського моря в межах Запорізької 

області. У період з травня по вересень 2009-2017 рр. гідрологічно-

рекреаційні умови Азовського узбережжя Запорізької області відрізнялись 

відносною стабільністю із помітним переважанням сприятливих умов. 

Середня тривалість сприятливих умов складала 136 днів, що порівнюючи з 

середньою тривалістю сприятливих рекреаційних погод в 110-114 днів, 

створює потенційний запас для збільшення тривалості курортного сезону.  

Список використаних джерел 

1. Арсененко І. А. Проблеми і перспективи використання рекреаційно-

туристичних (бальнеологічних ресурсів і лікувальних грязей) ресурсів 

Якимівського району Запорізької області / І. А. Арсененко, 

О. З. Байтеряков, І. А. Донець, М. М. Стецишин // Регіональні проблеми 

України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : Зб. наук. 

праць. – Херсон : ПП Вишемирский, 2015. – С. 9-11. 

2. Безруков Ю. Ф. Рекреационные ресурсы и курортология: Учебное 

пособие / Ю. Ф. Безруков. – Симферополь : изд-во Симферопольского 

ун-та, 1998. – 110 с. 

3. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: Методологія та 

методи аналізу, термінологія, районування / О. О. Бейдик – К. : ВПЦ 

«Київський університет», 2001. – 395 с.  

4. Донченко Л. М. Оцінка пляжних ресурсів для рекреаційного 

використання на прикладі Запорізького Приазов’я / Л. М. Донченко // 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 



М.П.Драгоманова. серія 4. Географія і сучасність. Вип. 13. – К. : Вид. 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 

2005. – С. 129-135.  

5. Мироненко Н. С. Рекреационная география / Н. С. Мироненко, 

И. Т. Твердохлебов. – М., 1981. – 208 с. 

 

 

 



Підбір оптимальних прийомів для вирощування троянд   

у відкритому грунті в умовах Малого Полісся 

Білоусова Вікторія Павлівна 

Нетішинська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1,9-В клас 
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Ярмолюк Наталія Григорівна, вчитель біології Нетішинської   

загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів №1 

        Троянда посідає провідне місце серед озеленюючих рослин.  

Вирощування саджанців троянди зосереджено переважно на Сході України. 

В зоні малого Полісся Правобережної України троянди вирощують аматори 

на своїх присадибних ділянках в ролі озеленення. З промислової точки зору 

троянди вирощують в теплицях, основна роль яких – вигонка квітів на зріз.  

В цій зоні наукові дослідження з трояндою не проводилися і виходячи з 

цього, постала необхідність розгляду основних питань технології 

вирощування саджанців  троянд у відкритому грунті. 

        Актуальним є підбір оптимальних прийомів технології вирощування 

саджанців троянди у відкритому грунті. Дане дослідження не є абсолютно 

новим, але є малодослідженим. 

        Мета дослідження: вивчити та дослідити вплив окулірування та 

живцювання для отримання саджанців троянди. 

          В зв’язку з цим в поставлені завдання входило: 

- вивчити вплив окуліровки та живцювання, як способу отримання 

саджанців троянди; 

- виявити найбільш ефективні прийоми отримання якісних саджанців; 

- провести економічну та біоенергетичну оцінку ефективності 

вегетативного розмноження троянд   в умовах Малого Полісся 

Хмельницької області. 

          Об’єкт дослідження – фізіологічні процеси, які відбуваються в 

рослинах під час окулірування та живцювання, що пов’язані з елементами 

отримання якісних саджанців. 



        Предмет дослідження – види: чайно-гібридні, плетисті, паркові, 

фенологічні зміни, біометричні та продуктивні показники саджанців троянди 

при різних елементах технології вирощування, встановлення кореляційних 

зв’язків між розвитком та продуктивністю рослин. 

          Методи дослідження – польові досліди, лабораторні дослідження, 

статистичні методи обробки результатів, порівняльна характеристика 

результатів за різних методів вирощування. 

         Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що для умов 

зони Малого Полісся Хмельницької області вперше було проведено 

дослідження і обґрунтовано ефективність окулірування; встановлено 

найбільш ефективні параметри даного прийому технології вирощування для 

зони Півночі Хмельницької області. 

          Практичне значення одержаних результатів: експериментально 

доведено доцільність обґрунтованого нами окулірування, як елементу 

технології вирощування саджанців троянди в умовах зони Малого Полісся, 

що сприяло отриманню високоякісного садівного матеріалу саджанців 

троянди. 

            Аналізуючи дані отримані в результаті досліджень виявили: 

1. Окулірування сортів:«Блек Баккара», «Розаріум Ютерзейн», «Вільям 

Моріс» виявилось ефективним агротехнічним прийомом для отримання 

садівного матеріалу і виходу якісних саджанців переважно першого та 

другого ґатунку порівняно з живцюванням в умовах Малого Полісся 

Славутського району Хмельницької області.  

2. Літню окуліровку слід проводити в період з 10 липня по 20 серпня. 

3. Біоенергетичну оцінку ефективності окуліровки важко переоцінити. Як 

показала практика, що найефективнішою є літня окуліровка сплячими 

вічками у період нисхідного сокоруху. 

4. Економічна ефективність даного прийому становить 92,8-98%. 

5.Щеплення одним вічком потребує найменшої кількості живців маточного 

матеріалу, травмування підщепи  незначне. 



6. Дослідження проводились з 2014 по 2018 рік.(від висівання насіння з 

2014р. до окулірування з 2016 до 2018 р.). 

7. Зрізуючи вічко, спеціально залишають під корою незначний шар деревини.  

8. За результатами дослідження виявили, що розмноження живцями 

ґрунтується на здатності вегетативних частин рослин у певних умовах 

утворювати корені та стебла.  

       Переваги окулірування: 
 

- окуліровка проста по техніці виконання вимагає мінімум часу і зусиль; 

- незначне травмування підщепи; 

- можна зробити повторне щеплення на одній підщепі; 

- висока ступінь приживлюваності (в деяких випадках до 98%); 

- швидке розмноження нових сортів, виробництво посадкового 

матеріалу, незараженого вірусними хворобами; 

- троянди, заокуліровані на дикій підщепі, виявляють потужне зростання, 

більшу пристосованість до місцевих умов, високу морозо- та 

посухостійкість; 

- висока продуктивность, мала затратність матеріалів; 

-  окулірування є найбільш дешевим способом облагороджування рослин. 

Недоліки:  

- стандартні саджанці виходять, як правило, лише на третій рік; 

-  необхідно додатково вирощувати підщепу; 

- в  окулірованих троянд утворюється дика парость, яку слід вирізати. 

      З огляду на сказане  найпростіший, найпродуктивніший спосіб 

вегетативного розмноження троянд  в умовах Малого Полісся 

Славутського району Хмельницької області є окулірування. 

         Недоліки  живцювання: 

-  слабка коренева система (звідси кореневласні рослини слабші, ніж 

прищеплені);  

- коренева система дикого виду підщепи зимостійкіша, ніж живцевої 

рослини. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тези 

ВПЛИВ ПОГОДНИХ ФАКТОРІВ НА ВРОЖАЙНІ ТА 

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНОВАНИХ 

СОРТІВ ГРЕЧКИ 
      Автор:Миргородський Дмитро Валерійович, учень 11-А класу 

Глобинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5  

      Науковий керівник:Кондратенко Світлана Миколаївна, учитель біології, 

вища категорія , старший вчитель, Глобинської ЗОШ І-ІІІ ступенів№ 5 

 

Зважаючи на те, що гречка є цінною круп’яною культурою, яка 

виділяється високими харчовими і лікувально-дієтичними властивостями 

гречаної продукції, має агрономічну цінність, як попередник для інших 

культур, повторних чи страхових посівів, та ін., перед виробничниками та 

науковцями, що працюють із цією культурою, стоїть важливе завдання – 

забезпечити збори зерна гречки на рівні 20-25 ц/га і що головне – 

забезпечити стабільність отримання таких високих врожаїв в різні за 

погодними умовами роки. Відповідно встановлених норм рівень споживання 

гречаної продукції на душу населення на рік повинен складати не менше 7 кг, 

що можливо вирішити лише при наявності біля 300 тис. тонн зібраного на 

полях України зерна гречки. В Україні в цьому році складається критична 

обстановка із виробництвом зерна гречки, її посіви складають до 100 тис. га і 

валовий збір буде отримано на рівні 120-125 тис. тонн, що вимагатиме 

значного експорту цього зерна, яке не завжди відповідає високим стандартам 

якості. 

Причиною такого стану є в першу чергу економічно невигідне 

виробництво зерна гречки через низьку урожайність цієї культури у 

виробництві, хоч потенційно у селекційних посівах вона становить до 3,0 т/га. 

Недобір врожаю залежить від низки факторів, серед яких головним є 

підвищена чутливість рослини гречки до зміни погодних умов, особливо за 

межі критичних значень в період «цвітіння–достигання зерна». 

Метою моєї роботи передбачалося проведення визначення та 

порівняльної оцінки набору нових та давно використовуваних районованих 

для Лісостепової зони України сортів гречки, порівняння рівня вираження їх 

урожайних і технологічних характеристик з національним стандартом в 

різних за погодними умовами роках вирощування, виділення кращого 

матеріалу і рекомендація його для застосування у господарствах України.  

Для досягнення мети вирішувалися такі завдання: а) визначити 

рівень урожайності та її складових і технологічних характеристик у 

районованих сортів гречки; б) провести порівняння отриманих результатів за 

господарськими показниками в різних погодних умов та виділити серед 

набору найбільш придатні для використання у виробництві; в) подати на 

розгляд користувачів рекомендації щодо більшої привабливості 

використання різних районованих сортів гречки при застосуванні різних 

технологій вирощування. 



Відповідно даних Державного реєстру сортів рослин придатних для 

поширення в Лісостеповій зоні України рекомендовано 19 сортів, з яких для 

дослідження було взято 6 (Софія, Руслана, Син – 3/02, Єлена, Слобожанка, 

Сумчанка). Сорти відрізняються за установою оригіналом, морфологічними 

характеристиками рослин, типом росту та розвитку та ін. За стандарт 

використано кращий за продуктивними характеристиками сорт Українка.  

Наукова новизна та особистий внесок дослідника. Було встановлено, 

ступінь впливу різних факторів погодних умов (посухи, високих температур та їх 

спільної дії) на продуктивні, якісні характеристики та їх складові у районованих 

сортів. Виявлено особливості реакції різних сортів на дію нестачі вологи та 

високих температур в різні періоди росту та розвитку рослин. Підтверджено дані 

літературних джерел про критичність для продуктивних характеристик рослин 

гречки впливу посухи та надмірних температур в період «цвітіння–достигання 

зерна». Для оцінки сортів було взято широкий набір характеристик, серед яких 

продуктивність рослини (за масою зерна та кількістю зерен з рослини, кількість 

та продуктивність суцвіття, що мають зв’язок із урожайністю на рівні 85-96%), 

технологічні показники – крупність зерна, його вирівняність та плівчастість, 

стійкість до опадання плодів після достигання, дружність (розтягнутість) 

достигання, а також показники морфологічної будови рослини – висота рослини, 

висота прикріплення нижньої гілки, вузла, суцвіття, тощо. Деякі сорти володіють 

важливими фізіологічними характеристиками рослини – високим рівнем 

посухостійкості та жаровитривалості,  що робить їх економічно більш 

привабливими для виробничників.  

