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Вступ
Будь-яка цивілізована держава світу захищає власні надбання, інтелект
нації. Для цього створюються державні і недержавні інституції, які займаються
даними питаннями.
Світова та українська практика доводять, що винахідників і
раціоналізаторів варто підтримувати, вкладаючи кошти в їхні розробки. Адже
за
статистикою
державного
підприємства
«Український
інститут
інтелектуальної власності» (Укрпатент) в країні щорічно патентують тисячі
нових розробок.
В Україні функціонує ціла система правової охорони інтелектуальної
власності.
Свої кращі здобутки винахідники демонструють на численних
національних і міжнародних виставках.
Сьогодні головними установами системи є Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності при Міністерстві економіки (Мінекономіки) та
Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»
(Укрпатент), з ввіреними йому підрозділами для надання патентноінформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності.
Серед недержавних юридичних осіб правовими питанням захисту
інтелектуальної власності і протидії поширенню контрафактної продукції
активно займається Український альянс по боротьбі з підробками та піратством
і патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери».
Генеральна асамблея Всесвітньої організації інтелектуальної власності
(WIPO), яка покликана сприяти захисту та розвитку інтелектуальної власності у
всьому світі, на засіданні ще у вересні 2000 року прийняла рішення заснувати
свято Міжнародного дня інтелектуальної власності, тим самим підкресливши
велике значення інновацій у житті суспільства.
З того часу, наприкінці квітня, у день заснування Всесвітньої організації
інтелектуальної власності, на загальнодержавному рівні відбуваються святкові
події, під час яких відзначаються автори найзначиміших винаходів та
раціональних пропозицій. Щороку Міжнародний день інтелектуальної
власності присвячується окремій темі.
На національних виставках, поряд з винаходами досвідчених
винахідників, презентують свої здобутки і призери Всеукраїнського конкурсу
винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного
напряму, який щорічно, починаючи з 2003 р., проводить Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
за підтримки Національної академії наук України, Департаменту розвитку
сфери інтелектуальної власності, Державного підприємства «Український
інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).
Метою Конкурсу є всебічна підтримка обдарованої молоді, підготовка її
до активної розбудови держави.
Головні завдання, які ставлять перед собою організатори з підготовки і
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проведення Конкурсу, наступні:
- виявлення кращого досвіду науково-практичної та експериментальної
діяльності;
- підтримка
та
розвиток
науково-технічного
винахідництва
та
раціоналізаторства серед учнівської та студентської молоді;
- залучення молоді до раціоналізаторства та винахідництва, спрямованих на
удосконалення техніки, розробку екологічно обґрунтованих технологій;
- пропаганда досягнень в галузі науки і техніки;
- задоволення потреб молоді у професійному самовизначенні;
- формування екологічної культури особистості.
Власне Конкурс поділено на два окремі змагання відповідно до вікового
цензу: для учнівської молоді 12-15 років і для учнівської та студентської молоді
16-23 років.
Щороку на змагання кращих винаходів і раціональних пропозицій
приїздить близько 250 молодих талановитих людей.
Право участі у фінальному етапі конкурсу отримують вихованці, учні
закладів загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти та
студенти закладів вищої освіти, які пройшли заочний відбірковий етап.
У
2022
році
Всеукраїнський
конкурс
винахідницьких
і
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму серед учнів та
студентів у віковій категорії 16-23 роки проведено у змішаній формі, а
учнівської молоді у віковій категорії 12-15 років – у дистанційному форматі.
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ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ
КАЛІФОРНІЙСЬКИХ ЧЕРВ’ЯКІВ У ПРИВАТНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
ТА ВПЛИВ ПРОДУКТІВ ВЕРМИКУЛЬТИВУВАННЯ НА ОВОЧЕВІ
КУЛЬТУРИ
Крижанівський Віталій Віталійович, I курс, Вінницький національний
аграрний університет, вихованець Вінницької обласної станції юних
натуралістів
Актуальність теми. В Україні потребують вирішення дві найважливіші
проблеми – забезпечення продовольством населення, екологічна його якість та
переробка відходів. Якщо ми поглянемо на карту то побачимо, що площ для
вирощування екологічно якісної продукції надзвичайно мало. Причин тому
безліч... Моя робота має за мету проаналізувати екологічні аспекти цих питань і
дати конкретні пропозиції щодо вирішення проблем через широке
впровадження використання продуктів вермикультивування.
Вермикультивування передбачає вирощування гібриду червоних
каліфорнійських черв’яків (Eisenia fetida) на органічних відходах та
використання продуктів їх життєдіяльності у приватних господарствах –
біогумусу, що є високоефективним біологічно активним добривом, яке
доцільно використовувати для підвищення родючості ґрунтів та зменшення
кількості органічних відходів.
Мета дослідження:
• дослідити способи вермикультивування;
• отримати біогумус, використовуючи органічні відходи в приватному
господарстві;
• охарактеризувати використання продуктів каліфорнійського черв'яка в
органічному землеробстві;
• довести позитивний вплив біогумусу на овочеві культури: капусту і огірки.
Гіпотеза дослідження: на прикладі приватного господарства довести
можливість отримання біогумусу з органічних відходів та його позитивний
вплив на овочеві культури – капусту, огірки.
Методи дослідження – польові, стаціонарні, порівняльні.
• База реалізації – отримані результати роботи рекомендується використати
при вирощувані екологічно якісної продукції та переробці органічних
відходів у приватних господарствах.
• Термін реалізації – 2019-2021 рік.
Проблемне питання: використання відходів як сировини для отримання
біогумусу.
Завдання дослідження:
• дослідити технологічні прийоми вермикультивування в приватному
господарстві;
• отримати біогумус з органічних відходів в приватному господарстві
на відкритому майданчику;
• ознайомитись зі складом та використанням біогумусу;
7

• провести дослідження, щодо впливу біогумусу на овочеві культури –
капусту та огірки.
Очікувані результати: використання продуктів вермикультури
забезпечить зменшення кількості органічних відходів та збільшення
урожайності овочевих культур при зменшенні пестицидного навантаження і
рівня мінерального удобрення.
Місце виконання дослідження: приватне господарство на 2-му
провулку Тропініна 17, міста Вінниці.
Перші господарства по штучному розведенню черв'яків на відходах
були створені більш за півстоліття тому в США.
У Каліфорнії в 1959р. вивели гібрид, що добре пристосувався до життя
і розмноження в промислових умовах, відрізнявся високою продуктивністю
власної білкової маси. Червоний каліфорнійський черв'як перевершує своїх
диких родичів по плодючості в сто разів, а живе до 16 років.
Вермикультура – розведення компостних черв'яків в органічному
субстраті. При переробці черв'яками 1т органічних відходів в перерахунку
на суху речовину отримують 600кг біогумусу, останні 400кг
трансформуються в 100кг повноцінного білку у вигляді біомаси черв'яків.
Сировиною для біогумусу, окрім відходів тваринництва, може служити
опале листя, побутове сміття і інші відходи.
Підземні трудівники переробляють компост, залишаючи продукти
своєї життєдіяльності – копроліти. Ці тверді капсули і є біогумусом.
Вивчення та широке застосування продуктів життєдіяльності
червоного каліфорнійського черв'яка є надзвичайно актуальною темою при
вирощувані біологічно якісної сільськогосподарської продукції. Ми можемо
отримувати високі урожаї без надмірного використання добрив.
Висновки:
1. Дослідили різні способи вермикультивування: просто неба, в закритому
неопалювальному і опалювальному приміщеннях;
2. Отримали біогумус з органічних відходів в приватному господарстві на
відкритому майданчику;
3. Визначили найкращі способи вермикультивування в приватному
господарстві;
4. Довели позитивний вплив біогумусу на овочеві культури – капусту та
огірки.
Науково-практичне застосування: вермикомпостування представляє
значний практичний інтерес для приватних господарств, що мають органічні
речовини будь-якого походження, які доцільно використовувати для
виробництва копроліту. Розводити червоних каліфорнійських черв’яків роду
Eіsenia для ведення біологічного землеробства та переробки органічних
відходів.
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ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ СОРБЕНТІВ НА ОСНОВІ ГЛИНИ ДЛЯ
ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
Вієнко Володимир Юрійович, учень 11 класу КЗ «Малобілозерська школа
І-ІІІ ступенів №1» МСР ВРЗО, вихованець Комунального закладу
«Запорізький обласний центр» еколого –натуралістичної творчості
учнівської молоді» Запорізької обласної ради
Актуальність теми. На території України знаходиться велика кількість
запасів прісних вод – це річки та озера. Однак практично всі вони забруднені
шкідливими речовинами. Найбільш шкідливими речовинами є важкі метали.
Основні шляхи забруднення водойм – це стоки промисловості і сільського
господарства, а з їх розвитком все ростуть і обсяги забруднення стічних вод. У
зв'язку з цим потреба в чистій воді зростає.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є
обгрунтування складу створених сорбентів на основі глини для очищення
стічних вод від важких металів, а також розробка методики їх отримання.
Для досягнення поставленої мети потрібно проаналізувати літературні та
патентні дані вітчизняної та зарубіжної літератури стосовно ефективності
сорбентів для очищення стічних вод від шкідливих речовин; проаналізувати
методи отримання та дослідження сорбенту; розробити методику отримання
нових сорбентів для очищення води від важких металів; дослідити структуру і
властивості розроблених сорбентів; визначити сорбційну здатність і ємність
створеного матеріалу на модельних розчинах; запропонувати метод
відновлення відпрацьованого сорбенту; розробити стартап-проект для
проведення його маркетингового аналізу та узагальнити ефективність
запропонованого експерименту.
Об’єкт дослідження – сорбенти на основі глини для очищення стічних
вод від важких металів.
Предмет дослідження – сорбційна здатність отриманих сорбентів для
очищення промислових стоків від важких металів.
У роботі використано метод наукових і теоретичних досліджень, метод
комплексного аналізу, експериментальний метод, порівняльний метод та
графічний метод. Науковою новизною є створення нового сорбційного
матеріалу на основі глини, який відрізнятиметься методикою модифікування
хімічної структури і морфології поверхні, а також ефективною сорбцією іонів
важких металів.
Практична цінність полягає у розробці методики отримання
сорбційного матеріалу на основі глини, який ефективно очистить воду від
важких металів. Даний сорбент може застосовуватися для глибокого очищення
промислових стоків.
1. Когановский А. М. Адсорбція і іонний обмін у процесах
водопідготовки
і очищення стічних вод. Київ : Наук. думка, 1983. 240 с.
2. Смирнов Д. Н., Генкин В. Є. Очищення стічних вод в процесах
обробки металів. М. : Металлургія, 1980. 195 з.
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3. Аширов А. Іонообмінна очищення стічних вод, розчинів і газів. Л. :
Хімія, 1983. 295 с.
4. Алыков Н. М. Сорбционное удаление из воды ионов тяжелых
металлов. Безопасность жизнедеятельности, 2010. № 4. С. 17-20.
5. Смирнов А. Д. Сорбционная очистка воды. Л. : Химия, 1982. 168 с.
6. Смирнов Д. Н., Генкин В. Є. Очищення стічних вод в процесах
обробки металів. М. : Металлургія, 1980. С. 195.
7. Бухарева Е. А. Исследование сорбционных свойств материала на
основе полиэтилентерефталата для очистки сточных вод от нефтепродуктов и
ионов тяжелых металлов. XXI век : итоги прошлого и проблемы настоящего,
2014. №1(17). С. 118-122.
ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
БІОФІЛЬТРА
Петренко Світлана Андріївна, II курс Краматорського вищого
професійного торгово-кулінарного училища, вихованка Донецького
обласного еколого-натуралістичного центру
Аналіз проблеми
Основними причинами забруднення поверхневих вод є скидання неочищених
та недостатньо очищених господарсько-побутових і виробничих стічних вод.
Сьогодні більшість міських очисних споруд біологічного очищення стічних вод
працюють вкрай неефективно, що сприяє забрудненню природних водойм,
цвітінню і заростанню, пригнобленню розвитку водних організмів та інші
проблеми. Однією з причин цих явищ є скид на міські очисні споруди
неочищених виробничих стічних вод промислових підприємств, які забруднені
поверхнево-активними речовинами, іонами важких металів, різноманітними
барвниками, дубильними речовинами тощо. Катастрофічні наслідки для
природних водойм є скидання неочищених висококонцентрованих стічних вод.
Як приклад, казеїнові виробництва забруднюють воду, повітря, провокують
замори риби і, врешті-решт, перетворюють чисті водойми на болото.
Якщо не очищати стічні води промислових підприємств, то це призводить до
порушення екологічного балансу. Забруднене хімічними компонентами,
бактеріями і мікробами середовище не тільки погіршує стан флори і фауни, а й
негативно впливає на здоров'я людей.
Небажання підприємств мати власні локальні очисні споруди для
попереднього очищення виробничих стічних вод - основні реалії сьогодення.
Протягом останніх років спостерігається тенденція до погіршення якості води
за вмістом біогенних та органічних речовин, синтетичних поверхнево-активних
речовин, іонів важких металів майже в усіх поверхневих водах, що зумовлює
погіршення питного водопостачання населення та ускладнює рекреаційне
використання водних об'єктів.
На існуючих каналізаційних очисних спорудах використовують технології та
методи очищення, які майже століття не зазнавали серйозних змін.
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Існує велика кількість способів очищення стічних вод і різні види їх
класифікації. Серед способів очищення найпоширеніші: механічний, фізикохімічний і біологічний. Кожен із них передбачає цілий ряд методів.
Застосування того чи іншого способу чи методу очищення вод визначається
залежно від агрегатного стану, складу і концентрації забруднюючих речовин.
При заборі води для господарсько-побутових потреб, очищення здійснюють на
водоочисних станціях. Вибір способів і методів очищення залежить від якості
води та її призначення. Перед подачею води вилучають із неї завислі колоїдні
частинки, знезаражують і знебарвлюють, а при потребі – пом’якшують,
дегазують, дезодорують і дезактивують. Знезараження води відбувається за
допомогою дії рідкого хлору, хлорного вапна або озону. Поряд із
знезараженням при дії даних сполук відбувається знебарвлення води.
Пом’якшення води відбувається внаслідок дії вапна на надлишок солей кальцію
і магнію. Такий метод має назву реагентного (пропускання води через іонітні
фільтри катіонітовим методом пом’якшення води). Зменшення вмісту заліза у
воді досягається аерацією – збагаченням води повітрям, внаслідок чого кисень
повітря окислює розчинені у воді солі двовалентного заліза (Fe2+) до
тривалентного (Fe3+). Дегазація відбувається за допомогою аерації та
фільтрування води через шар активного оксиду амонію.
Методи вирішення проблем
Біоустановка – нова технологія очищення стічних вод, яка включає два вже
існуючі способи очищення – це SBR реактор та MBBR реактор. Таким методом
виділяють з води сірководень метан, надлишок фтору, вуглекислого та інших
газів. Виділення з води речовин, що надають їй певного смаку і запаху
(дегазація), здійснюють за допомогою активованого вугілля, озону, діоксиду
хлору або перманганату калію.
На сьогоднішній день сотні станцій біофільтрів працюють у режимі, який
перевищує іх пропускну здатність, як по витратам стічних вод, так і по
органічним забрудненням. Дуже актуальною стала проблема модернізації таких
станцій. Біофільтри широко використовуються на очисних спорудах малого
виробництва (приблизно 70%) Більшість з них потребує реконструкції та
інтенсифікації в процесів, що в них відбуваються. Реконструкція — рішення,
яке не потребує значних капітальних витрат, порівняно з новим будівництвом, і
є достатньо ефективним способом модернізації станцій біофільтрів.
Важливе значення в роботі біофільтра має визначення оптимальних витрат
стічних вод, гідравлічного навантаження на установку, вибір найбільш
ефективних завантажувальних матеріалів. Визначення цих параметрів є шляхом
вирішення такої проблеми, як реконструкція біофільтрів.
За видом завантажувального матеріалу біофільтри класифікуються на
біофільтри с об'ємним завантаженням і площинним. Найбільший інтерес на
даний момент представляє площинний завантажувальний матеріал, маючий
меншу вагу і велике значення пористості.
Запропоновані технологічні рішення
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Метою роботи є створення установки для глибокого очищення стічних вод на
основі об`єднання біологічного, хімічного та фізичного методів очищення.
Стандартний цикл SBR реактора включає п’ять послідовних операцій, що
представляють три фази очищення, що включають прийом стічної води і
біологічну обробку, відстоювання і відведення очищеної води і видалення
надлишкового мулу.
Принцип роботи MBBR реактора заснований на технології біологічного
очищення в анаеробних та аеробних умовах із застосуванням замість активного
мулу активної біоплівки, прикріпленої на спеціальному пластиковому матеріалі
– біозавантаженні, яке постійно перебуває в умовах інтенсивної турбулентності
протягом усього процесу.
Стоки заповнюють аераційну камеру MBBR реактора, де мікроорганізми
ростуть, утворюючи біоплівку, знижуючи тим самим кількість органіки в
стічних водах. При цьому знижуються такі показники: БПК, ГПК та
токсичність. Для вирішення вище перелічених проблем ми розглянемо
очищення за допомогою площинного завантажувального матеріалу.
Переваги та недоліки MBBR реактора представлені у таблиці 1.
Вид реактора
Переваги
Недоліки
Стійкість до
Використання
нерівномірності стоків, високопродуктивної
що надходять. Гарні
системи відведення
SBR реактор
умови
очищеної води Слабкий
для освітлення
розподіл повітря
Простота та
компактність
Очищення стічних вод, Мала захищена поверхня
що відповідає всім
носія біомаси
MBBR реактор
вимогам
Складності руху
біозавантаження
При конструюванні нових завантажувальних матеріалів необхідно
дотримуватися вимоги довговічності, жорстокості, хімічної і біологічної
стійкості, морозостійкості. Матеріал повинен мати розвиту поверховість
контакту: стічна вода, біоплівка, невелику об´ємну масу, високу пористість.
Було прийнято рішення проводити дослідження по знаходженню часу контакту
стічної води з площинним завантажувальним матеріалом у тілі біофільтра, так
як великий вплив на процеси біохімічного окислення в біофільтрах дає час
перебування стічної води в тілі завантажувального матеріалу (час контакту),
тобто інтенсивність і глибина процесів біохімічної очистки залежать, в тому
числі і від глибини шляху, котрий проходять краплі стічної води по поверхні
завантажування.
Для експерименту використали площинне жорстке засипне навантаження. У
цьому дослідженні застосовується матеріал із обрізків гофрованих
поліетиленових труб. Передбачається створення одного резервуару, в якому
послідовно проходитимуть чотири основні етапи очищення стічних вод із
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застосуванням прикріплених мікроорганізмів. Вага одного елементу
завантаження – 1,510 г, питома вага – 191 г/м3. Через лабораторну модель
(рис.1), виконану з оргскла, круглу в плані, висотою 2м, діаметром 0,1м (висота
завантажувального матеріалу 1,9м) пропускався розчин не окислювального
красителю з фіксацією його змін концентрації у вихідній воді
фотоколометричним методом.
Рис 1. 1 – бак з вихідною водою;2 – вентиль для
1 регулювання витрат;3 – пристрій для рівномірного
зрошування водою поверхні завантажувального
3
матеріалу;4 – завантажувальний матеріал; 5 – корпус
біофільтра;6 – підтримуючі грати;7 – збірник стічної
2
води.
Для проведення дослідів використовувався барвник
4
червоний Е124, масою 1,5г, розведений в 200 мл
дистильованої води.
5
Встановлювався режим надходження води на
лабораторні моделі біофільтрів (58 л/доб, 108 л/доб,
6
173 л/доба), барвника у кількості 25мл. і паралельно
надходила досліджувана речовина, що відбиралася
проба на
7