Результати комплексного вивчення районованих сортів гречки дозволили 

оцінити кожний із них на предмет реалізації їх потенційної продуктивності в 

контрастних погодних умовах; виявити у сортів генетично закріплену здатність 

протидіяти (в межах фізіологічної можливості) або ухилятися від дії стресового 

фактора середовища (за допомогою тривалості певних фаз розвитку), тощо. За 

отриманими результатами кращими за напрямками виявилися сорти: 

– за продуктивністю та її складовими – сорти Сумчанка, Софія та Син 

– 3/02; 

– за покращеними технологічними характеристиками (крупно 

плідністю, стійкістю до опадання плодів та дружністю достигання) –  

Руслана, Син – 3/02, Слобожанка; 

– за морфологічними характеристиками будови рослин (висотою 

стебла, та висотою прикріплення суцвіття та гілок) – Сумчанка, Слобожанка та 

Софія); 

– за посухостійкістю та жаровитривалістю – сорти Єлена, Сумчанка, 

Слобожанка. 

Практичне значення. Результати вивчення дозволили сформувати та 

запропонувати виробничникам районовані сорти, які в контрастних умовах 

вивчення мали найкращі показники по продуктивності та технологічності, 



вирізнялися стійкістю до опадання плодів і дружністю достигання. Було 

звернуто увагу на доцільність застосування у виробництві за різних строків 

сівби  сортів, які мають різну тривалість вегетаційного періоду та мають 

різну стійкість до дії екстремальних факторів 

середовища.

 



ТЕЗИ 

наукової роботи з біології 

“Дослідження лікарських рослин на території Малобілозерської 

спеціалізованої 

естетичної школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» 

Матяж Діани, учениці 8-А класу Комунального закладу «Малобілозерська 

спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» 

Запорізької 

обласної ради 

Керівник: Матяш Людмила Анатоліївна, учитель біології 

Актуальність дослідження. Лікарські рослини є складовою частиною 

природи і відіграють надзвичайно важливу роль як у природі, так і в житті 

людини. Ще здавна людство використовувало рослини в лікувальних цілях, 

не маючи хімічних препаратів. На даному етапі розвитку людської цивілізації 

ми спостерігаємо зникнення інтересу до фітотерапії. Використовуючи в 

лікувальних цілях рослини, ми не наносимо шкідливих наслідків організму, 

ніж при застосуванні хімічно синтетичних речовин. Лікарські рослини 

напувають наші легені киснем, годують і одягають нас, постачають нам все 

необхідне для життя. Крім того, вони ще й створюють екологічне 

середовище, без якого немислиме наше нормальне повнокровне існування. 

На нашу думку, серед населення потрібно популяризувати лікування за 

допомогою рослин, які ростуть навколо нас і потребують охорони, 

збереження та відновлення. 

Немає сумніву в тому, що людина, яка краще пізнає свій край, зрозуміє його 

природу і її величезне значення, буде цінувати й шанувати це невмируще 

джерело краси, натхнення і здоров’я . 



Також актуальність роботи виявляється в тому, що дослідження лікарських 

рослин на території даної школи раніше не проводилися, а потреба у цьому є. 

Мета дослідження: формування у дітей активної життєвої позиції, мотивації 

до саморозвитку та самовдосконалення, орієнтації на здоровий спосіб життя. 

Завданням роботи є:  

- дослідити видовий склад та поширення лікарських рослин на території 

школи;  

- ознайомитися з їх лікувальними властивостями найбільш поширених 

видів; 

-  ознайомитись з методами заготівлі лікарської сировини;  

-  дослідити обізнаність місцевого населення про вплив лікарських 

рослин на збереження та зміцнення здоров’я; 

Предметом нашого дослідження є територія Комунальний заклад 

«Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

«Дивосвіт» Запорізької обласної ради. 

Об`єктом дослідження – лікарські рослини 

Методи дослідження: теоретичні – вивчення та аналіз відповідної наукової 

літератури; практичні – створення картотеки місцевих лікарських рослин. 

Наукова новизна дослідження - нами вперше було описано біологічне 

різноманіття лікарських рослин на території Малобілозерської школи-

інтернату «Дивосвіт».  

Практичне значення даного наукового дослідження в тому, що його можна 

використовувати на уроках  біології, основ здоров’я, на факультативних 

заняттях, заняттях гуртків та студій. 

Структура, склад і обсяг роботи: дана робота складається з вступу, 

З розділів, висновків, переліку використаної літератури та додатків.  

 



Вивчення стану ставків на території селища Манченки. 

Проблема, яка хвилює населення селище міського типу Манченки , — це 

стан ставків, розташованих на території селища. З п’яти ставків два  у 

посушливе літо пересихають, вони поросли очеретом, дно покрите мулом 

заввишки 30-40 см. Водоймища міліють, бо джерела, які їх підтримують, не 

виконують нормальної життєвої функції. 

Обєктами нашого дослідження стали ставки селища –  

1. Бубловський 

2. Січенський 1. 

3. Січенський 2 

4. Мисливський 

5. Спартасянський 

Для визначення в них стану води ми обрали наступні дослідження 

І. Визначення стану водойми. 

Серед можливих підходів до оцінки забруднення довкілля важливе місце 

займає біологічний метод. Підґрунтям методу є те, що тварини та рослини 

мають здатність тривалий час існувати лише в певних умовах. Кожен 

організм чи біологічний вид завдяки своїм морфологічним або фізіологічним 

особливостям відзначаються більшою чи меншою чутливістю та 

витривалістю, до зміни цих умов. Визначальними для кожного живого 

організму є наявність у середовищі кисню для дихання, відсутність 

шкідливих речовин та наявність поживних. Наявність або відсутність того чи 

іншого виду у біоценозі, характеризує стан середовища. Види, за якими  

визначають особливості середовища, де ці види мешкають, називають 

видами-індикаторами.Умови існування організмів у природі змінюються під  



впливом як природних причин (зміна дня і ночі, погодних умов, пори року 

тощо), так і під впливом діяльності людини (антропогенні зміни). 

Антропогенні зміни, як правило, мають катастрофічний характер, тому 

частина організмів чи видів зі слабкою витривалістю не встигає 

пристосовуватись до них.  

Частина видів гине, або не може розмножуватись в змінених умовах, через 

що порушується біологічна рівновага в екосистемах. Ця рівновага 

підтримується за рахунок численних динамічних зв’язків організмів між 

собою та з оточуючим середовищем. Відповідно, коли ця рівновага 

порушується під впливом забруднень, це позначається на кількісних і якісних  

характеристиках наявних угруповань біоти. Відбуваються перебудови в їх 

структурі. Наприклад, вже при найменшому антропогенному забрудненні, 

яке важко визначити навіть гідрохімічними методами, відбуваються зміни 

видового складу угруповань та співвідношення у них видів. Біологічний 

метод саме йґрунтується на аналізі цих змін. 

Біоіндикація – оперативний моніторинг навколишнього середовища на основі  

спостережень за станом і поведінкою біологічних об’єктів (рослин, тварин та 

ін.). 

При біоіндикації застосовують переважно (окремо чи в синтезі) два основних 

принципи виявлення організмів-індикаторів та аналіз видової структури 

біоценозів. Більш рідко стан екосистеми оцінюється за функціональними  

характеристиками. 

У науковій літературі під біологічним аналізом розуміють оцінку якості води 

за окремими індикаторними видами та їх кількісним співвідношенням, а 

також за складом водного населення (видового різноманіття водної 

екосистеми). В основу біоіндикації покладено такі показники як структура 

популяцій гідробіонтів, а також характеристика санітарно-біологічн6ого  

стану водойм (наприклад, визначення ступеня сапробності окремих зон 

водойми тощо). 



Пошук чутливих критеріїв щодо оцінки стану екосистем ґрунтується в першу 

чергу на виявленні «чутливих» та «стійких» по відношенню до негативного 

фактору довкілля видів.  

Біоіндикація антропогенних процесів ґрунтуєтьсяна принципах  

загальної гідробіологічної індикації і будується в першу чергу на знаннях 

видової специфічності фізіологічних реакцій гідробіонтів. Погіршення 

середовища існування не лише зменшує кількість біотичних груп, але й 

створює умови для домінування однієї або кількох з них, найбільш стійких 

або здатних швидко пристосовуватись. Так, вважається, що чутливі 

гідробіонти зникають з біоценозу, а стійкі зберігаються і навіть 

поширюються в нових антропогенних умовах середовища. Безумовно, для 

добре досліджених екосистем зміни співвідношення чисельності стійких та 

чутливих видів виступають показником їх стану.Питання ускладнюється у 

тому випадку, коли екосистема вивчена недостатньо добре, або коли 

антропогенний вплив вже спричинивзникнення чутливих видів. В цьому 

випадку оцінка стану екосистеми буде будуватися на визначенні складу та  

чисельності стійких видів і на спостереженнях щодо перерозподілу їх в 

біотопі, що досліджується. Біоіндикація, яка основана на чутливих видах, які 

збереглися дозволяє констатувати суттєве забруднення екосистем, 

руйнування, розпад, деградацію угруповання, але це дозволяє визначити  

межу, до якої допустиме безпечне для даної екосистеми надходження 

антропогенних речовин. Для вирішення цієї задачі необхідно спостереження 

за популяціями найбільш чутливих видів. Критерієм їх стану будуть являтися 

зміни показників смертності, народжуваності, генотипічної структури та  

просторово-часових особистостей. Основуючись на цих показниках можливо 

прогнозувати стан екосистеми, тобто імовірних перебудов біоценозу.Реакції 

популяції на дію будь яких нових факторів середовища, в тому числі й 

антропогенних завжди неспецифічні. Стійкість популяції в природних 

умовах залежить від амплітуди мінливості чисельності, генетичної 



гетерогенності та особливості організації особин у просторі. Чим більше 

виражена природна мінливість чисельності, генетична мінливість та  

диференціація населення популяції у просторі тим вона більш стійка до дії 

будь якого фактора,в тому числі й антропогенного. 

Згідно з цим при біоіндикації навколишнього середовища класифікують види 

таким чином: 

1.– чутливі та стійкі; 

2 – чутливі та не стійкі; 

3.– не чутливі та не стійкі; 

4.– не чутливі та стійкі. 

Під чутливістю в даному випадку розуміють здатність змінювати чисельність 

в тих або інших умовах довкілля за певний відрізок часу, що призводить до 

збереження виду під впливом антропогенних факторів. 

Під час прогнозування екологічного стану водойм, часто не звертають увагу 

на те, що вплив антропогенних чинників на біоценоз спирається головним 

чином на реакціях його популяцій. З одного боку популяції еволюціонують  

– в напрямку пристосування до популяцій інших видів, а з іншого боку  

– в напрямку утворення механізмів, які забезпечують їх відносну само 

стійність. Кожна видова популяція має досить суттєвий діапазон мінливості 

параметрів, що забезпечує її динамічну стабільність в різноманітних 

біотичних та абіотичних умовах середовища.Прогноз стану угруповань 

(біоценозів) припускає диференціацію структурних елементів на види- 

домінанти, та другорядні види, які відіграють певну роль в функціонуванні  

угруповання. В той же час, розглядаючи різні ситуації, що складаються у 

водних екосистемах за умови антропогенного тиску, слід звертати увагу на 

той факт, що в токсичному (та й взагалі – в антропогенно-перетвореному) 

середовищі під найбільшу загрозу підпадають види-домінанти, оскільки 

разом з їжею вони вбирають з води більшу частку токсикантів, тим самим 

начебто «буферизують» її для інших видів, а самі стають «жертвами» 



накопичення шкідливих речовин.Звільняючи довкілля від найбільш 

загрозливих компонентів забруднення, вони відкривають можливість для  

збереження і навіть подальшого поширення інших видів, на які залишкові 

кількості забруднювачів можуть здійснювати навіть стимулюючу дію, що й 

пояснює періодичні зміни домінант.Пригнічена дія забруднення на 

другорядні види може приводити до зміни функції популяції одного виду 

іншим, без суттєвих змін біогеоценозів в цілому. Згідно з цим не завжди  

можна прогнозувати станводойм тільки спираючись на види-індикатори, які 

чутливо реагують на антропогенний вплив. 

Однак слід пам’ятати, що реакції популяцій і біоценозів можуть бути 

виражені більш гостро, коли у водойму потрапляють речовини не токсичного 

характеру. Так як нейтральні завислі у воді речовини можуть змінювати 

біотопи існування донних безхребетних. Внаслідок чого відбувається більш 

потужний вплив цих речовин на гідробіонтів, ніж елімінація їх при дії 

антропогенного забруднення. Результати гідробіологічних досліджень дають 

можливість прослідкувати процес формування якості води, участі в цьому 

тваринного населення водойми, а також оцінити роль біома в природному 

самоочищенні забруднених вод. Вивчення цих процесів є необхідним для 

встановлення характеру змін, що відбуваються у водоймі, та для 

прогнозування стану водної екосистеми в майбутньому.Достатньо широке 

використання з метою оцінювання ступеня забруднення отримали індекси, 

що спираються на використанні в якості індикаторів не окремих видів, а цілі  

таксони, зокрема личинок комах, та малощетинкових черв’яків.  

Отже гідробіонти та їх угруповання представляють перспективну галузь 

біоіндикації через високу чутливість до змін довкілля, що відбуваються під 

впливом антропогенних чинників. За допомогою водних рослин і тварин 

та їх угруповань оцінюють дію та наслідки антропогенних впливів: 

порушення природних та штучних водних екосистем, забруднення водного  

середовища; обґрунтовують заходи з організації екологічного моніторингу. 



Метод Ніколаєва 

 

Для малих і середніх річок відома шкала і метод оцінки якості вод Ніколаєва 

(1992). Він є, по суті, спрощеним варіантом оцінки сапробності по Пантле-

Букку. Цей метод припускає збір якісних даних зі всіх донних субстратів 

річки, і визначення безхребетних до родів або сімейств. По Ніколаєву, 

річкові води діляться на 6 класів за якістю (приблизно відповідні градаціям 

сапробності): 

1 – дуже чисті (ксеносапробні) 

2 – чисті (олігосапробні) 

3 – помірно забруднені (b-мезосапробні) 

4 – забруднені (а-мезосапробні) 

5 –брудні (b-полісапробні) 

6 – дуже брудні (а-полісапробні). 

  

Класи якості вод 

 

Таксони 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Ручайник Rhyacophila 

 

* 

 

* 

   

 

Веснянки, кроме Nemoura 

 

* 

 

* 

   

 

Личинка мухи Atherix 

 

* 

 

* 

   

 

Бокоплави Gammarus 

 

* 

 

* 

 

* 

  

 

Губки 

  

* 

 

* 

  

 

Беззубки (Anodonta, Pseudoanodonta) 

  

* 

 

* 

  

 

Зяброві равлики (Viviparus, Bithynia, Valvata) 

  

* 

 

* 

  

 

Річкові раки (Astacus, Pontastacus) 

  

* 

 

* 

  

 

Ручайники: Neureclipsis, Molanna, Brachycentrus 

  

* 

 

* 

  

 

Бабки: Calopteryx, Plathycnemis 

  

* 

 

* 

  

 

Одноденки: Ephemera, Polymitarcys 

  

* 

 

* 

  

      



П’явки: Glossiphoniidae * * * 

 

Перловиці (Unio, Crassiana) 

  

* 

 

* 

 

* 

 

 

Водяні клопи 

  

* 

 

* 

 

* 

 

 

Одноденки: Heptageniidae 

  

* 

 

* 

 

* 

 

 

Вислокрилка Sialis 

  

* 

 

* 

 

* 

 

 

Мошки Simuliidae 

  

* 

 

* 

 

* 

 

 

Ручайники: Hydropsyche, Anabolia 

   

* 

 

* 

 

 

Бабки: Gomphidae 

   

* 

 

* 

 

 

П’явки: Erpobdella, Haemopis, Piscicola 

   

* 

 

* 

 

 

Горошинки та шарівки (Pisidiidae) 

   

* 

 

* 

 

 

Водяний ослик Asellus aquaticus 

   

* 

 

* 

 

* 

 

Трубочник (Tubificidae), в массі 

    

* 

 

* 

 

Мотиль (Chironomus), в массі 

    

* 

 

* 

 

Личинка мухи Eristalis (криска) 

    

* 

 

* 

 

Значимість кожного таксону 

 

25 

 

6 

 

5 

 

7 

 

20 

ІІ. Визначення прозорості води 

Прозорість води залежить від кількості й ступеню дисперсності зависей. 

Ступінь прозорості виражається  висотою стовпа в см, через який чітко  

видно лінії завдовжки 1мм, що утворюють хрест (аналіз за «хрестом») або 

шрифт №1 з висотою букв-2мм і товщиною ліній –0,5мм(аналіз за 

«шрифтом) по Сніллену). Прозорість водопровідної води визначають  за 

«хрестом», стічних вод – за »шрифтом» 

Вода, яку подають для питного водопостачання без освітлення повинна 

мати прозорість не менше 30см. 

 Річні води, крім гірських,можуть мати прозорість 25 см. Зменшення 

прозорості свідчить про забруднення.  

 Для визначення прозорості води безпосередньо у водоймі застосовують 

диск Секкі – металевий диск діаметром 20см, поділений на  чотири сектори, 



два з яких (протилежні) – чорні, інші два – білі, з’єднаний з тросиком, що 

має позначки в одиницях довжини. 

ІІІ. Визначення запаху води 

за характером запахи поділяють на 2 групи: 

1.Запахи природного походження: 

 Землистий – З; 

 Гнильний –Г; 

 Трав’яний –Т; 

 Болотний –Б; 

 Дерев’янистий –Д; 

 Ароматичний –А; 

 Рибний –Р; 

 Запах цвілі –Ц; 

 Сірководневий –С; 

 Невизначений –Н 

2.Запахи штучного походження: 

хлорний, оцтовий, бензиновий, фенольний, камфорний тощо. 

 Інтенсивність запаху визначають за 5-ти бальною шкалою: 

0-запах не відчувається; 

1. - дуже слабкий запах, відчувається тільки досвідченим дослідником; 

2. - слабкий , виявляється споживачем тільки у випадку, якщо вказати на 

нього; 

3.  - помітний, виявляється споживачем і  викликає несхвалення; 

4. - чіткий (виразний), робить воду непридатною для пиття; 

5. - дуже сильний, робить воду зовсім непридатною для пиття. 

  Виявлення характеру й інтенсивності запаху проводять при кімнатній 

температурі і при температурі 60-65
0
С. 

 

 



Аналіз стану води у ставках. 

Ставок Температура, 

°С 

Запах Прозорість,см Осад Стан водойми за 

шкалою 

біоіндикації 

1 25 болотяно-

рибний 

запах. 

4  глинистий b-полісапробні 

2 25  болотяно-

рибний 

запах 

10 глинистий (а-мезосапробні) 

3 26 болотяно-

рибний 

запах 

4  глинистий (b -мезосапробні) 

4 25 болотяно-

рибний 

запах 

15  глинистий (b-мезосапробні) 

5 26 болотяно-

рибний 

запах 

10  глинистий (b-мезосапробні) 

 

Отже , ставок № 1 та № 3 забруднені. Ми розчистили невелику кількість 

водяної території від очерету. Але це зовсім невелика територія, і для такої 

справи потрібна допомога й дорослих, і місцевої влади. На березі лежить 

велика кількість різного сміття: скляні та пластмасові пляшки, целофанові 

пакети, папір. Усе це з часом потрапляє до водоймища та призводить до його 

забруднення. 

 Створивши штучну водойму, необхідно утримувати її в належному стані. 

 



Наші природні та штучні водойми вимагають кращого ставлення, бо вони 

зовсім занедбані.  

Існує ряд спеціальних заходів для очищення забруднених водойм і 

повернення джерел водопостачання до нормального стану. 

До цих заходів належать: 

• нормування якості води, тобто стандарт критеріїв щодо її придатності для 

різних видів водокористування; 

• скорочення обсягів скидів забруднювачів у водойми шляхом 

удосконалення технологічних процесів; 

• очищення стічних вод; 

• зменшення кількості пестицидів, фосфатів, їх заміна на біологічні методи 

боротьби зі шкідниками й хворобами рослин; 

• роз'яснювальна робота серед населення про неприпустимість забруднення 

водойм і криниць та небезпечність стихійних сміттєвих звалищ. 

Якщо кожен із нас хоча б один раз виконає одне з екологічних правил, то 

ми зможемо покращити стан водойм на території рідного селища. 

 

 

 



Тези науково-дослідницького проекту 

 

«Настінний електролюмінісцентний сигналізатор недопустимих рівнів 

шуму та вібрацій в  шкільному класі» » 

 

Автор: Пономарчук Данило Денисович , м.т. 0508792219,електрона адреса  

danilponomarcuk@gmail.com , учень 10 класу Запорізького технічного ліцею 

м. Запоріжжя, Центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані»,  

 

Науковий керівник – Чаусовський Григорій Олександрович, к.т.н., доцент 

Запорізького національного університету 

 

Мета проекту – створення загальнодоступного інструментального засобу 

моніторингу в реальному режимі часу недопустимих рівнів акустичного 

шуму та механічних вібрацій в шкільних класах, наділеного  функцією 

яскравого електролюмінісцентного візуального оповіщення  про необхідність 

прийняття своєчасних заходів по профілактиці несприятливого впливу 

недопустимих рівнів шуму та вібрацій на працездатність, концентрацію 

уваги та інтегральні показники здоров’я школярів. 

Актуальність проблеми полягає в тому. що на теперішній час відсутні 

загальнодоступні технічні засоби саме безперервного моніторингу 

шумового та вібраційного забруднення шкільних класів. 

   Як відомо, шумове та вібраційне  забруднення життєвого середовища 

негативно впливає на функціонування нервової та серцево-судинної систем, 

загальну працездатність, концентрацію уваги та емоційний стан людини. 

   Акустичне (шумове) забруднення довкілля обумовлює той відомий факт, 

що   35% школярів та студентів в Європі мають різні вади слуху, що 

негативно впливає на формування їх інтелектуального потенціалу, 

обумовлює труднощі в сфері соціальної комунікації. 

Завдання наукового дослідження полягало в експериментальному 

підтвердженні можливості створення акустично-вібраційного сенсорного 

настінного аплікатору, наділеного  функцією безперервного моніторингу та 

яскравої електролюмінісцентної візуальної сигналізації про недопустимий 

рівень шумового та вібраційного забруднення шкільного класу.   

Одержані результати.  Нами експериментально, шляхом використання 

стандартних серійних приладів (шумомірів та віброметрів), були проведені 

замірі величин цих показників в різних школах м. Запоріжжя.  

Згідно моніторингу показників величин шуму та вібрацій було встановлено, 

рівень шуму на перерві  перевищував допустимий рівень цього показника 

(65дб) на 20-25% у всіх школах. 

    Допустимий рівень амплітуди механічних вібрацій (0,1мм) був 

перевищений у всіх школах, які територіально були розташовані біля 

автомобільних трас та трамвайних ліній. 

mailto:danilponomarcuk@gmail.com


   Було проведено анкетування школярів в цих школах до і після 

використання розробленої нами настінної сенсорної системи моніторингу  

шумового та вібраційного забруднення шкільних класів.     