Усі чотири етапи очищення стоків представлені у таблиці 2.
Етап, схема
Позначення
Процеси
I – Наповнення
1 - ємність
Установка заповнюється на
резервуара в
30% завантаженням. Стічна
яке здійснює- вода подається в резервуар
ється подача
установки, тим самим
стічних вод
починається процес
2 - ємність
фільтрації через
відстійника 3
завантаження. Пластикове
- пластикове
завантаження починає
завантаження обростати біоплівкою.
Процес денітрифікації.

13

II – аэрування

4 – гофрована
труба
5 – грати дна
6 – пристрій
для
вимірювання
рівня кисню
7 – резервуар
із коагулянтом
8 – потік
стічної води у
відстійник

Резервуар наповнюється
водою до максимального
значення. Вмикається
система аерації. Стоки
насичуються киснем,
відбувається процес
нітрифікації. Концентрація
розчиненого кисню та
швидкість його
споживання оцінюються в
динаміці, на підставі чого
коригується подача повітря
та інтенсивність аерації.
III – коагулювання, відстоювання
Система
Відкривається заслінка Ааерації
Б. Насичена киснем вода
перетікає в
пірамідоїдальний
відстійник. Вода проходить
етап додавання коагулянту.
При додаванні коагулянту
утворюються пластівці, які
осідають на дні
відстійника.
IV – відведення очищеної води та
9 – ерліфт для Очищена стічна вода з
осаду
рециклу води верхньої частини
10 –
відстійника відводиться за
відведення
принципом SBR-реактора.
осаду
Частина води йде на
рецикл для розведення
стоків, що надходять.
Видаляються пластівці, що
утворилися, з дна
відстійника.
Далі відібрані речовини досліджувались на світлонепроникливість (оптична
щільність) на фотоелектрокалориметрі. За результатами були побудовані
графіки залежності концентрації барвника від часу забору проби, з
використанням завчасно побудованої калібрувальної кривої, яка будується за
результатами визначення оптичної щільності ряду стандартних розчинів
барвника з різноманітними концентраціями.
Перший дослід був проведений з витратами 57,89 л/доба, була побудована
крива залежності концентрації барвника від часу забору проби.
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Час забору проби, хв.

Другий дослід проводився з витратами 172,8 л/доба, також була побудована
крива.
Показники ФЕК
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Третій дослід проводився з витратами 108 л/доба, також була побудована
крива.
Показники ФЕК
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Нижче наведений графік зміни забарвлення стічної води в залежності від часу
перебування у біофільтрі при різноманітних гідравлічних навантаженнях.