  Анкетування показало, що розроблена система на рівні активації 

усвідомленої поведінкової домінанти у школярів забезпечує зменшення 

шумового забруднення  шкільних класів до допустимих санітарно-гігієнічних 

норм. Моніторинг вібраційного забруднення дозволив оптимізувати 

закріплення школярів за класами з урахування віку дітей. 

  Конструктивна  схема розробки  включала наявність акустичного сенсору 

(електретного мікрофону) та вібраційного сенсору (п’єзоелектричного 

датчика), електронних компараторів – підсилювачів, регуляторів чутливості 

електролюмінісцентного настінного аплікатора з символікою небезпеки, яка 

яскраво засвічувалась при перевищені допустимих рівнів шумового та 

акустичного забруднення шкільного класу. 

Наукова новизна розробки полягає в тому, що вперше запропонована в 

формі діючого експериментального зразку система автоматичного 

моніторингу шумового та вібраційного забруднення шкільних класів, 

конструктивно оформленого у вигляді настінного електролюмінісцентного 

аплікатора з функцією яскравої світлової сигналізації при перевищені 

допустимих норм шумового та вібраційного забруднення  

Аналогів розробки, на основі огляду літературних та патентних джерел, не 

виявлено.  

 На сьогоднішній безперервний моніторинг шумового забруднення шкільних 

класів не здійснюється в зв’язку з відсутністю відповідних 

загальнодоступних технічних (приладних) засобів.  

Практична значимість розробки полягає в тому, що її широке 

впровадження в шкільних класах, студентських аудиторіях та виробничих 

офісах дозволить загальнодоступними прийомами  значно мінімізувати 

негативний  вплив шумового забруднення життєвого  та виробничого 

середовища на інтегральні показники здоров’я людини. 

Но форумі «Дотик природи» буде продемонстрований діючий  зразок  

запропонованої науково – практичної  розробки екологічного напрямку 

в сфері охорони здоров’я школярів.  

 
 

 



ХІМЧИНСЬКИЙ  ЛІЦЕЙ  «ІНТЕЛЕКТ» 

РОЖНІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  

ГРОМАДИ  КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

Тема роботи: «Вплив стимулювання акупунктурних точок ступні 

природними матеріалами на організм людини» 

Над роботою працювали: Копильчук Софія Михайлівна  (9-Б)  

                                           Підлетейчук Тетяна Андріївна (9-Б) 

Керівник: Переверзева Галина Василівна (вчитель хімії) 

 

     Східними цілителями встановлено, що точки на ступнях, розміщені в 

певних зонах виявляють великий вплив на функціонування внутрішніх 

органів і здатні повертати моральне здоров’я та покращувати загальний стан 

організму у морально виснаженої людини. З точки зору східної медицини 

ступня являє собою свого роду пульт управління всім людським організмом. 

Саме на ній розміщено більше 60 біологічно активних зон, що мають 

безпосередній зв'язок з внутрішніми органами. Певний механічний вплив на 

ці точки стимулює роботу внутрішніх органів, покращує кровообіг та 

загальний тонус організму.  

     Були використані літературні дані інтернет-джерел : 

http://binogi.ru/stopy/aktivnye-tochki-na-stope-lechebnaya-terapiya-bez-

tabletok.html, http://telo.by/bodytherapy/proektcii_vnutrennih_organov_na_stope/, 

http://stopanogi.ru/pro-stopi-nog/biologicheski-aktivnye-tochki-na-stope-n.html , 

Пак Чже Ву. Атлас энергетической системы тела человека. Оннури 

Акупунктура. – М., 2000.,  Эмиль Кремер. Открытые глаза, раздел 

«Акупунктура». — Germany: Leinfelden-Echterdingen 1, 1991. — С. 75-81. та 

результати власних досліджень. 

     Метою роботи було перевірити гіпотезу про позитивний вплив на 

організм людини стимуляції активних точок на ступнях, вивчення, в ході 

http://binogi.ru/stopy/aktivnye-tochki-na-stope-lechebnaya-terapiya-bez-tabletok.html
http://binogi.ru/stopy/aktivnye-tochki-na-stope-lechebnaya-terapiya-bez-tabletok.html
http://telo.by/bodytherapy/proektcii_vnutrennih_organov_na_stope/
http://stopanogi.ru/pro-stopi-nog/biologicheski-aktivnye-tochki-na-stope-n.html


експерименту, впливу на організм стимуляції активних точок на ступнях при 

ходінні по екологічній стежці закладеній із різних типів природних 

матеріалів. 

     Актуальність даної роботи полягає в тому, що моральне виснаження і 

стрес в наш час катастрофічно молодшають і торкнулися вже нашого 

покоління, осіб шкільного віку, а єдиної панацеї, безпечної для юного 

організму, не існує. Тому доцільнім є пошук нових, немедикаментозних 

шляхів вирішення цих проблем, враховуючи також економію витрати часу, 

якого в насичений навчальний день і так бракує. 

     Було зібрано інформацію про історію виникнення акупунктури у східній 

медицині та розміщення на ступнях біологічно активних зон, що впливають 

на роботу внутрішніх органів, та організму в цілому, вивчено схему 

акупунктури ступні, та підібрано природні матеріали, які найбільш 

ефективно стимулюватимуть певні групи біологічно активних зон ступні, 

проведено експеримент для перевірки гіпотези позитивного впливу на 

організм стимуляції акупунктурних точок ступні. 

     В результаті експерименту, в ході якого піддослідна група кожного дня 

піддавала стимуляції акупунктурні зони на ступнях шляхом акупрессури їх 

різними типами природних матеріалів, було доведено позитивний вплив на 

організм даного методу, що проявлялося в підвищенні тонусу організму, 

покращенні морально-душевного здоров’я, підвищенні рівня працездатності, 

зниженні проявів хронічних хвороб таких як мігрень та хвороби опорно-

рухового апарату та підвищенні загального рівня позитивного мислення.  

 



Поширення гельмінтозів у коней залежно від умов утримання 

Гламазда Артем Миколайович, учень 10-Б класу КЗ «Луцька гімназія №21 імені 

Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області», м. Луцьк, 

 конт. тел. +380977542219, електронна адреса artem2002gla@gmail.com 

Наукові керівники: Ягенська Галина Василівна, учитель біології Луцької 

гімназії №21 імені Михайла Кравчука, к.пед.н. 

Майданик Микола Миколайович, провідний лікар-паразитолог ДУ «Волинська 

регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини». 

 

Конярство – одна з важливих та економічно значущих аграрних галузей 

України. В останні десятиріччя в конярстві відбуваються суттєві зміни. Так, 

якщо за часів Радянського Союзу племінні коні утримувались виключно на 

державних кінних заводах і конефермах, то тепер більше малих приватних ферм, 

система утримання на яких суттєво відрізняється. За даними багатьох джерел 

конярство в країні останнім часом поступово відроджується. Крім кінних заводів 

зростає кількість одноосібних господарств, де коней використовують для 

власних потреб. Але збільшення поголів’я створює умови для виникнення 

інвазійних хвороб, які в останні роки отримали тенденцію до поширення, 

завдаючи значних економічних збитків. 

Мета роботи: дослідити поширеність гельмінтозів у коней у 

спеціалізованих підприємствах (фермерських господарствах) та у коней 

приватних власників. 

Дослідження проводилось у листопаді - грудні 2017р. Об’єкт дослідження: 

21 кінь, з них 10 – із фермерського господарства «Терра Іппіка», 11 – від 

приватних власників коней Луцького та Ківерцівського районів Волинської 

області. 

Аналіз рівня гельмінтної інвазії проводився у двох групах, залежно від 

умов утримання тварин. 

1) Коні, що утримуються в приватному фермерському господарстві 

«Терра Іппіка»; 

2) Коні приватних власників. 

Для визначення рівня зараження коней гельмінтами проводилося 

дослідження фекалій методом флотації (методом Фюллеборна). Для підрахунку 

кількості личинок в 1г фекалій використовувався метод, розроблений  

В.Н.Трачем.  Культивація личинок гельмінтів проводилася за методикою 

П.А.Величкина. 

Встановлено, що із 10 коней із ФГ «Терра Іппіка» 4 заражено 

стронгілятами із невеликою інтенсивністю інвазії. Із 11 коней приватних 

власників 5 заражено стронгілятами; причому в одного коня зареєстровано 

невелику інтенсивність інвазії, у 4 інших – високий рівень інтенсивності інвазії. 

Загальний рівень екстенсивності інвазії становить 42,86%.  

У всіх хворих тварин виявлено личинку Cyathostoma (Trihonema) sp., що 

належить до паразитів підряду Strongylata. Загалом, рівень екстенсивності інвазії 

обох досліджуваних груп був подібним. У першій групі (коні із фермерського 

господарства), він становив 40% у другій (коні приватних власників) – 45%, але 

рівень інтенсивності інвазії суттєво відрізнявся. Якщо у 1 групі усі заражені 



тварини мали низький ступінь інвазії ( 8 яєць у 1г фекалій), то більшість 

заражених коней другої групи (4 з 5 коней) мали високий ступінь інтенсивності 

інвазії гельмінтами (160 – 328 яєць стронгілят у 1г фекалій), 1 кінь – низький 

ступінь інтенсивності інвазії (в 1г фекалій 8 яєць стронгілят). Головною 

причиною такої різниці є, насамперед, умови утримання приватних коней, 

недотримання їхніми власниками основних санітарно-гігієнічних норм, а також 

відсутність регулярної профілактичної дегельмінтизації.  

Для профілактики гельмінтозів у коней потрібно здійснювати регулярні 

профілактичні дегельмінтизації тварин у присутності кваліфікованого лікуючого 

ветеринарного лікаря за спеціально розробленим календарем. Після вимушеної 

дегельмінтизації потрібно строго дотримуватися встановлених санітарно-

гігієнічних на стайнях, особливо у періоди найбільшого зараження.  Тоді 

ймовірність ураження коней гельмінтами буде найнижчою. 

Приватних власників коней  ознайомлено з результатами дослідження та 

запропоновано шляхи зниження рівня гельмінтної інвазії тварин аж до їх повної 

дегельмінтизації.  

 



Дослідження кількісного складу екскрементів рукокрилих 
  

У роботі представлений експеримент, в якому були досліджені 3 види 
рукокрилих: руда вечірниця (Nyctalus noctula), лилик пізній (Eptesicus 
serotinus) та нетопир середземноморський (Pipistrellus kuhlii). При 
експерименті (в неволі) кажанів годували певним навішуванням корму, 
через добу збирали послід та сушили його. За допомогою даних 
експерименту вивели кореляцію між об'ємом корму та вагою сухого 
посліду. У літній сезон, в лісових масивах Чорнобильської зони 
відчуження (Київська область), Печенег, Каравану, Стариці (Харківська 
область) відловили кажанів і зібрали екскременти. На основі кореляції 
оцінили об'єм з'їдених комах кажанами у природі. 
  
Мета: Оцінити об'єм комах, з'їдених кажанами в природному середовищі. 
  
Задачі: 
1. В умовах експерименту (в неволі) зіставити об'єм з'їденого корму та 
вагою сухого посліда кажанів. 
2. Зіставити дані отримані в експерименті та матеріал зібраний у природі. 
  
Актуальність: Кажани України є комахоїдними, тому оцінивши скільки 
вони з'їдають можна відстежити чисельність комах. 
 



Тези до науково-дослідницької роботи   

«Дослідження сучасного стану водяного горіха  плаваючого в 

екосистемах дельти Дунаю» 

Автори: Головченко Катерина Андріївна, Бузинська Дар’я  Сергіївна, учениці 

10 класу Вилківського НВК  «ЗЗСО  І-ІІІ ступенів – ліцей». 

Керівник: Зеленченко Євгенія Микитівна, учитель біології Вилківського НВК  

«ЗЗСО  І-ІІІ ступенів – ліцей». 

Науковий консультант: науковий співробітник Дунайського біосферного 

заповідника НАНУ  Балацька Тетяна Іванівна. 

   Для збереження біорізноманіття нашої планети дослідження даної проблеми 

дуже актуальне, тому що деякі рослинні  угруповання можуть 

трансформувати природні екосистеми, та в окремих регіонах   призводити 

навіть до змінення біорізноманіття. Робота має практичний напрям і 

головну мету – оцінку сучасного стану водяного горіха плаваючого в дельті 

Дунаю, надання прогнозів щодо впливу водяного горіха на водні природні 

комплекси дельти Дунаю. Науково-дослідницька робота виконувалась на базі 

Дунайського біосферного заповідника. 

         В ході виконання роботи   зібрано  літературну інформацію по темі 

(Дод.1), проведено разом із співробітниками заповідника польові дослідження 

водяного горіха на  різних ділянках акваторії дельти Дунаю та ДБЗ (Дод.2), 

опитано місцевих жителів-старожил щодо використання водяного горіха в 

житті вилківчан (Дод. 3,4).  Застосовувався метод візуального спостереження 

поверхні водойм, характер водної течії  та характеристика донних відкладень. 

Результати дослідження: 

1. В водах Белгородського каналу (наприкінці вулиці Приморської), песчаного 

карьєру, а нині зони відпочинку «Хуторок», заліву Базарчук і  озера «Сонячне»  

були виявлені поодинокі рослини  водяного горіха.  

 2.   В єриках о. Калімбейка (вулиці Вербна і Микольська), а також в 

магістральних єриках по вулиці Кутузова та Горького не виявлено жодної 

рослини (Дод. 5). 



3.  Дно обстеженоі ділянки Белгородського каналу містить багато мулу, а на 

дні «Хуторка», заліва Базарчук і озера «Сонячне» - пісок і мул.     Крім того ці 

водні об’єкти з невеликою швидкістю течії і постійно мінливим рівнем води, 

я зробила висновок, що популяції водяного горіха віддають перевагу ділянкам 

з мулистими та мулисто-піщаними донними відкладеннями і мінливим рівнем 

води (Дод. 6). 

4. В місцях із швидкою та помірною течією (вулиці Кутузова і Горького), де 

постійно рухаються човни, іноді навіть під двигунами, водяний горіх  не 

зростає, тому що його горішки не можуть вкорінитися (Дод. 7).  

5.Ерики вулиць Вербна і Микольська на час дослідження були майже замулені, 

рівень води ледве сягав 30 см. А це дуже мало для чиліма, і рослини там не 

можуть рости (Дод. 8). 

   6. У серпні місяці ми побували на навчально-виховній стежині «Унікальна 

дельта Дунаю»  на водних об'єктах, акваторії яких входять до складу 

Дунайського біосферного заповідника - це Делюков кут і  Лазарькін кут. 

Я з’ясували, що в даний час в ряді водойм дельти Дунаю, і в першу чергу в 

Дунайському біосферному заповіднику, в зв'язку з забороною збору плодів 

горіха, спостерігається прогресуючий його розвиток. Повністю заросли їм 

кути Лазарькін і Делюков (Дод. 9).   

   Утворюючи килим з плаваючих розеток водяний горіх ізолює воду від 

сонячного світла. Він стійкий до хвильовим явищам, ніж глечики жовті і 

латаття біле, тому в дельті Дунаю поступово витісняє їх.  

     В бесіді з  єгерем Силаріним Васильом Тарасовичем   з’ясували, що при 

надмірному розростанні в замкнутих водоймах горіх чинить негативний вплив 

на риб. Високі літні температури і поганий розвиток через нестачу світла  

призводять до зменшення кількості кисню в воді, що іноді викликає заморні 

явища (Дод. 10).       

   7.  Несприятлива екологічна ситуація склалася в Потапівському куту 

Дунайського біосферного заповідника. В останнє десятиліття, у зв'язку з 



інтенсивним зростанням коси з боку моря, він з відкритого перетворився в 

майже замкнутий, внаслідок чого різко зменшився водообмін (Дод. 11).   

   8. Це в поєднанні з бурхливим заростання горіхом, значно погіршило 

гідрологічний режим водойми. В окремих місцях при просуванні човна крізь 

зарості горіха виділяється сірководень, що свідчить про заболочування кута 

Водним горіхом заростає Ананькін кут і Курильські мілководдя. (Дод. 12).   

                                           ВИСНОВКИ 

1. Водяний горіх плаваючий утворює невеликі популяції в слабопроточних 

замулених штучних каналах і копанках в околицях міста Вилкове. 

2. В  ряді водойм Дунайського біосферного заповідника, в зв'язку з забороною 

збору плодів горіха (занесений до Червоної книги України), спостерігається 

прогресуючий його розвиток. 

3.Водяний горіх в умовах утворення суцільних популяцій негативно впливає 

на водні екосистеми, адже рослина блокує  утворення кисню у водному 

прошарку, а відтак риба тут не може ні відкладати ікру, ні тим паче жити. 

4. Це прискорює процеси заболочування і  обміління водойм, внаслідок чого 

водні екосистеми втрачають свої унікальні екотопні  властивості, а на деяких 

ділянках спостерігається їх повна деградація. 

5. Процеси, які відбуваються в екосистемах ДБЗ свідчать про недостатність 

природних механізмів регуляції чисельності водяного горіха. 

6. Для збереження біорізноманіття дунайських кутів плоди водяного горіха 

потрібно постійно вилучати. Це можливо тільки при механічному зборі плодів 

місцевими жителями, як це було до занесення його до Червоної книги. 

  Даною проблемою займається наукова група ДБЗ, тому що природні процеси, 

які відбуваються в екосистемах дельти Дунаю свідчать про недостатність 

природних механізмів регуляції чисельності водяного горіха.  Для зниження 

негативних наслідків розвитку даної рослини у водоймі необхідно поряд з 

механічними методами боротьби розробити й випробувати на практиці 

біологічні. 
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Рослинний світ Городницьких Товтор – заповідника «Медобори». 

Котис Софія 

Рослинний світ України вражає багатством і розмаїттям. 

Україна — один із густонаселених і освоєних людиною куточків планети. 

Під впливом людської діяльності рослинний світ України потерпає та зазнає 

змін. Стає все менше рослин-ендеміків (тобто рослин, що живуть тільки в 

одному місці на планеті). Медобори, наш унікальний заповідник, рік у рік 

втрачає позиції, все менше і менше стає рослин, не приживаються нові види, 

вимирають старі. А все ж залежить від нас — людей! 

У наш час охорона рослинного світу залежить тільки від нас самих і саме 

від нас залежить, що ми передамо у спадок своїм нащадкам: буйно-зелені ліси й 

повноводні ріки чи гектари спустошеної землі, не здатної виплодити навіть 

жовтеньку кульку кульбабки? 

         Господарська діяльність людей змінює умови життя рослин. Наприклад, 

на місці лісу люди будують завод , на місці скал риють кар’єр, на місці лугу 

влаштовують ферму. Так поступово людина нібито наступає на природу. Тому 

рослини потребують охорони, в тому числі і рослини наших Городницьких 

Товтр, адже неподалік заповідника працює кар’єр, робота якого значно 

зменшила чисельність рослин в загальному і тих, які занесені до Червоної 

книги України. 

       Для того, щоб провести наше дослідження ми поставили перед собою таку 

мету: 

• розширити знання про рослинний світ Городницьких Товтр – заповідника 

«Медобори», його різноманіття, чисельність;  

• здійснити дослідження стану поширення рідкісних та зникаючих видів 

рослин, які підлягають особливій охороні на території Городницьких Товтр, 

з’ясувати   причини їх зникнення та шляхи збереження;  

• визначити вплив людини на рослинні угруповання Городницьких Товтр 

та їх екологічний стан;  

• виховувати в собі любов, повагу до навколишньої природи, бажання 

охороняти її красу. 



    Городницькі Товтри  можна розглядати як унікальний ботанічний об'єкт 

України, біокомплекс із багатим рослинним світом, що включає рідкісні та 

унікальні види. Городницькі Товтри  – одне з небагатьох місць, де живий світ 

представлений настільки різноманітно на такій невеликій території. Природні 

умови і заповідний режим дозволили зберегти на території Городницьких Товтр 

неповторний рослинний світ, який став перлиною Тернопільщини!!! 

     А тому, під час здійснення діяльності, яка впливає на стан охорони, 

використання та відтворення рослинного світу, необхідно дотримуватися таких 

основних вимог: 

*збереження природної просторової, видової, популяційної та ценотичної 

різноманітності об'єктів рослинного світу; 

*збереження умов місцезростання дикорослих рослин і природних рослинних 

угруповань; 

       *науковообґрунтованого, невиснажливого використання природних 

рослинних ресурсів; 

*здійснення заходів щодо запобігання негативному впливу господарської 

діяльності на рослинний світ; 

*охорони об'єктів рослинного світу від пожеж, захист від шкідників і хвороб; 

*здійснення заходів щодо відтворення об'єктів рослинного світу; 

*регулювання поширення та чисельності дикорослих рослин і використання їх 

запасів з врахуванням інтересів охорони здоров'я населення. 

     Охорона рослинного світу здійснюється центральними та місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, власниками 

та користувачами (в тому числі орендарями) земельних ділянок, на яких 

знаходяться об'єкти рослинного світу, а також користувачами природних 

рослинних ресурсів. 

       Провівши наші дослідження та екскурсії ми ще більше збагатилися 

знаннями про природу рідного краю, її красу та її проблеми. Ці знання 

спонукають нас задуматися і діяти. Адже, ми отримали в спадок дійсно 

невимовно прекрасний і багатообразний сад, але наша біда в тому, що ми 

погані садівники, що не засвоїли найпростіших правил садівництва. Із зневагою 



ставлячись до цього саду, ми робимо це з благодушним самозадоволенням 

людини, яка на дрібненькі частинки шматує неоціненно дорогу річ. 

       Необхідні подальші величезні зусилля, щоб дії люди набули мудрості, 

неупередженості й обачності. Якщо ж в її поведінці, як і досі, переважатимуть 

жадібність, то зруйнується природа, яка оточує нас. І тоді навряд чи в людини 

залишаться шанси вижити. 

 



«Миючі засоби – користь чи шкода?» 

Автор: Дорохіна Анастасія Володимирівна,  

тел. 0994880432, edorohina2011@gmail.com 

учениці 9 класу Опорного закладу «Торецька ЗОШ І-ІІ ступенів №6», 

місто Торецьк Донецька область 

Керівник: Дорохіна Олена Анатоліївна,  

учитель біології  Опорного закладу «Торецька ЗОШ І-ІІ ступенів №6», 

місто Торецьк Донецька область 

Побутова хімія займає важливе місце в нашому житті – миття посуду і 

підлоги, прання і прибирання квартири тощо. З екрана  телевізора, в 

магазинах, при спілкуванні зі знайомими ми часто чуємо, який засіб краще 

справляється під час прибирання квартири і який краще купувати. Про шкоду 

синтетичних миючих засобів (СМЗ) вже досить довго говорять.  Але,  на 

жаль, люди не скорочують кількість їх використання. Для дослідження ми 

обрали один з найнебезпечніших видів побутової хімії, яким користується 

кожна родина декілька разів на день – засоби для миття посуду.  Згідно  з 

рекламою, СМЗ навіть захищають шкіру рук від шкідливого впливу речовин. 

Чи насправді засоби для миття посуду, якіми ми користуємося,  не шкодять 

нашому здоров’ю? Ми вирішили дослідити це у власному побуті. 

Предмет нашого дослідження - СМЗ для миття посуду.  