15

90

Графік зміни забарвлення стічної води в залежності від часу перебування у
біофільтрі при різноманітних гідравлічних навантаженнях
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Результати
У результаті дослідження виявлено, що данний завантажувальний матеріал,
має всі параметри, які необхідні для оптимальної роботи біофільтра, для усіх
розглянутих вище варіантів витрат води. Підходить і для режиму глибокого
очищення. Нова установка знайде застосування для очищення стічних вод від
малих населених пунктів та промислових підприємств. Цю технологію можна
використовувати як під час будівництва нових очисних споруд, так і при
реконструкції існуючих. Біоустановка для глибокого очищення стічних вод
дозволить зменшити екологічні збитки та скоротить економічні витрати за
рахунок оптимізації експлуатаційних витрат.
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Treatment Process Selection at the DC Water Blue Plains AWTP. Proceedings of the
Water Environment Federation 83RD, Annual Technical Exhibition & Conference,
New Orleans, LA, USA, October 2 - 6, 2
2. Janssen P. M. J., MeinemaK., van der Roest H. F. Biological Phosphorus
Removal: Manual for Design and Operation. IWA Publishing, 2002. P. 210.
ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД СЕЛА ВІЛЬНЕ
Чербаджи Ірина Степанівна, учениця 10 класу Вільненського НВК
Тарутинської селищної ради Одеської області
Керівник: Стойкова Марина Михайлівна - вчитель і географії
Щоб про що не будь піклуватися, треба більше знати про предмет піклування.
/ М. Реріх /
Українське Придунав’я характеризується великими водними ресурсами. Тут
знаходиться дельта другої за розміром річки Європи, п’ять прісноводних озер і
багато малих річок. Сусідство посушливого буджацького степу з Дунаєм та
його озерами утворює своєрідний ландшафт. Збереження та раціональне
користування ресурсами цього краю -одна з глобальних проблем людства.
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В основу цієї роботи покладається шведська методика, за якою працюють
школярі багатьох країн Західної Європи Наша задача: активізувати
дослідницьку та наукову діяльність учнів, сприяти екологічному вихованню,
формувати інтерес до природи рідного краю, потребу до знань.
Річка Киргиж-Китай–водний об’єкт загальнодержавного значення. Відноситься
до малих річок. Починаючи з 2003 року, відбувається значне погіршення
екологічної ситуації вздовж річки яка забруднюється з боку Твардиці
(Молдова). Стічні води молдовських винзаводів і стік міської каналізації без
попередньої очистки потрапляють у річку, яка протікає по центру села. Все це
впливає на стан здоров’я населення.
Члени одеської гідрогеологічної меліоративної експедиції обласного
управління водних ресурсів провели лабораторні вимірювання, які підтвердили,
що у воді перевищена концентрація алюмінію, заліза, нафтопродуктів і жирів.
17 квітня 2018 року Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці
Молдова Іван Гнатишин провів зустріч з Головою Рахункової палати
Республіки Молдова В’ячеславом Унтіле. Будівництво резервуара – відстійника
не вирішіть усіх проблем. Необхідні кардинальні рішення - будівництво
сучасних очисних споруд!
Ми – учні вирішили визначити якість води за шведською методикою..
Необхідно визначити вид тварини . З’ясувати її фактор якості . Якщо фактор
якості тварин від 1- до 2-х то тварини можуть існувати тільки в чистих водах.
Чим більше фактор якості (2-3,8) тварини можуть існувати і у забруднених
водах. Певному змісту поживних речовин і кисню в воді відповідає певний
біоценоз, на цьому заснована дана методика.
Для того, щоб отримати добрі результати, необхідно твердо вирішіть , скільки
зображених тварин ви зібрали,записати всі данні в таблицю. Визначену вами
частоту зустрічності (Н) помножити на даний в цій же таблиці коефіцієнт
фактору якості (Х). Складіть отримані «результати» і розділіть на отриману
суму «частоти зустрічаємості».Отримане число відповідає класу якості води К
= Р : Н. Визначаємо види використання води, з’ясовуємо джерела забруднення
та розробляємо висновки та рекомендації.
- У водоймищі та річках вода 3-го класу, придатна для ведення рибного
господарства, купання та спорту ;- струмкова вода 2-го класу,придатна для
пиття; - багато побутових відходів та сміття знаходяться на узбережжі річок ;
Рекомендації:
1. Ліквідувати викиди до водоймища забруднюючих речовин.
2. Продовжити операцію розчистки і поглиблення малих річок.
3. Утворити захисні лісові насадження по ярах, балках, берегах річок .
4. Біля тваринницьких ферм збудувати відстійники.
5.Заборонити застосування авіаобробки угідь отрутохімікатами .
6. Підвищити контроль за використанням води водоймища.
За допомогою ми звернулися до Вільненської сільської ради: в межах
прибережної захисної смуги заборонити: розорення земель, садівництво,
городництво; влаштування літніх таборів для худоби; влаштування звалищ зі
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сміття; контролювати використання води водоймища та річок.Сплановані
завдання для екологічної групи «Буджак» на майбутнє.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОМЕТРИЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ ПЛАЦЕНТИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ТА
СВИНЕЙ В ВІКОВІМ АСПЕКТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
НОВОНАРОДЖЕНИЙ МОЛОДНЯК
ШОВКОПЛЯС Іван Іванович, ОСТРОВСЬКА Анастасія Володимирівна
Кафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії
Одеський державний аграрний університет
Керівник: к.вет.н., доцент КОРЕНЄВА Жанна Борисівна
Плацента – це комплекс тканинних утворень, які мають розвиток з
судинної оболонки плода та слизової оболонки матки для зв’язку плода з
материнським організмом. Плацента це орган , який забезпечує організм плода
киснем, поживними речовинами. Вона перероблює поживні речовини
материнського організму ( гемоглобін, білки, вуглеводи) та синтезує нові. В
плаценті синтезується біологічно активні речовини, які мають великий вплив на
перебіг вагітності, розвиток плода, а у подальшому і на розвиток
новонародженого. [1-3]
Мета роботи - вивчення впливу морфометричних показників плаценти на
розвиток новонародженого молодняка великої рогатої худоби та свиней.
Методи дослідження. Під час дослідження ми використовували ваговий
та морфометриний методи. Ваговий метод полягав у зважуванні плаценти та
окремих її ділянок. Морфометричний метод –включав вимірювання плаценти
та окремих її ділянок за допомогою вимірювальних приладів (лінійка, мірна
стрічка та штангельциркуль ).
Результати досліджень. Проводячи порівняльну характеристику
плаценти самиць одноплідних та багатоплідних тварин, на прикладі великої
рогатої худоби та свиней, у віковому аспекті, помітні деякі відміни
морфометричних показників. Це в першу чергу пов’язано з певними відмінами,
починаючи з будови матки та типу плацентарного зв’язку.
Так, у великої рогатої худоби плацента - сіндесмохоріальна. Форма її
дворога. Ворсинки розташовані у вигляді скупчень – котиледонів. Загальна
кількість котиледонів розташована рівномірно по всій плаценті, але у
вагітному розі їх більше і розвинуті вони краще.
Плацента має добре кровопостачання. Маса плаценти залежить від віку
вагітної корови та маси теляти при народженні. У корів 3 – 6 років при масі
новонародженого теляти від 25 до 29 кг маса плаценти 13,50 ± 1,49 кг , яка має
92,6 ± 1,43 котиледонів. При збільшенні живої маси телят при народженні
збільшується і маса плаценти , так її маса становить 17,65 ± 0,98 кг і кількість
котиледонів теж збільшується 110,5 ± 2,43 шт. У відсотках - маса плаценти
збільшується на 30 %, а кількість котиледонів на 19 %. У корів 6 – 8 років при
масі телят при народженні 28 – 31 кг маса плаценти 14,80 ± 1,71 кг, яка має
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97,3 ± 4,32 котиледонів. При масі телят при народженні 31 – 35 кг збільшується
як маса плаценти 18,20 ±2,10 кг, так і кількість котиледонів в ній 117,2 ±4,30. У
відсотках відповідно - 22 та 20%. У корів 8 – 12 років і масі телят при
народженні 27 – 30 кг маса плаценти становить 16,75 ± 1,65 кг і містить вона
102,8 ± 6,21 котиледона . При масі телят при народженні 30 – 35 кг відповідно
збільшується і маса плаценти 16,75 ± 1,65 і кількість котиледонів в ній 108,1 ±
7,29. У відсотках маса плаценти збільшується на 16%, а кількість котиледонів
на 5%. Ці зміни пов’язані, на мою думку, з процесами обміну речовин як в
організмі матері, так і теляти, які поєднуються плацентою. При збільшенні маси
плаценти підвищується кровопостачання в ній. Плід відповідно отримує більше
поживних речовин для росту та розвитку. Про ці зміни свідчать дані наших
дослідів.
Плаценту свиней відносять до дифузних з епителіохоріальним типом
зв’язку. У свиней плацента має подовжену форму. На поверхні плаценти є
короткі, ледь помітні ворсинки, які розташовуються невеликими групами. В
своїх дослідах ми провели порівняння маси плаценти з віком свиноматки та її
масою, кількістю поросят та їх вагою при народженні. Як видно з таблиці 16,
маса плаценти залежить як від віку свиноматки, її маси, кількості поросят та їх
маси при народженні.
Так, у свиноматок віком 1-2 роки живою масою 140 – 150 кг при
народженні 8-10 поросят маса плаценти становить 0,970 ± 0,150 кг. При
збільшенні кількості поросят збільшується і маса плаценти 1,105 ± 0,141, кг у
відсотках це 113%. При підвищенні живої маси свиноматок у цьому віці при
народженні 8 – 10 поросят ми спостерігали збільшення маси плаценти до 1,140
± 0,252 кг, а при збільшенні поросят ( 10 –12 ) - 1,190 ± 0,187 кг. У відсотках 104 %. Збільшення плаценти ми встановили у свиней старшого віку. Так, у
свиней 2 - 4 років живою масою 140 – 150 кг при народженні 8 – 10 поросят
маса плаценти – 1,185 ± 0,134 кг. При підвищенні кількості новонароджених
поросят (10 – 12 ) маса плаценти збільшується до 1,197 ± 0,157 кг . У відсотках
- 101 %. З підвищенням вгодованості свиноматок при живій масі 150 – 160 кг у
цьому віці плацента теж змінює свою масу.
Так, при народженні 8 – 10 поросят плацента має масу 0,980 ± 0,144 кг, а
при народженні 10 – 12 поросят маса плаценти становить 1,148 ±0,153 кг. У
відсотках це становить 117%.
Маса плаценти залежить від опоросу та кількості поросят в ньому, з
іншого боку, її маса має вплив на розвинення поросят. Так, в першому опоросі
маса плаценти коливається від 0,970 ± 0,23 кг до 1,220 ± 0,58 кг. Кількість
поросят коливається від 10 до 12. Мертвонароджені та муміфіковані плоди
майже відсутні, але є значна кількість гіпотрофічних поросят вагою 0,850 –
0,950 кг. Їх кількість ми пов’язуємо з першою вагітністю свиноматок, з
недостатнім ростом та розвитком їх організму, що має вплив на забезпечення
поживними речовинами ембріонів. При народженні 10 – 12 поросят - в гнізді
при відлученні ( у 45 днів) залишається 7 – 10 поросят.
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При другому – третьому опоросах маса плаценти збільшується . Її маса
коливається від 1,050 ± 0,31 кг до 1,210 ± 0,87 кг. Збільшення маса плаценти
впливає на розвинення новонароджених поросят. Так, мертвонароджені та
муміфіковані поросята майже відсутні, кількість гіпотрофічних поросят
незначна, але ми відмітили підвищену кількість здорових поросят , які мають
масу 1,100 – 1,300 кг. У зв’язку з добрим розвиненням молодняку підвищується
і кількість поросят у гніздах при відлученні.
При четвертому опоросі маса плаценти коливається від 1,057 ± 0,21 кг до
1,210 ± 0,56 кг . Так, майже незначне зменшення маси плаценти має негативний
вплив на розвинення поросят. Як видно з таблиці 17
підвищується як
кількість мертвонароджених та муміфікованих поросят, так і кількість
гіпотрофічних поросят, при загальному зменшенні здорових поросят та
кількості поросят при відлученні.
При п’ятому – шостому опоросах маса плаценти значно зменшується і
коливається від 0,940 ± 0,38 кг до 1,130 ± 0,47 кг. Ці зміни мають прямий
вплив на зниження якості потомства: збільшується кількість мертвонароджених
та муміфікованих поросят – до 2 – 3 , гіпотрофічних поросят теж стає більше - 3
– 5 поросят, при загальній кількості в гнізді 10 – 13 голів. У зв’язку з цим
зменшується кількість здорових поросят.
Висновки.
1. Маса плаценти та кількість в ній котіледонів залежить від віку вагітної
тварини та маси теляти при народженні. В середньому у корів віком 6-8 років
та масі теляти 27-30 кг маса плаценти скдає 18,20 ± 2,10 кг, це більше ніж у віці
3-6 років на 22%, вірогідно збільшується і кількість котіледонів на 20% ( Р <
0,01).
2. Маса плаценти у свиней породи велика біла збільшується поступово з
віком тварини і досягає максимальної маси при 2-3 опоросі. Поступово до 5-6
опоросу маса її знижується, що має негативний вплив на кількість приплоду та
розвиток поросят.
3. Зміна маси плаценти може бути пов’язана з поступовим згасанням
впливу гормональної регуляції на рівень обміну речовин, дією стрес факторів
та в зв’язку з перенесеними захворюваннями.
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МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАТИВНИХ ОРГАНІВ У
СВИНОК ПОРОДИ ВЕЛИКА БІЛА
СЛЮСАРЕНКО Богдан Романович, КОВТУН Юлія Валеріївна
Кафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії
Одеський державний аграрний університет
Керівник: к.вет.н., доцент КОРЕНЄВА Жанна Борисівна
Для успішного вирощування сільськогосподарських тварин необхідно
знати закономірності їх вікової фізіології тому, що неможливо всі
функціональні зміни в організмі кроля та щура, перенести на велику рогату
худобу чи свиней, забуваючи про глибокі морфо – функціональні різниці між
різними видами тварин. Такі знання повинно бути покладено в основу розробки
технологічних систем виробництва молока та м’яса