Об’єкт дослідження: вплив  СМЗ для миття посуду на організм 

людини. 

Мета дослідження: дослідити  безпечність використання СМЗ. 

У роботі поставлені наступні дослідницькі завдання: 

1. Ознайомитися з різноманітністю СМЗ та їх складом. 

2. З’ясувати як впливають речовин, що входять до складу СМЗ, на 

здоров’я людини. 

3. Дослідити наскільки ефективно видаляються залишки СМЗ з 

посуду під час його миття. 

4. Проаналізувати доцільність використання СМЗв у побуті. 



5. Запропонувати альтернативні миючі засоби. 

В ході роботи ми ознайомилися з класифікацією СМЗ: за призначенням, 

консистенцією, складом тощо. 

З’ясували вплив речовин, що входять до складу СМЗ, на здоров’я 

людини та екологію.  

Дослідили шляхом соцопитування які 5 засобів  СМЗ  є популярними у 

нашому регіоні («Фери», «Гала», «Morning Fresh», «Чисстюня», «Фрекен 

Бок»)   та експериментально визначили ефективність їх змивання  з поверхні 

посуду за допомогою кислотно-лужних індикаторів у порівнянні з результати 

змивання саморобних паст  №1 та №2. 

 Проаналізували доцільність використання СМЗ, аналізуючи результати 

експериментальних досліджень:  

-для змивання промислових засобів для миття посуду потрібно 

проводити ополіскування впродовж 15-20 секунд гарячою водою; 

- показники захворіння контактним дерматитом населення нашого міста, 

які зросли, за останні 5 років, на 4% (36% серед яких складають діти);   

Дійшли до висновку, що сучасну  побутову хімію краще замінити на 

альтернативні мийні засоби.  

Запропонували рецепти та технології виготовлення небезпечних 

мийних засобів (паста для миття посуду та універсальний мийний засіб на 

основі господарське мило, харчової соди,  гірчичного порошку та розчину 

аміаку), а також довели їх  користь з економічної точки зору ( інгредієнти 

коштують в 3-4 рази дешевше ніж готові засоби, які можна придбати у 

магазинах, а час витрачений на їх приготування не займає більше 10 хвилин, 

виготовленого об’єму вистачає від 1 до 3 тижнів користування)  
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 Результати  дослідження 

                                                                                                Табл.3.2.1 

Вміст ПАР у мийних засобах (у власному побуті) 

Назва засобу для миття 

посуду 

аніонні ПАР,% неіоногенні ПАР,% 

Фері 5-15  5 

Гала 5-15 5 

Morning Fresh 15-30 15 

Чистюня 5 5 

Фрекен Бок 5 5 

 

Табл.3.2.2 

Зміна рН при ополіскуванні посуду холодною та гарячою водою 

(усереднені показники) 
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Фери 11 11 10 10 9 9 8 8 7 

Гала 10 10 9 8 8 7.5 7   

Morning 

Fresh 

10 9 8 7.5 7.     

Чисстюня 8 8 8 7.5 7     

Фрекен 

Бок 

9 9 8 8 7 7.5 7   

Саморобна 

паста №1 

9 7 7       



Саморобна 

паста №2 

8 7 7       

 

Табл.3.2.3 

 

Захворювання шкіри (контактний дерматит) за 2013-2017 роки у місці 

Торецьк Донецької області  (показник на 10 000) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего 68 59 56 75 72 

Діти, % 38 38 35 38 36 

 

 

Діаграма 1 

% хворих на контакний дерматит серед 
усіх захворілих шкіряними хворобами

діти

дорослі



 

Діаграма 2 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2013 2014 2015 2016 2017

кількість хворих на контакний дерматит 
(показник на 10 000)

кількість хворих на 
контакний дерматит 
(показник на 10 000)



Вдосконалення конструкції вулику щодо захисту бджолиних сімей. 

Калюжа Олександра Сергіївна 

Калюжа О.С., учениця 11-А класу КЗ «ХСШ №11», м. Харків. 

Керівник: Колісник Н.М., вчитель біології КЗ «ХСШ №11», спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист. 

Ключові слова: захист бджіл, конструкція вулика, запобігання колапсу 

бджіл. 

Бджоли – найдавніші мешканці нашої планети, а бджільництво – одне з 

прадавніх занять людини. Виділяють кілька історичних етапів становлення 

бджільництва: 

- дике бджільництво – полювання за медом і воском (гнізда бджіл –  

бджолині стільники  розшукували в дуплах дерев); 

- бортьове бджільництво (утримання бджіл у натуральних дуплах дерев 

– бортях); 

- колодне бджільництво (бджіл тримали у штучних нерозбірних 

вуликах –  колодах, дуплянках); 

- рамкове бджільництво (розведення бджолиних сімей в розбірних 

вуликах з рамками, які виймаються). 

Поява вуликів мала велике значення, тому що вона надала можливість 

розводити більше бджолосімей. Перший у світі розбірний рамковий вулик 

був винайдений в 1814 році П.І. Прокоповичем, уродженцем Чернігівщини. 

Сучасні вулики мають більше десятка різних конструкцій. На пасіках 

України бджіл утримують у розбірних вуликах декількох типів, що 

відрізняються конструктивними особливостями, об'ємом, а також розмірами 

рамок.  

Україна сьогодні одна із основних постачальників меду на світовий 

ринок. Тож поліпшення конструкції вулика з метою усунення або зменшення 

рівня шкідливих факторів, що впливають на життєдіяльність бджіл, та, як 

результат, забезпечення підвищення продуктивності бджільництва на 

сьогодні потребує нагального вирішення та є актуальним. 



Мета дослідження – створення системи захисту вуликів від шкідників  

та низьких температур. 

Об’єкт дослідження – сучасні способи захисту бджолиних сімей. 

За результатами проведеної роботи вдосконалено конструкцію вулика, 

в основу якої покладено використання ультрафіолетового випромінювача для 

дезінфекції вулика, систему «тепла підлога» для підтримки необхідного 

температурного режиму та оптимальної вологості та ідею відлякування 

синиць раптовим яскравим світловим спалахом. Що у цілому зменшує ризик 

загибелі бджолиних сімей від зовнішніх факторів, захворювань та хижаків.  

Також здійснено техніко-економічні розрахунки, які підтверджують 

ефективність запропонованої конструкції вулика на відміну від сучасних 

хімічних та механічних методів запобігання колапсу бджіл. 

Запропонована конструкція відмінна від інших традиційних засобів 

захисту тим, що не впливає негативно на життєдіяльність бджіл та на якість 

меду, має практичне значення та сучасне новітнє вирішення основних 

проблем щодо захисту вулика і є достатньо вигідною в економічному та 

конструктивному плані, простою у виготовлені та експлуатації, базується на 

конструкції існуючих вуликів, що дає змогу запустити її в масове 

виробництво.  

Протягом усього часу свого існування розвиток бджільництва як галузі 

господарства супроводжувався низкою проблем. До факторів, що впливають 

на колапс бджолиних сімей, належать різноманітні хвороби. Вони 

послаблюють імунітет комах, зменшують вихід продукції та можуть стати 

причиною їхньої загибелі.  

Причиною захворювань бджіл є підвищена вологість, яка викликає 

появу цвілі на рамках та стінках вулика. Значну кількість вологи виділяють 

безпосередньо бджоли, а решта утворюється із зовнішнього повітря. У разі 

надлишку вологи мед розріджується і закисає, а у бджіл порушується 

виділення води з організму, що викликає переповнення кишківника. У 

надмірно теплому і сухому приміщенні бджолина сім'я може відчувати 



спрагу. Бджоли починають прокидатися, турбуватися і вилітати з вулика. За 

значної сухості повітря мед густішає; для втамування спраги бджоли з’їдають 

більше меду, також переповнюючи кишківник. Як у першому, так і другому 

випадку це може призвести до смерті бджіл. Тож важливо підтримувати у 

вулику оптимальну вологість повітря. 

Одна з умов успішної зимівлі бджіл – оптимальний температурний 

режим. Кожна окрема бджола не здатна переносити тривалі періоди 

переохолодження. Цим бджоли принципово відрізняються від багатьох 

інших комах, які проводять зиму в стані анабіозу. Ступінь активності окремої 

бджоли безпосередньо залежить від зовнішньої температури. При 

температурі зовнішнього повітря нижче +12°C бджоли припиняють вильоти з 

вулика (для північних порід ця межа сягає +7°C); у межах +9°C-6°C бджола 

стає млявою і впадає в неглибоке заціпеніння, з якого може вийти 

самостійно, використовуючи механізм «внутрішнього обігріву» (вібрацію 

грудних м'язів); при температурі нижче +6°C бджола впадає у повне 

заціпеніння, з якого самостійно вийти вже не має змоги і через деякий час 

гине. При зовнішній температурі нижче +7°C-13°C (в залежності від стану 

сім’ї) бджоли у вулику починають збиратися у щільне компактне утворення, 

зване зимовим клубом. Ціль зимового клубу очевидна: взаємний обігрів, 

зниження загальних тепловтрат і, відповідно, зменшення споживання 

медових запасів. Група бджілок з 50 особин вже здатна до саморегуляції. 

Тому можна зробити висновок, що оптимальна для бджіл температура у 

вулику від +4°C до + 9°C  залежно від породи бджіл і кількості особин. 

Значної шкоди бджолам, особливо взимку, завдають синиці. 

Підраховано (за рештками бджіл у зобі), що одна синиця за день може з’їсти 

до тисячі бджіл. Це підтверджено й особистими спостереженнями. Синиці 

сідають безпосередньо біля льотки вулика й стукають дзьобом до того часу, 

доки сторожові бджоли не почнуть виходити назовні. Тоді птахи й з’їдають 

бджіл. Також синиці своїм стуком розбурхують спокій зимуючої сім’ї, клуб 

може почати ворушитися та хвилюватися. 



На сьогодні традиційна система захисту бджіл від основних негативних 

впливів використовує наступні методи: для запобігання переохолодження 

пасічники утеплюють вулики за допомогою натуральних матеріалів (мох, 

хвою, вату, волок). Але недоліками є зниження теплопровідності у вулику; 

матеріал може гнити; натуральні матеріали дуже подобаються гризунам; при 

цьому не завжди забезпечується необхідна вологість. Зі штучних матеріалів 

використовують, наприклад, пінопласт, який. має гарну теплопровідність, але 

спричиняє утворення великої кількості конденсату, внаслідок чого бджоли 

стають активними та вживають велику кількість меду. До того ж пінопласт 

крихкий, не регулює температуру. Фольгоізолон створює у вулику достатній 

мікроклімат, може переносити суворі зими, але має специфічний неприємний 

запах та у разі підвищення температури у вулику бджоли можуть вживати 

його в їжу. Окрім того, ці засоби не вирішують проблему оптимальної 

температури повністю. Перепади температури зовні не дають змоги 

підтримувати у вулику потрібний температурний режим, вологість 

підвищується, заводиться гниль, і вулики починають гнисти. 

Для підтримки у вулику нормальної вологості повітря насамперед 

потрібна вентиляція за допомогою відкритих льотків та спеціальних отворів 

для провітрювання. Деякі пасічники сміливо експериментують з повітряно-

вологонепроникним верхом гнізда та сітчастим дном; роблять дренажну 

вентиляцію або кладуть папір, який вбирає вологу, але, знаходячись у 

вулику, він знову виділяє її. 

З метою боротьби з синицями іноді загороджують цілу пасіку 

риболовецькими мережами, але це занадто дорого і складно, до того ж такі 

мережі занадто гублять птахів, які, у свою чергу, приносять користь. Можна 

також ставити годівниці для пернатих, щоб відвернути їхню увагу від пасіки. 

У деяких випадках годівниці спрацьовують, а в деяких ‒ ні. Для закриття 

льотків використовують дерев'яні брусочки або планочки, що закривають 

прямий доступ пернатим. Але це призводить до порушення провітрювання, і, 

як наслідок, до підвищення вологості, появи плісняви. Також 



використовується електронний відлякувач (гучномовець), принцип дії якого 

заснований на поперемінному відтворенні криків хижих птахів. Але птахи 

звикають до цього і згодом не звертають уваги.  

Для лікування та профілактики інфекційних та інвазійних захворювань 

бджіл традиційно використовують антибіотики, інші медичні препарати. 

Проте застосування антибіотиків знижує імунітет усіх живих організмів, у 

тому числі порушує мікрофлору кишківника та знижує імунітет у бджіл. На 

сьогодні у всьому світі йде боротьба проти використання антибіотиків у 

бджільництві. У багатьох країнах світу заборонені продукти бджільництва з 

залишковим вмістом (слідами) антибіотиків, а для лікування бджіл 

виробляють новітні препарати на іншій основі. 

Таким чином, традиційно використовувані засоби не забезпечують 

достатньо ефективного захисту вуликів від хвороботворних організмів, 

деяких хижаків (зокрема, синиць), коливань температури та вологості тощо, є 

громіздкими, незручні у використанні, мають значні недоліки. 

З метою підвищення ефективності захисту вулика нами розроблені такі 

пропозиції. 

1. Для дезінфекції вулика ми пропонуємо використовувати 

ультрафіолетовий випромінювач. Ультрафіолетові лампи використовуються 

для знезараження води, повітря і різних поверхонь у всіх сферах 

життєдіяльності людини. Ультрафіолетове (УФ) випромінювання – це 

електромагнітне випромінювання, яке займає спектральний діапазон між 

видимим і рентгенівським випромінюваннями. Довжини хвиль УФ-

випромінювання лежать в інтервалі від 10 до 400 нм (7,5·1014-3·1016 Гц).  

У найбільш поширених лампах низького тиску майже увесь спектр 

випромінювання припадає на довжину хвилі 253,7 нм, що добре 

узгоджується з піком кривої бактерицидної ефективності (тобто ефективності 

поглинання ультрафіолету молекулами ДНК). Цей пік знаходиться у межах 

довжини хвилі випромінювання 253,7 нм, яке має найбільший вплив на ДНК, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


проте природні речовини (наприклад, вода) затримують проникнення УФ 

випромінювання. 

Ми пропонуємо вдосконалити конструкцію вулика, а саме: вмонтувати 

лампу ДРБ 8-1(потужність 8 Вт, робочий ресурс 5000 годин) у кришку 

вулика. Таким чином УФ лампи будуть дезінфікувати більшу частину 

вулика, тим самим зменшуючи кількість інфекційних та інвазійних 

захворювань. Включати УФ лампи потрібно на 15-20 хвилин восени перед 

сплячкою бджіл та навесні перед пробудженням комах. 

2. Задля стабілізації температури у вулику нами пропонується система 

«тепла підлога», яка дозволить регулювати як температуру, так і рівень 

вологості. Аналогом даної конструкції є тепла підлога, яка монтується під 

паркет або плитку. Наша система кріпиться до дна вулика та обгортається 

фольгою, для підвищення енергоефективності. У вулик також 

встановлюється датчик температури, який буде фіксувати температуру у 

діапазоні +4-9 °C, залежно від породи бджіл та розмірів клубу. Це безпечний 

метод утеплення вуликів із тривалим терміном використанням. Він не займає 

багато місця. Можна регулювати температуру, що дає змогу підтримувати 

необхідний температурний режим всередині вулика. Все це дозволяє краще 

пережити зиму бджолиній сім ї. 

3. З метою більш результативного відлякування синиць пропонуємо 

вдосконалити конструкцію вулика наступним чином. Принцип полягає у 

використанні дуже яскравого світлового раптового спалаху. Птахи мають 

добрий зір, але їхні очі не пристосовані до надто яскравого світла. Тож ці 

спалахи будуть відлякувати синиць від вуликів. Біля льоток встановлюється 

натискна плита, яка відіграє роль замикача контакту. Ця плита закріплена 

гумовими фіксаторами подібними до тих, які встановлені у клавіатурі 

комп'ютера. Принцип дії плити аналогічний до принципу дії клавіші 

клавіатури. Також біля льоток встановлюються LED стрічки яскравого 

світла.  Маса птиці набагато більша порівняно з масою бджоли (середня маса 

однієї синиці 20-21г, однієї бджоли - 0,13г, тобто маса синиці дорівнює масі 



150-200 бджіл.) Коли синиця прилітає до льотки, щоб поласувати бджолами, 

вона сідає на натискну плиту і своєю масою замикає контакт, спрацьовує 

світловий спалах, який відлякує її. 

Загальна схема та електронна схема системи вдосконаленого вулика 

представлені на мал.1,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 1. Загальна схема системи 

 

 

 

 

 

 

Мал. 2. Електронна схема системи 
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Технічно-економічне обґрунтування.  

Необхідний комплект матеріалів та обладнання з розрахунку на один вулик: 

Обладнання та матеріали Кількість  Сума  

Ультрафіолетові лампи (ДРБ 8-1)   3 шт 210 грн 

«Тепла підлога» 0,5м2 250 грн 

LED-стрічка із захистом від 

атмосферних явищ 

400-450мм 35 грн 

Нажимні пластини (пружина, 

дерев’яна планка, контакт) 

2 шт 30 грн 

Діодний міст 1 шт 30 грн 

Дріт ПВС 2*1,5 4м 28 грн 

Датчик температури з 

терморегулятором 

1 шт 250 грн 

Вимикач вологозахищений 1 шт 35 грн 

Вмикач вологозахищений 1 шт 35 грн 

Вологозахищена вилка і розетка 1 шт 65 грн 

Загальна сума  1400грн 

Трансформатор понижуючий на 

вході   

1 шт 1 грн за 1Вт - 2000грн 

Таким чином, за ціновою політикою на сьогодні середня вартість 

комплекту удосконалення вулика буде становити приблизно 1400 грн та 

додаткова вартість одного трансформатору на усю пасіку складає 2000 грн.  

Вартість антибіотиків та ліків для лікування бджіл залежить від хвороби 

заражених бджіл, у середньому ціна однієї пачки антибіотиків для бджіл 

становить 150 грн. Утеплювач для вулика коштує 350грн. сітка від синиць (за 

потребою) - 250 грн.  

Ми вважаємо, що наша конструкція має сучасне новітнє вирішення 

таких проблем щодо захисту вулика: підтримка необхідного температурного 

режиму та оптимальної вологості, захист від синиць, профілактика 

захворювань. І є достатньо вигідною в економічному та конструктивному 

плані, простою у виготовлені та експлуатації, базується на конструкції 

існуючих вуликів, що дає змогу запустити її в масове виробництво. 

Висновки  

У ході проведених досліджень було запропоновано вдосконалення 

конструкції вулика, яка має нову універсальну систему захисту, що зменшує 



ризик загибелі бджолиних сімей від зовнішніх факторів, захворювань та 

хижаків. 

Для цього було: 

-  проаналізовано конструкції сучасних вуликів; 

- досліджено фактори, що впливають на колапс бджолиних сімей; 

- проведено аналіз ефективності сучасних методів боротьби  

із шкідниками бджіл; 

- запропоновано нову універсальну систему захисту вулика; 

- проведені техніко-економічні розрахунки, які підтверджують 

ефективність запропонованої конструкції у порівнянні із сучасними 

хімічними та механічними методами запобігання колапсу бджіл. 

 Дана конструкція є новою, універсальною та не поступається сучасним 

аналогам. 
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ТЕЗИ 

«Відновлення популяції орхідних на території КНПП «Цуманська пуща» 

Номінація: Екологія та проблеми довкілля. 

Автор: Квач Ольга Ігорівна(0663712466), учениця 9 класу НВК 

«Ківерцівська ЗОШ  І ст. — Ківерцівська районна гімназія»  

Науковий керівник: Смаль Наталія Сергіївна, учитель біології  

   Актуальність теми. Недостатня увага до орхідних в останні десятиліття 

призвела до того, що ареал поширення   багатьох видів зменшився, а  територій 

для створення природоохоронних об’єктів стає все менше. У зв’язку з цим, 

актуальним є дослідження  сучасного стану популяцій видів, їх поширення та 

опрацювання методів охорони. Вивчення орхідних сприяє розв’язанню різних 

загальнобіологічних і ботанічних питань. 

   Дослідження дикорослих видів зозулинцевих і введення їх в культуру 

має значення не тільки для збагачення асортименту квітково – декоративних 

багаторічників, але й може сприяти охороні генофонду зникаючих рослин, 

зокрема, таких, що занесені до «Червоної книги України» та до охорони 

регіональних списків. 

    У зв’язку з цим відновлення популяції орхідних на території КНПП 

«Цуманська пуща» є досить актуальним та перспективним питанням. 

   Об`єкт дослідження: родина Зозулинцеві (Орхідн).  

   Предмет дослідження – біоекологічні особливості родини Орхідних та 

їх відновлення.  

   Мета і завдання дослідження. 

   Метою дослідження є визначення  необхідності  збільшення кількості 

популяцій, у зв’язку з їхнім скороченням, починаючи з  90-х років XX ст. 

   Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішення наступних 

завдань: 

 узагальнити відомості про історію видів роду Зозулинцеві, 

здійснити аналіз видового складу роду  та географічного поширення 



досліджуваних видів на території КНПП «Цуманська пуща» Ківерцівського 

району Волинської області;  

 виявити еколого-біологічні особливості зникаючих видів роду;  

 дослідити ритми сезонного розвитку видів;  

 з’ясувати причини скорочення видів родини Орхідних; 

 виявити перспективні методи  і розробки для відтворення популяцій 

на території КНПП «Цуманська пуща»; 

 розробити рекомендації щодо охорони видів Орхідних та способи 

розширення їх  ареалу.  

   Наукова новизна одержаних результатів. Вперше було проведено 

аналіз стану популяції орхідних на території КНПП «Цуманська пуща» 

Практичне значення одержаних результатів.  Створення умов для 

поширення ареалу  орхідних на території КНПП «Цуманська пуща» 

Особистий внесок досліджувача. Робота виконана авторами і є 

самостійним завершеним дослідженням. Основну частину фактичного 

матеріалу зібрано самостійно. Авторами особисто здійснено інформаційний 

пошук, розроблено схему дослідницької роботи, проаналізовано та узагальнено 

результати досліджень. 

 

Період  дослідження тривав : весна – осінь  2017 р.  

  

  

ВИСНОВКИ 

 Узагальнили відомості про історію опису родини Орхідних; 

 Здійснили аналіз видового складу досліджуваних видів,  

 З’ясували еколого – біологічні особливості зникаючих видів роду; 

 Встановили причини скорочення видів родини Орхідних; 

 Виявили перспективні методи і розробки для відтворення популяції 

Орхідних на території КНПП «Цуманська пуща»; 

 Розробили рекомендації щодо охорони видів Зозулинцевих 
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Штучна екосистема мурах.

Робота учня  9 – Б класу

ЗШ №2

м.Світловодська

Барабаша Тимура



Хто такі мурахи?

 Мура́хи чи мурашки — родина соціальних комах із ряду 

перетинчастокрилі. Мурахи утворюють складні соціальні колонії із 

кастовим поділом особин у них. Зокрема виокремлюють королеву або 

матку, яка здатна до розмноження, робочих мурах та солдатів. У деяких 

видів існує кілька «спеціальностей» у касті. Усі особини у колонії є 

безплідними самицями, винятком є лише матка. Самці з'являються тільки у 

періоди вильоту молодих маток та їх розселення.