Статеві органи самиць
кожного виду тварин мають свої певні
особливості починаючи з будови яєчників, матки, шийки матки та закінчуючи
будовою зовнішніх статевих органів.\
Вивчення питань розвитку статевих органів в віковім аспекті дуже
важливе. Особливо з точки зору вікового підбору пар для розведення
сільськогосподарських тварин. . [1-4]
Мета нашої роботи вивчити розвиток статевих органів свинок породи
велика біла у віковому аспекті.
Матеріали і методи досліджень. В процесі роботи використовували
ваговий та морфометричний методи.
Результати дослідження. Яєчники. У свинок яєчники знаходяться на
рівні 5 – 6 поперекових хребців. Вони оточені добре розвиненою яєчниковою
сумкою.
У новонароджених свинок породи велика біла яєчники гладенькі
овальної форми, на їх поверхні не видно фолікулів. Розмір їх в діаметрі до мм,
маса одного яєчника досягає 15 мг.
До 2 місячного віку вони значно збільшуються. Яєчники набувають
бобовидної форми. Вагою до 175 мг. Розмір їх стає до 23 мм в діаметрі. На їх
поверхні з’являються фолікули, у вигляді біленьких пухирців, розміром до 1
мм.
У свинок 5 –місячного віку яєчники стають значно більшими. Вони
збільшують свої лінійні показники майже у 1,5 рази. Так, розмір їх стає в
діаметрі до 34 мм. Змінюється і їх форма – вони вже бобоподібні, горбчасті. На
поверхні вже добре помітні фолікули у вигляді пухирців, розміром від 1 до 2
мм, які добре виступають над поверхнею.
У свинок 6 – місячного віку яєчники змінюють не тільки свою вагу та
розміри, але й форму. Вони стають схожі на тутові ягоди, внаслідок великої
кількості фолікулів на поверхні, різного розміру від 1 – 2 мм. Фолікули схожі
на пухирці, наповнені рідиною. Розмір їх до 38 мм , вага 3,2 г.
У свинок 7 – місячного віку яєчники стають більш горбчастими ,
внаслідок великої кількості фолікулів на поверхні. Фолікули до 2 – 3 мм в
діаметрі, наповнені рідиною. Вони мають розмір 42 мм та вагу 3,9 г.
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Зміна маси та форми яєчників пов’язана з великою кількістю фолікулів.
Вони мають різні розміри від дуже дрібних , які ледь помітні оком, до великих.
Форма їх змінюється внаслідок виступу фолікулів на поверхню яєчників.
Що стосується інших відділів статевої системи (маткові труби, матка,
роги матки, шийка матки, піхва та присінок), то вони теж мали тенденцію до
поступових вікових змін.
Маткові труби. У свиней маткові труби лежать у брижі, що є частиною
широкої маткової зв’язки. Так у новонароджених свинок маткові труби були
довжиною до 8 см та мали діаметр в середній частині приблизно 3 мм.
В 2 –місячному віці вони вже мали довжину 11 см, діаметр не
змінювався. У 5 – ти місячних свинок довжина маткових труб була 17 см. В
діаметрі вони мали приблизно 4 мм. У 6 – місячних свинок маткові труби
збільшувались до 21 см в довжину, але діаметр в середній частині не
змінювався і склав 4 мм. 7- ми місячні свинки мають довжину маткових труб до
24 см, але діаметр в середній частині залишився без змін.
Матка. У свинок матка дворога, але роздільна. Вона має дуже довгі роги
та слабо виражене тіло. Так, у новонароджених свинок тіло матки має розміри
приблизно до 1,5 см. Збільшення тіла матки проходить поступово, так у 2 –х
місячних свинок тіло матки вже збільшується до 2 см, у 5 - місячних – до 3,5
см, у 6 – місячних - до 4,3 см, а в 7 – місячних набуває розмірів до 4,8 см.
Роги матки тонкі, кишкоподібні, зібрані у петлі. Довжина їх залежить від
віку свинки. У новонароджених свинок вони мають довжину до 35 см, у 2 - х, 5
- ти, 6 -ти та 7 - ми місячних свинок відповідно 48 см, 65 см, 78 см та 83 см.
Довжина їх збільшується у відповідності з віком тварин.
Тіло матки в свинок всіх вікових груп без різких змін переходить у
шийку матки, а шийка матки в свою чергу теж без різких меж переходить у
піхву. Слизова оболонка шийки формує характерні хвилеподібні смужок з
виступами. Канал шийки матки має штопороподібну форму. Розміри шийки
матки теж мають тенденцію до збільшення . Так у новонароджених свинок
вона мала розміри до 5 см , у 2 – місячному – вже 9 см, у 5 - ти, 6 - ти та 7 –
місячному віці відповідно 12,8 см, 15,3 см та 17,5 см .
Піхва. Піхва у свинок трубкоподібна, знаходиться в тазовій порожнині
під прямою кишкою. Слизова оболонка піхви у свиней не має повздовжніх
смужок, також відсутнє і склепіння. Щодо розмірів піхви, то ми теж
спостерігали тенденцію поступового збільшення, в залежності від віку
свинок.Так у новонароджених свинок вона мала довжину 3 см, у 2 – місячних
свинок довжина її збільшилась до 6 см, а у 5 – ти, 6 –ти та 7 – місячних
відповідно до 8,5 см, 9,3 см та 10,5 см .
Присінок піхви. У свинок всіх вікових груп присінок піхви короткий,
довжина його залежить від віку тварин. Він має добре розвинені поздовжні
складки слизової оболонки . Отвори залоз невеликі. В нижній частині бокових
стінок є печеристі утворення. Каудально від уретри є дві пари складок, між
якими відкриваються вентральні присінкові залози. Розміри присінку у:
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новонароджених свинок 2 см, 2 – місячних – 2,5 см, у 5-ти, 6-ти та 7- місячних
відповідно 4,8 см, 5,5 см, 7,2 см.
Зовнішні статеві органи. При дослідженні зовнішніх статевих органів
свинок: соромітних губ, які обмежують соромітну щілину та клітора, ми не
знайшли змін в будові в залежності від віку тварин, вони торкались лише
лінійних розмірів. Зовнішні статеві органи розташовані вентрально від
відхідника, відокремлюючись від нього промежиною.
Висновки
1. За морфологічними показниками генеративні органи свиней породи
велика біла різного віку мають певні особливості, що в першу чергу ми
пов’язуємо з ростом та розвитком тварин.
2. На розвиток статевих органів тварин мають вплив гіпофіз та статеві
залози, які виробляють стероїдні та пептидні гормони.
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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТІЛА ТВАРИН
РОДИНИ ПСОВІ (CANIDAE)
ХАУСТОВА Ірина Сергіївна, НІЗАМОВА вікторія Андріївн
Кафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії
Одеський державний аграрний університет
Керівник: ГОЛОВАНОВА Анна Ігорівна, асистент
Вступ. Псові (собачі, вовчі, собаки, каніди, Canidae) - родина ссавців
загону хижих. Науковці поділяють родину Псові на три підродини:
Hesperocyoninae ( вимерлі), Borophaginae (вимерлі) та Caninae , що дожили до
наших часів. В родині Canidae налічується 14 рецентних родів та до 40 видів
псових.
Тварини родини мешкають на всіх матеріках, крім Антарктиди, не
дивлячись на те що тварини теплокровні. Деякі види псових є об'єктами
хутрового промислу. В більшості випадків псові хижаки, тому будова їх тіла
має певні пристосування, що зв' язані з полюванням.
Як всі хижаки, тварини мають з легку і струнку статуру, ледь помітно
стиснуте з боків тіло, але у всх представникі родини тіло гнучке та сильне.
Голова у тварин дещо подовжена, з добре розвинутим лицевим та мозковим
відділами. Кінцівки як передні, так і задні стрункі. Псові пальцеходячі
тварини, у всіх представників задні лапи чотирипалі, а передні п' ятипалі.
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Хижаки мають великі, але тупі та невтяжні кігті, які використовуються тільки
для риття нір.
Не дивлячись на такі, на перший погляд однакові морфологічні ознаки,
кожен вид має свою лише йому притаманну морфологію.
Метою нашої роботи стало визначення морфологічних особливостей
деяких представників родини собіачі на прикладі (вовка, лисиці, єнотовидної
собаки та єнота).
Матеріали та методи досліджень. Робота проведена в умовах кафедри
нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії та на базі КУ
«Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення». Під час
дослідження проводили огляд живих тварин: Canis lupus, (вовки - 3 тварини),
Nyctereutes procyonoides (єнотоподібні собаки - 3 тварини), Vulpes vulpes
(лисиці - 3 тварини). Методи дослідження: огляд, порівняння, вимірювання,
описування, обробка отриманого матеріалу.
Результати досліджень.
Вовк (Canis lupus) - дуже рухлива, швидка, витривала, розумна тварина. На
щільному ґрунту може розвивати швидкість 55-60 км/год. При пошуках здобичі
користується зором і слухом більшою мірою, ніж нюхом. Забарвлення
шерстного покриву мінливе: крім «звичайного» сірого типу, зустрічаються
цілком білі вовки і майже чорні вовки.
Лисиці (Vulpes vulpes) – досить рухливий хижак. Тварини мають характерну
родову ознаку – стрункий подовжений тулуб із досить короткими кінцівками,
злегка витягнуту морду та хвіст. Пухнастий хвіст лисиці слугує стабілізатором
під час бігу, а зимові холоди використовується додаткового захисту від морозів.
Лисиці більше покладаються на дотик і нюх, ніж на зір. Вони мають чутливий
нюх і відмінний слух.
Єнотоподібна собака (Nyctereutes procyonoides) - це хижак, невеликих
розмірів. Тварина має досить кремезне і довге тіло та дуже швидко
пересувається на коротких лапах. Єнотовидний собака має «єнотоподібну
маску» на морді та темно-буре забарвлення хутра, яке до низу стає світлішим.
Завдяки проведеним нами дослідженням виявлено, що найбільші проміри тіла
мають вовки: маса тіла до 45 - 48 кг, довжина їх тіла може коливатися в межах
148- 153 см, висота в холці - до 72- 80 см. Друге місці за розмірами тіла
посідають єнотовидні собаки: маса тіла може доходити до 10- 12 кг, загальна
довжина тіла тварин знаходиться в межах 65 – 77 см, висота в холці 33-40 см.
Третє місце належить лисицям: маса тіла до 9 - 11 кг довжина тіла коливається
в межах 70-75 см, висота в холці 40-42 см.
Тулуб у всіх тварин подовжений. Тварини пальцеходячі, на передніх
лапах п’ять пальців, а на задніх чотири.
Найбільшу кількість морфологічних відмінностей має голова тварин.
Вовки мають масивну голову з широким лобом. Морда у тварин масивна,
відносно широка і досить витягнута. Черепна частина висока, масивна і велика,
з широким носовим отвором, що розширюється внизу. Вуха маленькі, прямі,
приподняті.
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У лисиці голова невелика, мордочка вузька, витягнута, лоб менш
випуклий. На верхній губі є білі смужки, а у деяких тварин є ще чорні смужки в
ділянці очей. Вуха помірно широкі, великі , підняті.
У енотоподібної собаки голова порівняно невелика з короткою
загостреною мордочкою. Вуха короткі, стоячі. На щоках є бакенбарди, які
утворені подовженим волоссям.
На морфологію черепа тварин впливає характер їжі, тому саме спосіб її добутку
зумовлює форму черепа. У результаті дослідження виявлено загальні ознаки,
характерні для тварин родини Canidae. Так як тварини цієї родини вживають в
основному тваринну їжу, а в природніх умовах для її пошуку пробігають
велику відстань, у них сформувалися певні особливості в будові черепа: досить
витягнутий лицьова частина черепа, посилений нюховий апарат та
зубощелепний апарат.
Очна орбіта у тварин не замкнута, зливається з скроневою ямкою, у
зв'язку з чим добре розвинений вилицевий відросток лобової кістки. На черепах
добре помітний сагітальний гребінь, який чітко відокремлює скроневі ямки. Є
дещо явна межа між лицьовою та мозковою частинами черепів. Фіксація
носових відростків лобових кісток, лицьової поверхні верхньощелепної кістки
та носових відростків різцевої кістки відбувається завдяки фіброзного
з’єднання. Тому протягом життя у тварин не відбувається окостеніння
носорізцевих швів. Завдяки чому можливий рух носової порожнини під час
посилення акту дихання.
Нижня щелепа у всіх тварин родини Псові складається з двох половин,
які з'єднуються за допомогою міжрізцевої зв'язки.
Також має певні морфологічні ознаки і зубощелепний апарат всіх видів
тварин родини. Основна відмінність полягає у розмірі зубів.
На черепі вовка менш виражений перехід лицьового відділу черепа до
мозкового. Вилицеві відростки лобової кістки широкі. На черепі є великі
гребені, широко поставлені вилицьові дуги, що пов'язано з добре розвиненими
жувальними м'язами. Носовий отвір розширюється до низу.
На череп лисиці є вузький перехід між лицьовим та мозковим відділами
черепа. Форма черепа овалоподібна. Вилицеві відростки лобової кістки тонкі.
Носовий отвір вузький, не розширений до низу.
У єнотоподібної собаки краще розвинутий лицевий відділ. Носові кістки
короткі, тому верхівка носа малорухома. Носовий отвір вузький, не розширений
до низу. Верхньощелепний горб малий. Носова пластинка висока, без лицевого
гребня. Тім’яні кістки у єнотоподібної собаки розділені між собою високим
гребнем.
Хвіст. У вовків хвіст пухнастий, завжли спрямований донизу, довжина
хвоста знаходиться в межах 38 - 50 см. У енотовидної собаки хвіст пухнастий,
відносно короткий від 13 до 25 см. У лисиці хвіст дуже пухнастий, довжина
коливається в межах 40-55 см.
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Вовк хижак, тому вони мають могутні щелепи і міцні зуби. Зуби вовків
пристосовані до утримання і розривання жертви. Добре розвинуті ікла та великі
гострі хижацькі зуби; слабо розвинена жувальна поверхня корінних зубів.
Єнотовидна собака всеядна про що свідчать деякі особливості зубного
апарату тварини: верхні різці долотоподібні, без бокових зубців; ікла вкорочені,
але потужні; верхні хижацькі зуби відносно слабкі, нижні розвинуті добре,
мають гострі вершини; слабо розвинена жувальна поверхня корінних зубів.
Лисиці хижаки, про що свідчить форма та розташування зубів: верхні і
нижні різці добре розвинуті; ікла тонкі, гострі, досить довгі; корінні зуби з дуже
гострими вершинами та ребрами, верхні та нижні хижацькі зуби добре
розвинені та мають гострі краї.
Таблиця 1 .- Зубна формула різних видів тварин родини псові.
Вид
I
C
P
M
Разом
тварини
Вовк
3/3
1/1
4/4
2/2
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Єнотоподібна
собака
Лисиця

3/3

1/1

3/3

1/1

3/
3
4/4

3(2) / 3(2)

42/44

2/3

42

У всіх хижаків будова скелету однотипова. Скелет тулуба складається з
хребцевого стовпа і грудної клітки.
Хребет утворений короткими кістками – хребцями, які з'єднуються між собою
зв'язками, хрящами, суглобовими відростками, які утворюють безостисті
суглоби, завдяки чому хребет має більшу гнучкість.
Шийний відділ складається з 7 хребців. Починаючи з 3 хребця добре виражені
остисті відростки, поперечні відростки мають вигляд пластинок. Суглобові
відростки слабо розвинуті. Атлант і епістрофей без особливостей значних
особливостей. Грудна клітка утворена довгими, пласкими кістками – ребрами,
грудними хребцями і грудиною. С кожним грудним хребцем з’єднується пара
ребер, яка вентрально хрящами з’єднується з грудинною кісткою чи реберними
хрящами несправжніх ребер. Поперековий відділ складається з 6-7хребців.
Крижовий відділ складається з 3 зросшихся хребців, які утворюють кістку крижу. Хвостовий відділ складається з 16-18 хребців.
Скелет кінцівок включає в себе пояси і вільні відділи грудної і тазової кінцівок.
Пояс грудних кінцівок представлений лопаткою, що прилягає до грудної клітки
і з’єднується з нею м’язами. Кістки, що утворюють скелет вільних кінцівок у
тварин по будові однакові. Грудна кінцівка: плечова кістка; кістки передпліччя
- променева та ліктьова; автоподій - кістки зап'ястка. Тазова кінцівка: стегнова
кістка; кістки гомілки – великогомілкова та малогомілкова; автоподій – кістки
заплесна
Висновки
1.
Найбільший вид сучасних псових, хижак: Тварина має струнке,
пропорційно складене потужне тіло. Ноги високі та сильні, лапи порівняно
невеликі, з щільно стислими (на відміну собаки) пальцями. Голова велика,
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важка, на потужній мускулистій шиї. Хвіст мало рухливий, ніколи не
загинається гачком.
2.
Єнотоподібна собака всеїдна тварина, має ссередні розміри. У
тварини подовжений тулуб, але кінцівки порівняно короткі. Тіло в ділянці
крижів трохи нижче, ніж в ділянці лопаток. У єнотоподібної собаки таз значно
стиснутий з боків, крила клубовоїкістки мають круглясту форму, маклоки не
явні. Сіднична поверхня клубової кістки згладжена,
3.
Лисиця хижак, має середні розміри тіла. Будова тіла лисиці досить
струнка, лапи трохи вкорочені, вуха великі. Хвіст пухнастий, довгий,
опускається помітно нижче скакального суглоба. Хутряний покрив завжди
дуже пухнастий,густий. Забарвлення від однотонного піщаного кольору до
вогненно-рудого та чорно-бурого..
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПУХЛИН У ДРІБНИХ ТВАРИН
В УМОВАХ МІСТА ОДЕСИ
НЕЧАЄВА Анастасія Андріївна, МЕТЛИЦЬКА Аліна Олександрівна
Кафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії
Одеський державний аграрний університет
Керівник: ГОЛОВАНОВА Анна Ігорівна, асистент
На сучасному етапі як в гуманній, так і ветеринарній медицині нема
жодної проблеми, яка б привертала до себе таку увагу, як проблема раку.
Проблема боротьби зі злоякісними новоутвореннями є однією з актуальних
проблем суспільства. У більшості промислово розвинутих країн смертність від
злоякісних пухлин займає друге місце і реально зростає, головним чином через
погіршення екології.
Несприятлива екологічна обстановка в Україні, особливо в промислових
районах, обумовлює актуальність вивчення цього питання у ветеринарный
медицины. [1-4]
Мета роботи: вивчення особливостей розвитку пухлин у дрібних тварин
в умовах міста Одеси. Для досягнення мети ми поставили такі задачі: визначити
поширення пухлин у дрібних тварин в сучасних умовах; встановити основні
етіологічні чинники, що сприяють розвитку пухлин у дрібних тварин та вікоу
та порідну схильність.
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Методи дослідження. Клініко – експериментальний метод – проводили
клінічне обстеження здорових тварин та тварин, які мають пухлини. Вивчення
гістологічних зрізів та отримання мікрофотографій здійснювали за допомогою
світлового мікроскопа і цифрової відеокамери фірми Olympus, з'єднаних з
комп'ютером.
Результати досліджень. У дрібних тварин, на прикладі собак,
найчастіше мають розвиток:
- пухлини шкіри як доброякісні папіломи, так і злоякісні рак;
- пухлини похідних шкіри – сальних залоз, потових залоз, волосяних
фолікулів та молочних залоз;
- пухлині кісток та хрящів, особливо метастатичне ураження;
- пухлини органів системи травлення, особливо папіломатозне ураження
ротової порожнини та вторинне метастатичне ураження печінки;
У котів поширення пухлин біло майже аналогічне. Так найчастіше
виявляли: пухлини шкіри як злоякісні, так і доброякісні, пухлини похідних
шкіри; молочних залоз; метастатичні ураження печінки.
Патологія молочних залоз зустрічалась досить часто як у собак, так і у
котів. На початку розвитку доброякісні пухлини створюють дискомфорт
(кількістю, розмірами), але поступово пухлини можуть перетворитися на
злоякісні і сприяти інтоксикації, западенню і навіть смерті тварин.
Злоякісні пухлини мають інтенсивний ріст, метастазують у лімфатичні
вузли та печінку.
Пухлини молочних залоз ( ПМЗ) у дрібних тварин часте явище. У собак
ПМЗ найчастіше мають характер доброякісних.
Основні етіологічні чинники, що сприяють виникненню пухлин молочних
залоз:
- тривалі гормональні розлади,
- підвищенням концентрації естрогенів в організмі тварин;
- відсутність в'язки;
- відсутність періодів нормальної лактації та вигодовування потомства;
- розвиток фолікулярних кіст яєчників, мастопатія.
- застосування препаратів, що пригнічують статеву охоту.
Перебіг пухлин молочних залоз у дрібних тварин найчастіше злоякісний
і є карциномами.
Щодо віку тварин, то найчастіше пухлини мають розвиток у тварин
середнього віку від 7 до 13 років і старше.
Щодо породної схильності, то у собак найчастіше пухлини мають
розвиток у тварин таких порід: пудель, ротвейлер, спанієль, пінчер, боксер.
доберман та безпорідні.
У котів найчастіше пухлини мають розвиток тварин таких порід: сіамські,
сфінкси, ангорська, безпорідні.
Пухлини зустрічали в одній або декількох частках молочних залоз,
частіше всього в пахових і черевних. Пухлини мали різну локалізацію та
форму, розмір, зв'язок з оточуючими тканинами. При інтенсивному рості
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пухлини змінювали консистенцію, вигляд поверхні. Крім того, пухлини можуть
бути одиничними чи множинними.
Починається ріст пухлин з появи маленького вузлика. Вузлик
збільшується стадійно и поступово:
1 стадія – поява безболісного невеликого вузла, м’якої консистенції;
пухлини можуть змінювати свій ріст після чергової тічки, або перехворювання;
2 стадія. - повільний піст вузла майже на 25-30%, вузол учільнюється,
стає болючим, збільшуються регіональні лімфотичні вузли.
3 стадія - пухлинний вузол росте і ущільняється, відмічається запалення
оточуючих тканин, болючість, вузол стає нерухомим; в процес часто
залучається і шкіра над пухлиною і навколо пухлини; виявляються
метастатичні ураження регіональних лімфовузлів;
4 стадія – посилене збільшення лімфатичних вузлів, зміна загального
стану тварин ( пригнічення, виснаження).
Крім того, ми помітили, що пухлини з новоутвореннями майже завжди
пригнічені, відмічається погіршення, спотворення та відсутність апетиту,
кволість, блідість видимих слизових оболонок. У тварин
які перенесли
хіміотерапію відмічаються ознаки стоматиту, порушення з боку шерстного
покриву, пригнічення та загальну депресію.
Висновки.
1.У зв’язку з погіршенням екологічних умов розвиток новоутворень у дрібних
тварин почастішав.
2.В більшості підґрунтям для розвитку пухлин є тривалі хронічні запальні
процеси при яких відмічаються чередування процесів пошкодження та
поновлення.
3.Найчастіше у дрібних тварин виявляються пухлини шкіри та її похідних (
найчастіше молочної залози) та метастатичні ураження кісток та печінки.
4.Найчастіше пухлини розвиваються у тварин середнього віку , а саме від 7
років та старше.
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МОНІТОРИНГ ЧАСТОТИ ЗАТРИМАННЯ ПОСЛІДУ У КОРІВ В
УМОВАХ ГОСПОДАРСТВА ЗАЛЕЖНО ВІД СЕЗОНУ РОКУ, ВІКУ
ТВАРИН ТА ЇХ ВГОДОВАНОСТІ
ДІСКАНТ Вікторія Олександрівна, ХАУСТОВА Ірина Сергіївна
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Кафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин
Одеський державний аграрний університет
Керівник: к. вет. н., доцент РОЗУМ Євген Євгенович
Актуальність теми. Найбільш актуальною і складною проблемою
практичної і теоретичної ветеринарної медицини залишається проблема
інтенсифікації відтворення стада великої рогатої худоби, яка передбачає
профілактику неплідності корів і збереження новонароджених телят.
Упровадження інтенсивних технологій отримання продукції молочного
скотарства призвело до різкого зростання частоти патологічного перебігу родів,
зокрема третьої стадії - затримання посліду. Затримання посліду як патологія
послідової стадії родового акту є однією з найбільш розповсюджених причин
симптоматичної неплідності. Пік даної патології приходиться на зимововесняний період року. Патологія третьої стадії родів, за даними багатьох
авторів (Батраков А.Я., 1999; Борзенко Н.В., Скорогудаев В.А., 2001;
Вячевский С.С., 2002; Зверева Г.В., 1986; Калиновський Г.М, 1993; Краєвський
А.Й., 1994; Попова Е.В., Нежданов А.Г., 1994; Панков Б.Г., Комарова В.Е.,
1994; Харута Г.Г., 1997; Хомин СП., Яблонський В.А., 1985; та ін.), найчастіше
зустрічається у корів і є основною причиною післяродової акушерської
патології, що в багатьох випадках обумовлює виникнення неплідності.
Мета роботи: провести моніторинг патологічного перебігу послідової
стадії родів у корів в умовах господарства та встановити залежність від сезону
року, віку тварин та їх вгодованості.
Матеріал та методи дослідження: Аналіз
поширення патології
послідової стадії родів у корів проводили в умовах СТОВ «Роздільнянське»
Роздільнянського району Одеської області. Об’єктом дослідження були корови
червоно-степової породи, середньої вгодованості з молочною продуктивністю
3346-3500 кг молока за лактацію. Динаміку патології послідової стадії у корів
ми визначали за даними ранньої акушерської диспансеризації, яку регулярно
проводили в господарстві впродовж 12 місяців. Послід рахували затриманим,
якщо впродовж 6 годин після виведення плоду він не відокремився. Корів із
затриманням посліду реєстрували в журналі ранньої акушерської
диспансеризації щодня. Одночасно вивчали залежність затримання плодових
оболонок у корів від сезону року, їх віку та вгодованості.
Результати досліджень: Аналізуючи данні літературних джерел видно,
що більшість вчених и практиків найбільш поширеною під час родів
патологією вважають затримання плодових оболонок, яке діагностується як
факт, що вже відбувся. Тому, першочерговим завданням нашим було
проаналізувати динаміку
затримання посліду у корів в умовах СТОВ
«Роздільнянське» Роздільнянського району Одеської області впродовж 3-х
останніх років (2018 – 2020 р.р.). Численність поголів’я великої рогатої худоби
в різні роки коливалась в межах від 150 до 167 і склала в середньому 157 голів,
а корів з 45 до 55, в середньому 52 тварини. З них в 2019 році затримання
плодових оболонок зареєстровано у 12 корів, що складає 21,86% від загальної
кількості розтелившихся корів, в 2018 році у 15 корів, що складає 33,33,%,
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тобто на 11,53 % більше. За звітний 2020 рік в господарстві розтелилося 40
корів і 20 нетелів, з них патологічні роди з причини затримання плодових
оболонок спостерігали у 10 корів і первісток, що склало 16,7% випадків (на
16,67% менше, ніж в 2018 році і на 5,16% ніж в 2019 році).Таким чином, за
період з 2018 по 2020 роки, патологія послідової стадії родового процесу
відмічена у 33,33 – 16,7% випадків від загальної кількості корів і первісток, що
підлягали дослідженню. В середньому за період спостережень (3 роки) рівень
захворюваності корів в період родів склав 23,87%.
Аналізуючи результати ранньої акушерської диспансеризації корів ми
встановили, що патологічний перебіг родів, а отже і післяродового періоду має
виражену тенденцію до сезонності. Встановлено, що основний пік патології
приходиться на зимово-весняний період року. Так, з грудня по червень місяці
нормальний перебіг родів і післяродового періоду спостерігали у 56,3 – 57,1%
від загальної кількості розтелившихся корів і нетелів, а з червня по грудень
відмічали значне збільшення тварин з нормальним перебігом - з 80 до 93,3%
випадків, що на 23,7% і 36,2% більше ніж зимою і весною відповідно.
Патологія родового процесу, зокрема третьої стадії, затримання посліду
найбільше розповсюдження мала в зимній період року – 23,8%. Весною
затримання посліду реєстрували на 9,5% випадків менше ніж зимою (14,3%
проти 23,8%). Найбільша кількість корів мала затримання посліду віком від 9
до 10 років, що складає 45,9%. Менша кількість корів мали затримання посліду
віком від 3 до 5 років – 21,6%. Аналізуючи поширеність затримання посліду у
корів в залежності від їх вгодованості ми з’ясували, що найбільша кількість
корів з затриманням посліду (51,4%) мали вгодованість нижче середньої, у
27,0% - вище середню вгодованість. У корів з середньою вгодованістю
затримання посліду спостерігалось впродовж року у 21,6 корів, що на багато
менше ніж при нижче середній вгодованості.
Висновки:
1. Затримання посліду у корів в умовах СТОВ “Роздільнянське”
Роздільнянського району Одеської області впродовж останніх трьох років
(2018 - 2020 р.р.) відмічена у 33,36 -16,7% випадків від загального поголів’я
розтелившихся корів. В середньому рівень захворюваності корів в період
родів склав 23,87%.
2. Патологічний перебіг родів має виражену тенденцію до сезонності.
Основний пік патології третьої стадії родового акту приходиться на зимововесняний період року 23,8 – 14,3% випадків.
3. Затримання посліду у корів має прямий зв’язок між їх віком і
вгодованістю -45,9% корів з затриманням посліду були 9-10 річного віку та
51,4% мали нижчесередню вгодованість.
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ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС ПО ВТОРИННОМУ ВИКОРИСТАННЮ
ВОДИ В СИСТЕМІ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
Петров Іван Дмитрович, учень 10 класу Арцизького ліцею №5 з
початковою школою та гімназією Арцизьскої міської ради
Керівник: Боканча Олена Кімівна, учитель біології Арцизького ЗЗОС Ι-ΙΙΙ ст.
№5 Арцизької районної ради Одеської області;
Актуальність проекту: На сьогоднішній день людство вже почало помічати
серйозні екологічні проблеми, що можуть привести до незворотних екологічних
катастроф у майбутньому, та, мабуть, найважливішою з таких проблем є вода
та те, що з нею стається після того, як її використовують. Мій проект
спрямований на вирішення цього доволі гострого питання та, можливо, він
дасть поштовх для застосування нових рішень з приводу повторного
використання води в системі громадського харчування.
Метою мого проекту було створити замкнутий цикл з повторного
використання води в системі громадського харчування екологічного напряму.
Практичне значення проекту: Суть мого проекту полягає у створенні
замкненого циклу з використання водних ресурсів. Використані водні ресурси,
що надходять з певних частин водних комунікацій (таких, як вода після миття
посуду та прибирання, для приготування їжі, вода з кондиціонерів та ін.)
можуть бути оброблені без використання хімічних речовин для очищення
брудної води та використані як альтернатива повністю очищеній воді у різних
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закладах. Концепт мого проекту представляє з себе замкнену систему, у яку
надходить необроблена вода, що проходить через багатостадійний процес
очищення за допомогою фільтрів та надходить у сектори різного функціоналу,
що її потребують.
Розрахувавши ціну подібної системи середньої якості, отримаємо вартість
60800 грн (до системи входять 2 фільтри зворотного осмосу, 1 жирова пастка,
резервуари та механічні фільтри). Це дуже мало, враховуючи те, що
ресторанний бізнес може швидко покрити усі витрати.
Система потребує нагляду, потрібно час від часу збирати жир з жирових
пасток, заміняти механічні фільтри та фільтри зворотного осмосу. Щорічне таке
обслуговування коштуватиме 7240 грн/рік.
Першим пунктом по повторному використанню води я пропоную створити
гідропонні ферми з вирощування мікрозелені в приміщенні (в осінньо-зимовий
період) та овочів (у весняно-осінній) період на відкритому повітрі у
рекреаційній зоні. Харчовий пункт матиме обладнану камеру для вирощування
мікрозелені з автоматичною подачею води, що значно зменшує затрати на воду
та придбання спецій, зелені та робить мікрозелень значно дешевшою.