 Більшість видів мурах для своїх колоній споруджують мурашники, хоча, 

існують види, колонії котрих ведуть кочовий спосіб життя.



Мірмекологія

 Мірмеколо́гія — наука, що вивчає мурашок, розділ ентомології.

 Термін «мірмекологія» був запроваджений американським ентомологом В. 

Уілером (1865—1937), хоча цікавість людей до мурашок сягає своїми

коренями у сиву давнину. Ранні наукові дослідження базуються на 

спостереженні за життям комах швейцарського психолога О. Фореля , 

який спочатку був зацікавлений у ідеях інстинктів, навчання і суспільства. 

У 1874 р. він написав книгу про мурах Швейцарії «Les fourmis de la Suisse» 

та назвав свій будинок «La Fourmilière». Ранні дослідження Фореля

включали експерименти, в яких він змішував мурашок різних видів у 

колонії. Він описав монодомію та полідомію мурашок та порівняв їх зі 

структурою країни.



Зовнішня будова мурахи

 Схема зовнішньої

будови комахи

(мураха):

 1 — голова

 2 — груди

 3 — черевце

 4 — ніжки

 5 — око

 6 — мандибули

 7 — вусик-антена



Внутрішня будова мурахи



Мета роботи

 Дослідити життя комах в штучних умовах ( формікарію),їхнє харчування, 

розподіл обов'язків між мурахами.

 Вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на популяцію виду мурах.

 Як довго існуватимуть мурахи в штучних умовах?



Дослідницький матеріал

 Мураха-жнець (Messor) — рід

мурах, який включає понад 100 

видів. Латинська назва роду 

походить від назви римського бога 

посівів і врожаю — Месора. 

Підземні колонії, як правило, 

можна знайти у відкритих полях і 

поблизу доріг. Відрізняються від 

інших видів розміром голови, 

черевця, кінцінок і кольором.



Використовуваний матеріал

 Формікарій (лат. Formicarium) - споруда для утримання мурах або штучний 

мурашник. Має різний розмір і розрахований на кількість особів. Вода 

проникає з отвору по внутрішнім стінкам споруди.



Колонія мурах- женців у пробірці



Харчування мурах - зерновий та     

білковий корм.

 Зерна пшона, маку, насіння льону, насіння овса.

 Вирощені мухи для безпечного вживання колонією.

 Піпетка з водою для зволоження формікарію.



Мої спостереження

 Коли я заселяв мурах у формікарій, їх 
там було приблизно 35 осіб (Разом із 
королевою).

 Обов'язково потрібно накрити 
формікарій, щоб наблизити їх до 
природніх умов і не дати можливості 
мурахам панікувати.

 Вранці , я побачив, що мурахи швидко 
освоїлися в новому будинку. Їжу вони 
рознесли у 2 відділи.

 Частина мурах, переносячи воду, 
зробила собі нірки у піску, що висипаний 
на арені формікарію, ховаючись від 
світла.

 З моменту заселення(Листопад 2017), їх 
стало майже у 2 рази більше (Січень 
2018).



Харчування
 Мух, які мурахи потім затягують з 

арени до мурашника, вони 

з'їдають, але тільки черевце, а 

голову, крила та лапи вони 

відносять на смітник.



Життєдіяльність

 Зібране зерно зберігається 

мурахами в особливих 

камерах і за необхідності 

виносяться на просушування. 

Застосовується в їжу після 

подрібнення їх жвалами 

«солдат» на тістоподібну 

масу.

 Шкарлупу від зерен та інше 

сміття вони виносять у куток 

на арені, виділяючи його 

пахучими феромонами.



Розмноження

 Мурахи розмножуються дуже 

швидко, тому кожні 2 – 4 дні у 

них з'являються нові личинки 

майбутніх працівників або 

солдатів. 



 Для кожного мурахи-працівника виділена своя окрема робота в 

мурашнику. Одні вигодовують личинок, другі займаються переносом їжі та 

ненароджених мурах, інші шукають їжу на арені, а деякі доглядають за 

королевою і охороняють її.



 Новонароджені мурахи дуже невпевнено стоять та рухаються, обережно 

досліджуючи місцевість, та мають набагато світліше забарвлення, ніж у інших 

дорослих осіб.



 Якщо трохи зрушити формікарій, то всі 

мурахи відчувають щось на кшталт 

землетрусу і починають збирати личинки, 

виносити їжу та разом із королевою 

ховатися у підземних ходах  піску.

 Це свідчить про те, що ці комахи суспільні 

тварини, дуже зібрані, піклуються один про 

одного, кожний знає свій обов'язок та бере 

участь у спільній роботі. 





Що відбувалося на протязі чотирьох 

місяців?

 Протягом чотирьох місяців я побачив, що мурахи заліплюють прозорі стіни 

мурашника вологим піском. Тому треба на деякий час(удень) накривати 

їх, запобігаючи потраплянню до них світла, бо мурахи мають дуже поганий 

зір і полюбляють жити у темряві.

 Після накриття формікарію тканиною, мурахи почали дуже швидко 

розмножуватися. На сьогодні (11.04.2018), їх кількість збільшилася від 70  

до понад 150 осіб. Це дуже багато, і, я вважаю, що майже через 2 – 3 

місяці, можна буде відчиняти для них іншу половину ферми, так-як їх     

кількість швидко зростає.    







 Загалом, їх харчування складається з різних видів та розмірів зерен та 

білкової їжі(стерилізовані мухи), а також регулярно налитої кип'яченої 

води.







Протягом восьми місяців 

 Через 8 місяців після заселення мурах, я зрозумів, що їх кількість 

перевищує норму і потрібно терміново відкривати другу частину 

формікарію.

 Після відкриття другої частини, за кілька годин, вони перенесли личинки 

та їжу до наступних відділень.

 За моїми спостереженнями, більша частина мурах залишилася у першому 

відділенні, доки мурахи-робітники повністю не вивчили всі куточки та 

переходи.





На протязі 10 місяців

 Їх кількість перевищувала 200-250 осіб. Вони повністю вивчили мурашник і 
тому почали знаходити отвори, через які вилазили назовні.

 Це є поясненням, чому формікарій усюди заклеєний скотчем.

 Ті мурахи, яким вдалося втекти, поверталися і повзали ззовні формікарію. 
Це доводить, що завдяки феромонам вони орієнтуються у просторі. 
Мурахи не в змозі жити поодинці.

 Вони стали доволі агресивними та нападали першими.

 Деякі навіть захищали поранених мурах, коли я намагався їх повернути.

 Я вважаю, що їм стало мало місця, тому вони почали будувати щось на 
зразок природних мурашників з піску на арені. 

 Їжу у формікарії вони кожен раз переміщували – то вгору, де сухо, то 
вниз, де найбільша вологість.















Реалізація компетентності

 Хімічні та біологічні засоби боротьби з 

мурахами в урбаністичному суспільстві.

 Хітиновий покрив мурах, як імуномодулятор 

для живих організмів.



Загальний висновок

 За моїми спостереженнями, вони більш активні в темряві, а від 

світла - ховаються.

 У штучному мурашнику мурахи не можуть жити без втручання 

людини.

 Я довів, що мурахи – це більше, ніж просто комахи. Вони мають 

колективний устрій, де кожен з них дбає про іншого, не дивлячись на 

різні умови перебування. Їх поведінка залежить від екстримальності 

ситуації, температури, освітлення та від кількості у мурашнику.



Тези науково-дослідницької роботи 

Всеукраїнський  біологічний форум учнівської та студентської молоді 

«Дотик природи» 
 

Номінація: Екологія та проблеми довкілля 
 

Ставлення місцевої громади до появи та поширення на території села 

Никонівки небезпечної карантинної рослини амброзії полинолистої 
 

 

 
 

Автор: Юрковський Володимир 

Анатолійович, учень 8 класу 

Никонівської ЗОШ І-ІІ ст. 

Бердичівської районної ради в 

Житомирській області 

Педагогічний 

керівник 

Костійчук Оксана Олександрівна,  

вчитель географії Никонівської 

ЗОШ І-ІІ ст., керівник гуртка 

Бердичівського районного БДЮТ 

«Юний еколог», вчитель вищої 

категорії, вчитель-методист 

Науковий 

керівник 

 

 

Мета роботи:за даними проведеного опитування дослідити ставлення членів 

місцевої громади до появи та поширення на території с Никонівки вогнищ 

амброзії полинолистої. 

Об’єкт дослідження: суспільна думка членів місцевої громади 

Предмет дослідження: ставлення членів місцевої громади до появи та 

поширення на території села амброзії полинолистої. 

Методи дослідження: спостереження, описовий, статистичний, порівняльно-

статистичний, графічний, дослідницький. 

Практичне значення: робота  направлена на знищення амброзії  в межах та на 

околицях села,  формування у населення екологічної культури та активної 

життєвої позиції щодо  боротьби з цією рослиною. 

Висновки. На території села Никонівка виявлено 4 вогнища амброзії, 3 із яких 

в межах населеного пункту. З метою спостереження за поширенням вогнищ 

амброзії та організації боротьби з нею, 7 місць зростання зафіксовані та 

нанесені на карту села. 



Під час опитування було виявлено: 

1) населення  не має інформації про появу на території населеного 

пункту небезпечної карантинної рослини амброзії полинолистої 

та про ефективні методи боротьби з нею; 

2) людям невідомо, яку шкоду може спричинити дана рослина їхньому 

здоров’ю, та як запобігти цьому. 

3) через відсутність інформації органи місцевого самоврядування 

байдуже відносяться до даної проблеми. 

З метою поширення інформації про амброзію полинолисту та про методи 

боротьби з нею було вирішено: розповсюдити серед населення буклети  - 

«Амброзія полинолиста ─ зелений ворог», розмістити на сільській дошці 

оголошень звернення до односельців знищувати амброзію, написати та 

опублікувати в районній газеті «Земля Бердичівська» замітку «Переможемо 

амброзію разом!», провести в школі екологічну акцію «Обережно – амброзія 

полинолиста!» 

 


	ТЕЗИ
	« Вплив біоритмів на працездатність підлітків»
	Робота учениці 11 класу Комунального закладу «НВК «ЗОШ I – III ст.№13- колегіум»  міста Ковеля Захарії Олександри Віталіївни. Керівник: Глинська Леся Володимирівна, керівник секції «Біологія».
	Всі живі організми, починаючи від найпростіших одноклітинних і закінчуючи такими високоорганізованими, як людина підпорядковані біологічним ритмам, які проявляються в періодичній зміні життєдіяльності і, як годинник , вимірюють час.
	Гіпотеза (ідея роботи): Для зручного, оперативного та комплексного оцінювання екологічного стану територій прилеглих до звалищ ТПВ використано метод визначення рівнів токсичності атмосферного повітря, що ґрунтується на встановлені різниці між рівнем с...
	П Р О Е К Т
	Гудайера   повзуча
	(Goodyerarepens (L.) R. Br.).
	Єдина вічнозелена червонокнижна
	орхідея України.
	Тема. Гудайера   повзуча (Goodyerarepens (L.) R. Br.). Єдина вічнозелена червонокнижна  орхідея України.
	Почелов В.О., учень 11-А класу КЗ «ХСШ №11», м. Харків.
	Важливе місце у питанні бактеріального вагінозу займає профілактика, яка включає заходи як загального, так і індивідуального характеру.
	Дослідження проводились на базах лабораторій комерційної медицини та Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень, в пологовому будинку, в центрі планування сім'ї, на базах жіночих консультацій, закладів сімейної мед...
	Калюжа О.С., учениця 11-А класу КЗ «ХСШ №11», м. Харків.