Внаслідок того, що при її вирощуванні не використовується субстрат, немає
необхідності в обробці насіння та пагонів хімікатами, що захищають рослину
від шкідників, тому таку мікрозелень можна вважати екологічно чистою.
Неїстівні частини мікрозелені можуть бути використані як біомаса для
отримання компосту.
Такі мікропункти мають значення і для екотуризму. Наприклад, вирощена
мікрозелень та пагони пшениці можуть продаватися в барах у вигляді смузі,
коктейлів та інших напоях. Подібні комплекси можуть бути встановленні будьде, а отже слід потурбуватися й про зовнішній вигляд таких установ. Їх можна
встановлювати у стіни, бари, вони можуть бути використані як окрема
конструкція, такі пристрої можна розмістити по центру в вигляді колон,
створюючи естетичний вигляд у приміщенні. Це допоможе показати людям, як
важливо використовувати наші ресурси раціонально і те, що вони не
нескінченні, що ми ще можемо зберегти себе і природу, просто знаходячи
способи заощаджувати на ресурсах та навіть отримувати з цього вигоду.
Другим пунктом для повторного використання води є створення системи
крапельного поливу для підтримання естетичного виду рослин присадибної
ділянки.
Вода з кондиціонерів являється дистильованою та може бути використана для
прибирання, поливу рослин в приміщенні закладу.
Також я пропоную для забезпечення ефективного використання води та
зниження витрат на оплати цієї послуги збирати, зберігати та використовувати
воду, що накопичується під час дощів.
Висновок: дефіцит прісної води, особливо в окремих регіонах України,
підіймає питання очищення побутових вод та їх подальшого використання з
заміною чистої води там, де це можливо. Початком вирішення даної проблеми
можуть стати саме такі установи/пункти з повторного використання води.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ З
КОМУНІКАТИВНИМИ ЗДІБНОСТЯМИ ПІДЛІТКІВ
Золота Марія Русланівна, 10 клас, Заклад загальної середньої освіти
"Солонянський ліцей»Солонянської селищної ради Дніпропетровської
області
Керівник: Сидоренко Вікторія Станіславівна, вчитель біології, аспірант
кафедри загальної біології та водних біоресурсів ДНУ ім. О. Гончара
Великої значущості у сучасному світі набувають особистісні якості
людей, зокрема підвищені вимоги висуваються до тих психічних процесів, що
відповідають за вміння людини керувати своїми думками, потребами та
почуттями, будувати гармонійні відносини із собою та оточуючими людьми.
Названі вміння все частіше розглядаються в межах такого феномена як
емоційний інтелект, який стає все більш актуальним об’єктом психологічних
досліджень.
Ми всі соціальні істоти: живемо в постійному потоці подій, розмов,
вражень, стресів. Що краще ми розуміємо природу власних переживань, то
більш упевненими стаємо, ефективнішими й більш якісними стають наші
соціальні стосунки. Тому так важливо ще з дитинства навчитися керувати
емоціями. Особливо це питання стосується дітей підліткового віку, адже цей
період життя людини вважається насиченим безліччю емоцій, тому, вивчаючи
особливості розвитку інтелекту у підлітків, сучасна психологія все частіше
стала віддавати належне місце дослідженню емоційного мислення в середовищі
дітей старшого і молодшого шкільного віку[1].
Тому метою нашої роботи було вивчення особливостей емоційного
інтелекту дітей старшого шкільного віку та його взаємозв’язок з
комунікативними здібностями підлітків.
Перед нами стояли наступні завдання:
1.
Здійснити теоретичний аналіз літератури з досліджуваної теми.
2.
Обрати оптимальні методи та методики досліджень емоційного
інтелекту та комунікативних здібностей у здобувачів освіти підліткового віку.
3.
Провести емпіричне дослідження взаємозв’язку рівня емоційного
інтелекту та комунікативних і організаційних здібностей у підлітків.
Об’єктом дослідження є структура емоційного інтелекту підлітків.
Предмет дослідження - змістовні характеристики структурних компонентів
емоційного інтелекту.
У роботі показаний аналіз взаємозв’язку емоційного інтелекту та
комунікативних здібностей у школярів підліткового віку. Так як центральне
місце в житті підлітка займає спілкування з товаришами, передусім з
однокласниками, тоді це прагнення стає провідним мотивом поведінки у цьому
віці й визначається критеріями власної оцінки та оцінки з боку однолітків. Тому
наші дослідження можуть бути використані у роботі практичного психолога з
дітьми старшої вікової категорії.
Дослідження проводились
у з закладі загальної середньої освіти
"Солонянський ліцей» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області.
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В ньому взяли участь 62 учні (16 – 17років). Дана вибірка розподілилася таким
чином: 30 учнів чоловічої статі, 32- жіночої статі.
Для дослідження була використана анкета для оцінки комунікативних та
організаторських здібностей (КОЗ) Б.А. Федоришина.
Для визначення рівню емоційного інтелекту у групи досліджуваних учнів
ми використали психодіагностичну методику, призначену для вимірювання
емоційного інтелекту (EQ) відповідно до теоретичних уявлень автора (Д.В.
Люсин, 2006).В основу опитувальника покладено трактування ЕІ як здатності
до розуміння своїх і чужих емоцій і управління ними. Група учнів пройшла
онлайн – тест «ЭмИн». За даним тестом ми визначали наступні показники за
шкалами: МЕІ, ВЕІ, РЕ, КЕ та шкала загального рівня ЕІ.
В ході дослідження комунікативних здібностей було встановлено, що 7,4
% опитаних мають дуже високий рівень комунікативних здібностей, 25,8%
мають низький рівень, 16,2% - високий рівень, 16,1 – нижче середнього та 34,5
– середній рівень.
Ми проаналізували загальний рівень емоційного інтелекту у підлітків.
Виявилось, що переважна більшість досліджуваних – 32,3% мають середній
рівень емоційного інтелекту. Таким людям властивий високий рівень
самоконтролю, певна стратегія емоційного реагування, відчуття психологічного
благополуччя, позитивного відношення до себе, висока самооцінка. У 24,1%
опитаних ми виявили дуже низький рівень ЕІ, лише у 12,9% - дуже високий
рівень ЕІ. При цьому у 11,3 % респондентів ми виявили нижче середнього
рівень ЕІ та в19,4% - високий рівень ЕІ.
Також ми з’ясували, що підлітки з низьким рівнем комунікативних
здібностей, у більшості випадків, мають низький рівень ЕІ за всіма
шкалами.Підлітки з низьким рівнем комунікативних здібностей, у більшості
випадків, мають високий та дуже високий рівень ЕІ за більшістю шкал.
Підлітки, які мають рівень комунікативних здібностей нижче середнього, також
не мають дуже високого рівня ЕІ за кожною шкалою, проте у достатній
кількості відмічається високий рівень ЕІ за всіма шкалами, а найбільше за
шкалою ВЕІ - 42,86%.У підлітків з середнім рівнем комунікативних здібностей
не виявлено високого рівня ЕІ за жодною шкалою. У кожній шкалі відмінений
низький рівень ЕІ, особливо за шкалою ВЕІ – 33,4%.У підлітків із високим
рівнем комунікативних здібностей виявили дуже високий рівень ЕІ у кожній
шкалі – по 10%.У підлітків з дуже високим рівнем комунікативних здібностей
ми виявилиу кожній шкалі дуже високий рівень ЕІ, який коливається від 17,6%
(за шкалою КЕ) до 29,4% за шкалами МЕІ та ВЕІ.
Для встановлення сили зв’язку між рівнями комунікативних здібностей та
емоційного інтелекту ми провели кореляційний аналіз отриманих величин. При
цьому коефіцієнт кореляції склав 0,92, що в свою чергу свідчить про високу
кореляцію. Тому можна припустити, що при високому рівні комунікативних
здібностей підлітки мають високий рівень емоційного інтелекту і навпаки.
Отже, у досліджуваної групи осіб комунікативні здібності переважно
знаходяться на низькому та дуже високому рівнях. При цьому у підлітків з
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низьким рівнем комунікативних здібностей, в більшості випадків, відмічається
дуже низький та низький рівень емоційного інтелекту майже за кожною
шкалою. У підлітків з дуже високим рівнем комунікативних здібностей
найкраще розвинений середній рівень емоційного інтелекту за кожною
шкалою, проте відмічається досить високий відсоток і високого, та дуже
високого рівнів ЕІ у шкалі МЕІ та ВЕІ. Відповідно ці люди мають не лише
розвинені комунікативні навички, а й добре розуміють свої та чужі емоції і
здатні їх вміло контролювати.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бредберри Т., Гривз Дж. Эмоциональныйинтеллект / Бредберри Т.,
Гривз Дж; пер. с англ. П. Миронова. – 2-е изд. – М. : Манн, Иванов и
Фербер,2011. – 208 с.
ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ШТУЧНИХ ЛІСІВ В УМОВАХ
ПОСУШЛИВОГО КЛІМАТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЖЕЛАТИНОВИХ
КАПСУЛ
Сафоненко Антон, вихованець Енергодарського центру туризму,
краєзнавства та спорту, 10 клас
Ліс - це свіже повітря та чисте довкілля. Завдяки лісу зберігається
біорізноманіття. У рамках програми Президента “Зелена країна” за 3 роки
планується висадити 1 мільярд нових дерев, за 10 років - збільшити площу
лісів на 1 мільйон гектарів. Сьогодні ліси вкривають лише 15,9% території
України, тому зараз актуальним залишається питання щодо лісорозведення та
створення штучних лісів, тим паче створення лісів у правильних місцях є не
тільки потужним засобом боротьби зі зміною клімату, але і запобігає деградації
ґрунтів, забрудненню та обмілінню рік, опустелюванню, сприяє збереженню
біорізноманіття. Саме на території, яка формувалась протягом тривалої
геологічної історії, в наслідок якої утворилися Дніпровські кучугури, де віками
вітер гуляв над жовтим пустим простором, перекочуючи тони піску побудували
м.Енергодар. До 1970 року тут була пустеля, піщані кучугури, які тягнулися
вздовж Дніпра на 30 кілометрів. Місто Енергодар було побудовано на
знаменитих кучугурах - сипучих пісках непридатних для сільського
господарства, де клімат помірно-континентальний з малосніжною холодною
зимою і з тривалим жарким літом. Енергодар знаходиться в природній зоні
посушливий степ, але умовно в місті Енергодарі можна зустріти три природні
«зони» - зону кучугур (25% території), зону соснових і листяних лісів (12%), і
зону плавнів (6%) зони. Іншу частину займають технічні споруди ЗАЕС, ГРЕС
та саме місто.
В середині ХХ ст. було проведено масове заліснення пісчаних дюн
Іванівських кучугур. Рем Германович Хенох, керівник будівництва міста та
електричних станцій, в своїй книзі "Стройка, которая была" писав про це так:
"Кучугури представляли собою пісчані пагорби висотою до 20 метрів. Лісники
багато років намагалися засадити їх садженцями сосни. Але вітра рухали пісок,
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й деревця не встигали укорінитися. Один з ентузіастів заселення пісків
розробив спеціальну методику посадки дерев в глибокі траншеї, отже основний
корінець саджанця ріс швидше, ніж висихала волога навколо нього, сосни
починали приживатися". Таким методом було проведено заліснення нашої
території.
В зв’язку з антропогенним впливом на лісові екосистеми регіону та через
великі лісові пожежі, останнім часом все частіше починаємо згадувати про
проблеми лісорозведення, оскільки лісові насадження потребують оновлення. В
даному питанні дуже багато «але», які характерні для нашого клімату. Робота
лісниками проводиться, але навколо-піщаний грунт, який надзвичайно низько
родючий і неродючий, швидко висихає, піщаний грунт відзначається сухістю,
бідністю на поживні речовини та високою швидкістю дренажу, має невелику
(чи взагалі нульову) здатність до капілярного перенесення води з глибших
шарів. Територію навколо Енергодара необхідно заліснювати, оскільки в тих
місцях, де знищено дерева, можна спостерігати знову утворення дюн та
кучугур. Ми вважаємо, що проведення заліснення нашої території можливо
лише при умові використання інноваційних технологій.
Ідея нашого проєкту заключається в тому, щоб проводити висаджування
саджанців, використовуючи желатинові капсули (додаток 1). Знаючи, про
здатність піщаних ґрунтів до утримання поживних речовин і води, то
приживаність саджанців можна поліпшити шляхом додавання органічного
матеріалу в капсулу. Касети з желатиновими капсулами, в яких знаходяться
сажанці поміщають в насадки на трактор (якщо великі масштабі, то можна
використовувати літак, гелікоптер чи квадракоптер). Через проміжок у 5 метрів
проводити висадку саджанця на глибину до 80 см, що дасть змогу збільшити
відсоток приживання саджанців. Желатинову капсула можна розділити на 3
складові частини (додаток 2):
1) оболонка (захищає вміст капсули на саджанець від впливу факторів
навколишнього середовища, на оболонку наносять покриття, які надійно
захищають її від дії вологи, водночас не заважаючи швидкому руйнуванню її в
грунті);
2) торф (додавання торфу в грунт робить її готовою до висадки будь-яких
саджанців, за наявності торфу в грунті саджанці активно розвивають свою
кореневу систему, що особливо необхідно в перші два-три роки життя);
3) мінеральні добрива (підживлення хвойних восени включає суперфосфати –
це водорозчинні добрива, які випускаються у порошковому та гранульованому
видах).
Нами прораховано собівартість однієї капсули та собівартість матеріалів
для засівання саджанців сосни на 1 га (додаток 3). За нашими підрахунками це
дорога процедура, висока собівартість, але якісна процедура посадки штучного
лісу. Причому саджанці можна використовувати ті, які вирощені у власних
розсадниках в лісових господарствах. Можливо деякі практики скажуть, що це
нереально, але ідея є, тому необхідно пробувати.
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Вже третій рік наш заклад тісно співпрацює з лісничим Іванівського
лісництва Радченком В.В., лісничого запрошуємо брати участь у заходах, один
із таких - тематичне заняття "Майбутнє лісу в наших руках", на якому
обговорювалися питання захисту лісових насаджень та проблеми
лісорозведення. Гуртківці дуже полюбляють екскурсії до лісового
господарства. Під час однієї із зустрічі ми детально ознайомилися з
технологією вирощування саджанців в розсаднику лісового господарства,
зокрема, відвідували ділянки з саджанцями сосни кримської, біоти східної (туї
східної). Поспілкувавшись з лісником ми дізналися про проблеми та
перспективи розвитку лісового господарства в нашому регіону. Вихованці теж
долучились до збору посадкового матеріалу - ми прийняли участь в акції
"Збери шишки - вирости ліс!".
Отже, за рахунок тісної співпраці небайдужих громадян, працівників
лісових господарств та за умови використання інноваційних технологій реально
виконати програму “Зелена країна”, яка збагатить Україну штучними
насадженнями.
ЕНЕГРОЕФЕКТИВНИЙ БУДИНОК
Зоренко Сергій, ВСП «Любешівський технічний фаховий
коледж Луцького НТУ», група № 10, професія «Штукатур, маляр»
Стандарти Євросоюзу вимагають від будівельників в найближчому
майбутньому будівництва виключно енергоефективних будинків з нульовими
енерговитратами. Для українців питання економії електроенергії та опалення
також актуальні, і результати проведеного теплового аудиту стандартних
багатоповерхових будівель споруди кінця ХХ століття невтішні – надто високі
тепловтрати і невиправдано великі витрати на підвищення рівня теплоізоляції.
Енергоефективні споруди – стандарти
Найвищий рівень економічності об’єктів нерухомості – будинки з
мінімальним рівнем енергоспоживання: менше 15 кВт / м² в рік.
Прийняті в Україні норми коефіцієнту опору теплолопередачі
огороджувальних конструкцій становлять:
- R = 3,3м² / КВт – для кліматичної зони: північний схід України, Центр,
Прикарпаття;
- R = 2,8м² / КВт – для кліматичної зони: південь України, Закарпаття,
Запорізька область.
Цим вимогам повною мірою відповідають каркасні будівлі, зведені за
канадською технологією із утепленням мінватою.
Перевага каркасного будинку полягає в тому, що він вартує на чверть
менше, ніж дім, зведений за будь-якою іншою технологією. Та й на виконання
більшості інших робіт у такому будинку знадобиться менше часу.
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Проєктування енергоефективних будинків
Архітектори
та
інженери-будівельники
почали
розробляти
проєкти енергоефективних будинків з надзвичайно низьким коефіцієнтом
теплопровідності 0,04 т / (м-К). По суті, дерев’яна будівля з утеплювачем з
базальтової мінеральної вати або пінополістеролу є термосом, який зберігає
тепло всередині приміщень (додаток 1, мал. 1, 2; додаток 2).
Канадська каркасна стіна завтовшки в 15 см. дорівнює за ступенем
теплоізоляції цегляній шириною в півтора метри.
Енергоефективні каркасні будинки можна будувати в районах з
екстремальними показниками холоду і вітру: вони морозостійкі і мають
мінімальні містки холоду, в порівнянні з будівлями з цегли або блоків.
Енергозберігаючий будинок, це:

мінімізація площі огороджувальних конструкцій, які допускають до
90% загального числа тепловтрат; землі, сонця і вітру для автономного
енергопостачання будівлі;

установки системи вентиляції з рекуперацією: із вторинним
використанням теплого повітря;

врахування сторін світу при розміщенні будівлі на майданчику:
максимальний природний прогрів і освітлення в зимовий період плюс затінення
сонячного боку в літній;

облаштування холодних і теплих зон: підвал, котельня і комора
можуть обійтися мінімумом освітлення та обігріву.
Енергоефективний будинок: будівництво
Основні тепловтрати об’єктів нерухомості виникають внаслідок
порушень будівельних стандартів і передбачених виробниками інноваційних
будматеріалів технологічних рішень. Мінімальні щілини, точна підгонка
дверних і віконних прорізів, монтаж енергозберігаючих склопакетів, утеплення
стін і покрівлі призведуть до загального підвищення потенційної
експлуатаційної економії будівлі.
Найбільш ощадливий будинок
Для підвищення енергоефективності житлового будинку застосовують
сучасні інноваційні технології. Установка печі-каміну з високим ККД
перетворить дерев’яний будинок в енергоефективний класу А +: для опалення
будинку площею до 150 м² досить одного автономного котла і розташування
садиби не залежатиме від газифікації району. Економія витрат на опалення в
будинку відбувається на основі простих законів термодинаміки: стіни, які
акумулюють тепло дозволять швидко прогріти внутрішній простір і утримувати
комфортну температуру протягом ночі при вимкненому каміні.
ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
ШЛЯХОМ КОМПОСТУВАННЯ
Струк Валентина Володимирівна, ВСП «Любешівський технічний
фаховий коледж Луцького НТУ», 16 група
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Життєдіяльність людини в межах сільської і міської системи
безпосередньо пов′язана з утворенням та накопиченням відходів. Проблема
збору, накопичення та утилізації відходів загострюється з кожним роком.
Особливе місце займають сезонні органічні відходи у вигляді опалого листя, що
утворюється та накопичується в зонах зелених насаджень. Цей тип відходів має
значний, проте досі недостатньо вивчений, ресурсний потенціал. В умовах
сталого розвитку важливим аспектом екологічної безпеки населення стають
принципи раціонального природокористування – маловідходні технології,
замкнуті цикли виробництва та утилізації, використання вторинної сировини. В
останні роки в Україні й за кордоном зростає інтерес до використання опалого
листя як потенційної сировини рослинного походження. Інтенсивно
впроваджуються технології утилізації цього виду відходів у органічні добрива,
грунтові меліорати, тверде альтернативне паливо тощо. Отже, питання
раціонального поводження з відходами у вигляді опалого листя залишається
відкритим, а пошук і раціоналізація технологій їх утилізації – актуальним
завданням екологічної безпеки.
Компостування - це природний аеробний процес розкладання органічних
відходів в аеробних (з доступом кисню) умовах за участю ґрунтових бактерій.
Протилежним компостуванню є анаеробний (без кисневий) розклад органіки
або процес гниття.
Продукт компостування або компост - багате гумусом добриво, яке збагачує
ґрунт поживними речовинами. При дотриманні умов компостування у
компостній ямі/ящику, через 12-24 місяців можна отримати визрілий компост.
Компостування - це природний аеробний процес розкладання органічних
відходів в аеробних (з доступом кисню) умовах за участю ґрунтових бактерій.
Протилежним компостуванню є анаеробний (без кисневий) розклад органіки
або процес гниття.
Компостування має 3 фази.
На першій фазі відбувається саморозігрів внаслідок хімічних реакцій
розкладання при інтенсивній діяльності бактерій і мікроорганізмів. У процесі
розкладання речовин, що легко розкладаються, компост може нагріватися до
температури 65°С. За таких температурних умов вмирає переважна більшість
хвороботворних організмів і гине насіння бур'янів.
На другій фазі іде розкладання матеріалів, що важко розкладаються, на стійкі
речовини, які утворюють гумус. Температура починає знижуватися, компост
набуває бурого кольору і структуру ґрунту.
Третя фаза - дозрівання компосту, який набуває однорідної структури й запах
лісового ґрунту.
Час, необхідний для перетворення відходів у повноцінний компост залежить від
багатьох факторів, таких як температура, вологість, сировина для
компостування, спосіб компостування, використання додаткових засобів,
однак, щоб отримати гігієнічно безпечний компост, процес компостування
повинен тривати 12-24 місяців. Компост вважається готовим, коли в ньому не
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розрізнюються рештки сировини, що входять до його складу, маса стає
однорідною, пухкою, а насіння бур'янів втратило здатність проростати.
Компостери - ідеальні помічники для переробки садових і харчових відходів.
Наш компостер виготовлений з дерева – дерев’яний ящик. Корпус компостеру
не має дна (з метою вільного контакту з ґрунтом і доступу до компосту
мікроорганізмів і хробаків). Закритий компостер обладнаний кришкою з
поворотним вентилем для регулювання надходження повітря.
Ми використовували розповсюджений метод компостування «шарів метод»,
при якому компостуємі органічні матеріали (відходи) вкладали шарами 25 30 см - торфом або перегною, відходи - 25 - 30 см, потім знову торф або
перегной і т.д. заповнюючи компостер майже до повного об'єму, зверху шари
покривали торфом або ж землею, далі створювали заглиблення для води та
накривали.
В якості органічного матеріалу (відходів) використовували екскременти тварин,
стебла бур'яну, кухонні відходи, листя, підстилка домашніх тварин.
Найоптимальніша вологість відходів для компостування 50 - 60%.
Залишки рослин розкладаються за допомогою бактерій та дріжджових грибів,
які містяться в землі.
Полив водою проводили 1 - 2 рази протягом місяця (в теплу пору року). Та
проводили перемішування 3 - 4 рази за процес для доступу кисню.
Термін готовності компосту залежить від складу компонентів, погоди,
додержання технології компостування. Даний процес коливається від 6 до 18
місяців.
Місце приготування компосту на присадибній ділянці розташоване в тіні дерев
на відстані 15 - 20 м від жилих поміщень та джерела питної води.
При компостуванні в органічній масі підвищується вміст доступних рослинам
елементів живлення (азоту, фосфору, калію та ін.), знешкоджується патогенна
мікрофлора та яйця гельмінтів, зменшується кількість целюлози та пектинових
речовин (викликають перехід розчинних форм азоту і фосфору землі в менш
засвоюємо рослинами органічні форми), добрива стають сипучими, що
полегшує їх внесення в землю.
При компостуванні спочатку відбувається само підігрів, після чого
розпочинається процес гниття, розкладання органічного матеріалу під впливом
ферментів живих мікроорганізмів, що містяться в ґрунті.
В процесі гниття беруть участь грунтові мікроорганізми: мікроорганізми роду
Clostridium (Clostridium ramosum, Cl. Perfringens та ін.), бактерії родів
Thermomonospora, Thermococcus та ін. Основними ферментами, які беруть
участь у гнитті: протеази та пептидази. Для проходження процесу
компостування важливим показником є співвідношення вуглецю до азоту (C:N)
в компостній масі. Співвідношення C:N в деяких компонентах для
компостування
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Сировина для компосту

C:N

Кухонні відходи

15:1

Скошена трава

20:1

Листя

50:1

Хвоя

70:1

Солома

100:1

Кора

120:1

Деревина, гілки

200:1

Папір, картон

350:1

Обпилювання
500:1
Залежно від вмісту азоту й вуглецю органічні відходи діляться на багаті азотом
(«зелені») та багаті вуглецем («бурі») відходи або матеріали.
До «зелених» матеріалів належать свіжа трава, зерна, насіння, борошняні
вироби, харчові відходи, фрукти й овочі, а також гній. До «бурих» матеріалів
відносять солому, сухе листя, суха трава, гілки дерев та кущів, тирса, папір,
кора. Розкладання «зелених» матеріалів розігріває купу і має характер гниття,
тому що вони містять мало повітря й занадто кислі.
Переваги та недоліки компостування над іншими методами
Переваги:
- безпечність методу для навколишнього середовища;
- безвідходність даного методу;
- не велика вартість;
- незалежність від енергоносіїв;
- висока продуктивність;
- використання мікрофлори ґрунту (тобто не потрібно використовувати
біопрепарати);
- безпечність методу.
Недоліки:
- сезонність методу (не можливість використання методу взимку);
- довга тривалість методу утилізації;
- необхідність віддаленості компостера від джерел питної води та жилих
помешкань;
- потреба у повітрі (необхідно проводити перемішування);
- виділення не приємного запаху;
- співвідношення С:N повинне бути 20 - 30: 1;
- необхідність спостереження за процесом;
- компостування обладнання переробка відходів
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Як відомо на будь який біологічний процес впливають екологічні чинники:
абіотичні, біотичні та антропогенні. Саме при оптимальних умовах даних
чинників компостування проходитиме найефективніше.
Абіотичні чинники:
- температура;
- вологість органічного матеріалу.
Біотичні чинники:
- мікробіологічна «чистота» органічного матеріалу;
- забрудненість ґрунту, який бере участь в компостуванні;
- активність мікроорганізмів.
Антропогенні чинники:
- аерування компосту;
- співвідношення між С та N.
В даній дослідницькій роботі розглянули один із методів утилізації твердих
побутових відходів - компостування. Даний процес є досить екологічно чистим
для навколишнього середовища. В наш час відходи необхідно не лише
знищувати, але й отримувати максимальну користь, саме тому компостування є
одним із найпопулярнішим методом. Адже при компостуванні ми з відходів
отримуємо гумус, який використовуємо у рослинництві .
Головним недоліком компостування є досить довга тривалість процесу від 6 до
12 і більше місяців, сезонність методу. Але його перевагою є безвідходність,
тобто після компостування не потрібно проводити повторну обробку чи
переробку.
Даний метод широко використовується фермерами, садівниками та фірмами з
продажу ґрунтів для хатніх рослин.
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РОЗМНОЖЕННЯ НАСІННЯМ ПАВЛОВНІЇ ТА ВИРОЩУВАННЯ ЦІЄЇ
ДЕКОРАТИВНОЇ РОСЛИНИ У СТЕПОВОМУ КЛІМАТІ ОДЕСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Тішенській Владислав Романович, 10 клас, Олександрівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чорноморської міської ради.
Гурток "Юний науковець" Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Чорноморської міської ради Одеської області .
Оскільки Одеський регіон потребує подальшого озеленення населених
пунктів декоративними породами дерев, актуальним залишається питання, які
породи дерев найкраще підходять для нашого регіону. У роботі розглянуто
розмноження насінням павловнії та вирощування цієї декоративної рослини у
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степовому кліматі Одеської області.
Метою даної роботи було насіннєве розмноження павловнії повстяної
(Paulownia tomentosa) в умовах степового клімату Одеського регіона.
Задачі дослідження: обстеження декоративних культур павловнії повстяної, а
також дослідження умов для їх рентабельного розмноження.
1. Збір коробочок з насінням павловнії повстяної;
2. висів насіння в підготовлений ґрунт;
3. визначення схожості насіння павловнії повстяної (Paulowni tomentosa);
4. аналіз умов проростання сіянців;
5. вивчення особливостей вирощування павловнії в умовах степового клімату
Одеського регіону.
Об’єкт дослідження - насіння та рослини павловнії повстяної.
Предмет дослідження – особливості розмноження та вирощування павловнії в
умовах степового клімату Одеського регіону.
Наукова новизна отриманих результатів. Вивчення особливостей
розмноження та вирощування павловнії в умовах степового клімату Одеського
регіону.
Особистий внесок здобувача. Автором роботи було самостійно виконано
пошук та аналіз літературних джерел за темою, збір насіння павловнії,
розмноження та вирощування павловнії з насіння, проведено аналіз
отриманих результатів і оформлення роботи. Робота проводились автором
разом з інженером лісового господарства Грабовим Анатолієм Олексієвичом.
Роботу викладено на 15 сторінках ком’ютерного тексту, вона містить 2
таблиці та фотографії.
Результати цього дослідження можна використовувати для озеленення
місцевості та в ландшафтному дизайні. Павловнія повстяна підходить для
одиночних і групових посадок. За рахунок красивого цвітіння рослина здатна
зіграти роль центрального об'єкта уваги на ділянці, значно зменшують
наявність пилу в повітрі, впливає на формування мікроклімату, бо діє на
тепловий режим, вологість, а також має естетичне та екологічне значення.
ВТОРИННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ
Решетняк Тетяна Олексіївна, I курс, Краматорське вище професійне
торгово - кулінарне училище
Вихованка гуртка "Донецького обласного еколого - натуралістичного
центру"
Вторинні енергетичні ресурси (ВЕР), які виділяються при робочих процесах
або від працюючих установок, використання яких не є обов'язковим для
здійснення основного технологічного процесу при відповідному рівні розвитку
техніки можуть бути частково або повністю використані для потреб нової
технології або енергопостачання інших агрегатів (процесів) на самому
підприємстві або
за його межами.
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По мірі збільшення витрат на видобуток палива і виробництва енергії
зростає необхідність у більш повному використанні горючих газів, тепла
нагрітого повітря і води. Хоча утилізація ВЕР нерідко пов’язана з додатковими
капітальними вкладеннями та збільшенням кількості обслуговуючого
персоналу, досвід передових підприємств підтверджує, що використання ВЕР
економічно дуже вигідно. Таким чином, збільшення рівня утилізації вторинних
енергетичних ресурсів забезпечує не тільки значну економію палива,
капітальних вкладень та запобігає забрудненню навколишнього середовища,
знижує собівартість продукції.
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ КЕРУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯМ АНАЛІЗ
ПРОБЛЕМИ
Воробйова Олександра Юріївна, I курс, Краматорське вище професійне
торгово - кулінарне училище, вихованка гуртка "Донецького обласного
еколого - натуралістичного центру"
Як майбутній будівельник і молода людина, для якої проблеми охорони
навколишнього середовища є важливими як в сенсі високотехнологічного
розвитку моєї країни, так і особистісного відповідального ставлення до
професійної діяльності - я вирішила проаналізувати наявність і довести
важливість технологій, спрямованих на підвищення енергоефективного
керування освітленням.
Для сучасного будівництва питання енергозбереження є невід'ємною
частиною проектів інженерних систем. Тим не менш автоматичне керування
штучним освітленням датчиками присутності і датчиками руху зустрічається
сьогодні у проектній документації не так часто, як хотілося б. Дане технічне
рішення незаслужено обділяється увагою проектувальників, тоді як датчики
присутності здатні заощаджувати близько 70 % річних витрат енергії на
систему освітлення в будівлях.
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ
За оцінками фахівців частка енергоспоживання системою освітлення в
сучасному будинку складає близько 30% від сукупного споживання будівлею
енергії. Це означає, що автоматичне керування штучним освітленням може
надати людям, які працюють у будівлі, не тільки комфортний рівень
освітленості, а також заощадити значну частку витрат з електроенергії.
Сучасні датчики руху і датчики присутності, які використовують в
управлінні освітленням за присутності людей та рівня природного освітлення, у
більшості випадків основані на пасивній інфрачервоній технології (PIR - Passive
InfraRed). Використання пасивної інфрачервоної технології пов'язано з
можливістю проектувати і виробляти обладнання з мінімальним власним
енергоспоживанням (власне споживання датчика присутності близько 0,3 Вт).
МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЯ
Технічною основою датчика є два ключові елементи: пасивні
інфрачервоні піроприймачі і лінза Френеля. Пасивні інфрачервоні
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піроприймачі, або PIR-детектори, призначені для виявлення переміщеннятеплової плями на постійному температурному фоні.
Традиційно датчики на базі PIR-детекторів використовуються в
охоронних системах або в автоматичних перемикачах світла.
Предмети в приміщенні будь-якої будівлі є джерелом інфрачервоного
випромінювання (ІЧ-випромінювання), яке являє собою електромагнітне
випромінювання і перебуває у спектрі між червоним кінцем видимої частини
(довжина хвилі λ = 0,74 мкм) і мікрохвильовим випромінюванням (λ ~ 1...2 мм).
Всю зону інфрачервоного випромінювання можна розділити на три
основних групи:
 область коротких хвиль: λ = 0,74...2,5 мкм;
 область середніх хвиль: λ = 2,5...50 мкм;
 область довгих хвиль: λ = 50...2000 мкм.
 ФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ
У тих випадках, коли енергія характеризується нагріванням, інфрачервоне
випромінювання називають «тепловим».
Температура нагрівання тіла безпосередньо впливає на довжину хвилі
випромінювання.
При підвищенні температури тіла довжина хвилі стає коротшою, а
інтенсивність випромінювання зростає (табл.).
Таблиця. Спектр ультрафіолетового, видимого людським оком і
інфрачервоного випромінювання
Ультрафіолетове
Видиме
Інфрачервоне
випромінювання
випромінювання
випромінювання
(1…380 нм)
(380…780 нм)
(780…106 нм)

тіло також випромінює тепло, максимум якого досягається на
близько 9,36 мкм. При вході людини в приміщення загальна
ньому практично не змінюється. Тому температурний ефект
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появи людини на загальному фоні приміщення виділити важко. Для виявлення
людської присутності використовується так званий ефект переміщення теплової
плями.
Піроприймач використовується спільно з зовнішньої оптичною системою,
найчастіше з лінзою Френеля, яка ділить простір на прозорі і непрозорі сектори
та фокусує інфрачервоне випромінювання з контрольованого об`єму на
чутливий елемент. Людина послідовно перетинає ці сектори, в результаті
формується перемінний тепловий сигнал від її пересувань (Рис.1).

Рис.1. Теплове випромінювання сприймається оптичною системою лінз і
сигналізує на PIR-елементи датчика, які конвертують температуру в
електричний сигнал
PIR-елемент датчика реагує не на температуру тіла, а на різку зміну
інтенсивності падаючого на нього інфрачервоного випромінювання.
Принцип дії піроелектричних приймачів заснований на виникненні
електричних зарядів під впливом інфрачервоного випромінювання. Різниця
потенціалів, яка виникає у чутливому елементі при опроміненні, не перевищує
1 мВ.
Коли людина знаходиться недалеко від детектора, перетинаючи собою
кілька променів, створюється сигнал на піроприймачі. Сила сигналу залежить
від ступеня перекриття променів і відстані до детектора (Рис.2).
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Рис.2. Перетин людиною прозорих і непрозорих секторів.
При побудові оптичних систем PIR-датчиків широко використовуються
конструкції, які називаються лінзою Френеля. Вона являє собою геометричну
форму, яка ділиться на сегменти у виді призм. Лінзи Френеля прості у
виготовленні. Одну і ту ж лінзу можна використовувати в різних датчиках руху
і присутності.
Зазвичай, кожен сегмент лінзи Френеля формує свій промінь діаграми
спрямованості (Рис.3). Сучасні лінзи Френеля дозволяють створювати
прогнозовану чутливість датчика для всіх променів. При створенні лінз
Френеля враховується ряд параметрів, які безпосередньо впливають на
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чутливість PIR-елемента: площа сегмента лінзи, кількість променів (активних
зон) та їх кут нахилу, а також матеріал, з якого виготовлена лінза.

Піроелемент

Випромінювання
Лінза
Рис.3. Формування променя через лінзу Френеля
Сучасні матеріали дозволяють виготовити лінзу Френеля, яка здатна
більш точніше фокусувати інфрачервоне випромінювання і зменшувати
потрапляння інших складових частин випромінювання, наприклад, видимого
світла від штучних джерел, інфрачервоне випромінювання поза діапазону хвиль
випромінювання людського тіла
Однак лінза для датчиків руху і присутності при цьому не повинна
повністю затримувати денне світло, тому що на платі під лінзою закріплено
фоторезистор, за допомогою якого визначається рівень природного освітлення.
До нестабільної роботи PIR-датчика можуть привести внутрішні
тепловиділення від елементів мікросхеми. Саме тому рекомендується звертати
увагу на власне споживання електроенергії датчиком в режимі очікування (так
званий режим stand-by). У цьому режимі виділення тепла при роботі
електронних компонентів явно корелюється із споживанням електроенергії.
Якісна робота сучасного датчика руху і присутності неможлива без блоку
обробки сигналів піроприймача. Його функція пов'язана із забезпеченням
розпізнавання дійсного руху людини і відсіканням перешкод, які можуть
призвести до помилкових спрацьовувань. Для ІЧ-датчиків основними
джерелами перешкод, які генерують помилкові спрацьовування, можуть бути:
 різна кліматична техніка, яка створює конвекційні теплові потоки
(наприклад, повітряна завіса або);
 випромінювання сонця і світло від штучних джерел;
 різні радіо - і електромагнітні перешкоди;
 термічна напруга в лінзі;
 домашні тварини.
Блок обробки виділяє корисний сигнал, відрізняючи його від перешкод.
Здійснюється це завдяки спеціальній обробці параметрів сигналів на виході з
піроприймача (сила сигналу, тривалість і форма). Коли зони чутливості датчика
54

перетинає людина, створюється двополярний симетричний сигнал. Його
тривалість залежить від того, наскільки людина знаходиться далеко від PIRдатчика і з якою швидкістю вона рухається на датчик. При швидкості руху
людини 0,2...5 м/с тривалість сигналу на піроприймачі може коливатися в
діапазоні 0,02...10 с.
Тривалість сигналів, при появі перешкод, найчастіше відрізняється від
аналогічного параметра при русі людини, також сигнали бувають
несиметричними. Але головним параметром для датчика є величина сигналу.
У примітивних моделях датчиків даний параметр може бути лише один
для визначення події спрацьовування детектора. Його значення порівнюється з
деяким пороговим значенням. Це і є визначенням чутливості детектора. При
такому підході кількість помилкових спрацьовувань буде набагато більше.
ЗАПРОПОНОВАНІ РІШЕННЯ
З метою зниження кількості помилкових спрацьовувань в подібних
конструкціях детекторів треба підраховувати кількість імпульсів перевищення
порогового значення. Коли людина перетинає промінь активної зони кілька
разів або кілька променів відразу, детектор реєструє імпульси. Освітлення не
включиться при першому перевищенні порогового значення. Воно включиться
тільки тоді, коли за заданий інтервал часу кількість перевищень перевершить
встановлений параметр.
До недоліків даного підходу можна віднести затримки на включення
освітлення при реальному появі людей в зоні дії датчика. Крім того, при
підрахунку імпульсів можливі помилкові вмикання освітлення, пов'язані з
різними перешкодами (електромагнітне випромінювання або теплові
перешкоди).
У більш якісних детекторах блок обробки звертає увагу на симетричність
форми сигналів, їх двополярність. При аналізі сигналів блок обробки порівнює
отриманий сигнал з пороговими значеннями (позитивним і негативним) і
враховує величини і тривалість сигналів різної полярності.
Тривалість сигналу – це час, за який сигнал перевищить встановлене
граничне значення. Вона може вимірюватися безпосередньо, або може
підраховуватися, якщо граничне значення буде «плаваючим».
Додатковим засобом обробки сигналів піроприймачів може служити
автоматична термокомпенсація. Її суть полягає в тому, що при температурі
повітря в діапазоні від +25 до +37 °С чутливість детектора буде падати, тому
що різниця температури людини і оточуючих його теплових полів буде нижче.
Простим рішенням цієї проблеми може служити автоматичне посилення
сигналу при збільшенні температури навколишнього середовища. Але в цьому
випадку температуру необхідно вимірювати. Автоматична термокомпенсація
дозволяє зберігати постійний рівень чутливості детекторів, незважаючи на
зміни температури навколишнього середовища, які можуть виникати протягом
року.
ВИСНОВКИ
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Всі описані вище способи обробки сигналів в PIR-детекторах
реалізуються за допомогою цифрових, аналогових або комбінованих засобів. В
найсучасніших інфрачервоних датчиках застосовуються способи цифрової
обробки, засновані на мікроконтролерах і спеціалізованому програмному
забезпеченні. Дане рішення забезпечує максимальну надійність правильної
роботи PIR-детектора і мінімальну кількість помилкових спрацьовувань. Крім
того, застосування схем на сучасних мікроконтролерах дозволяє знизити
енергоспоживання і тепловиділення датчика, що безпосередньо позначається на
терміні безпомилкової служби пристрою.
Метод і алгоритм обробки сигналу PIR-датчиком закладені в структуру
програмного забезпечення (embedded software), «зашитого» в мікроконтролер
датчика.

DIGITAL BACKPACK (ІНТЕРАКТИВНИЙ РЮКЗАК)
Бабій Сергій Ігорович, кафедра «Комп’ютерні науки», Луцький
національний технічний університет, 2 курс за скороченим терміном
навчання
Керівник: Лук’янчук Юрій Анатолійович, старший викладач, кафедра
«Комп’ютерні науки», Луцький національний технічний університет,
У сучасному світі інформаційні технології увійшли в життя людей
стрімко і не помітно. Наразі важко уявити людину, яка була б не знайома з
технологіями масової інформації та інтернетом. Так само, як важко уявити наш
світ без комп’ютерів, або ж без мережевих телефонів, що є майже у кожного під
рукою.
З моменту часу становлення людства на нову ланку розвитку
комп’ютерної техніки пройшло менше ста років, та, не дивлячись на це,
прогрес розвитку у цій сфері і на даний час є стрімким і здається незупинним.
За короткий час людина перейшла від етапу розвитку, коли комп’ютери були
розміром у декілька кімнат до етапу, коли кожен може володіти своїм
персональним комп’ютером, який і не буде займати багато простору у вашому
домі, або ж на робочому місці.
Безумовно комп’ютерні технології з часом стануть невід’ємною
частинною нашого життя, та проникнуть у кожну роботу та побутову сферу
людини. Дивлячись на те, як швидко йде прогрес у сфері інформаційних та
комп’ютерних технологій питання коли це станеться відпадає саме собою,
адже це стало сьогоденням.
Технології зустрічаються усюди і проникають у дрібні речі, про які нам
було важко і подумати. Одним із прикладів цього є портфелі з дисплеєм.
Здавалось би, що звичайний ранець не можливо зв’язати з технікою. Але ж це
не так. Сучасні інженери, маючи величезну основу для самореалізації та нових
ідей, на рахунок того, як покращити життя людини, або ж його прикрасити
технологіями, створюють все більше і більше новинок в світі техніки.
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Тому актуальним завданням на сьогодні є створення пристрою, який
зможе прикрасити повсякденне життя людини, надаючи йому нових барв.
Таким пристроєм і стане наш рюкзак з дисплеєм, в основі розробки якого
головним є світлодіодна матриця.
Мета розробки – розробити пристрій на основі сучасної бази
електротехніки, що зможе надати більше функціональних можливостей
звичайному дорожньому рюкзаку.
Об’єкт розробки - технології розробки електронних пристроїв.
Предмет розробки – розробити систему керування рюкзаком-дисплеєм з
мобільного пристрою.
Такий пристрій як світлодіодний дисплей може доповнити майже будьяку річ, адже його функціонал дуже великий, та ряд функцій, які подібний
пристрій може виконувати, можна перераховувати довго. Воно і не дивно, адже
дисплей це той засіб який представляє собою джерело візуальної інформації. А
як ще якщо не візуально людина сприймає найбільше інформації із
навколишнього світу.
Сфери в яких можливо застосувати подібний пристрій є безліч.
Починаючи з банальних рекламних банерів та закінчуючи графічними та
професійними упровадженнями подібного пристрою у високотехнологічні
машини або ж ЕОМ.
Тому такий пристрій як дисплей, або ж безпосередньо світлодіодний
дисплей є нехай і простим на вигляд проте дуже «гнучким» у своїх
можливостях.
Тому саме цей пристрій став об’єктом розробки моєї роботи, та саме він
став опорою в моїй меті вдосконалити звичайну річ, додаючи їй
технологічності.
Розроблюваний пристрій призначений для відтворення зображення на
світлодіодної матриці, що керується за допомогою телефону, а також
спеціальної програми.
Як результат користувач отримує цікаве рішення для модернізації свого
дорожнього рюкзака. Пристрій подібного типу є новим та інноваційним в галузі
технологій подання візуальної інформації.
Параметри розроблювального пристрою наступні:
•
Розмір матриці 16х16 пікселів;
•
Блок живлення 5000mah;
•
Контролер Wemos D1 mini на базі Arduino;
•
Кількість пікселів на матриці становить 256шт;
•
Потужність 50Вт;
•
Напруга 5V;
•
Вага 900 грамм.
Керування пристроєм здійснюється за допомогою додатку на смартфоні,
що містить необхідний функціонал та можливості. З'єднання між пристроєм та
телефоном відбувається через точку доступу WIFI. Точку доступу створює
контролер після ввімкнення.
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Бекпеки підходять дітям, підліткам та креативним стильним дорослим.
При цьому можливості, які дає монітор на рюкзаку, також успішно
використовуються в бізнесі. Логотип і слоган вашої компанії, що світиться на
екрані, викличе набагато більшу цікавість та буде помітнішим, ніж просто
надрукований аналог.
Здатність рюкзака з дисплеєм привертати увагу також підвищує вашу
безпеку на дорозі. Водії напевно помітять миготливе зображення за спиною у
школяра, що йде по переходу, або велосипедиста, що їде узбіччям. Особливо це
актуально у темний час доби, адже взимку в Україні пізно світає і рано темніє.
Ще одну незаперечну суперсилу рюкзака з дисплеєм, напевно, оцінять
батьки школярів. Вони вже знають, як швидко змінюються інтереси та смаки
їхніх улюблених діточок. Сьогодні донька божевільна від Ельзи з «Холодного
серця», а завтра вона вже малює на полях чудиків з «Among Us».
Додатки

Рис. 1. Зображення рюкзака (орієнтовний фінальний продукт)
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Рис. 2 Макет контролера та світлодіодного дисплею

Рис. 3 Меню режимів у програмі керування пристроєм

МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМПАКТНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД
Юрченко Альона Романівна, I курс, Краматорське вище професійне
торгово - кулінарне училище, вихованка гуртка "Донецького обласного
еколого - натуралістичного центру"
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Аналіз проблеми
В даний час для очищення стічних вод малих витрат від різноманітних
забруднень найбільш перспективними з точки зору ефективності, монтажу та
експлуатації є компактні установки.
Компактна установка (КУ) є зменшеними за обсягом аналогами міських
каналізаційних очисних споруд (КОС). КУ можуть включати як аеробні, так і
анаеробні зони, різні види відстійників та системи знезараження, вільно
плаваючий мул та прикріплену на завантаженні біомасу.
Необхідність очищення у заданій кількості та якості є обов'язковою
вимогою, що пред'являється замовником до виробника компактних установок.
Однак, при підборі технологічних та технічних рішень, неточні дані про
витрату, якість та кількість забруднень, які найчастіше відрізняються від
теоретичних, не дозволяють навіть підготовленому персоналу, розрахувати та
підібрати необхідну КУ.
Мета
Метою дослідження була розробка рішень щодо модернізації КУ для
очищення побутових стічних вод. У рамках досліджень було зібрано
інформацію про роботу КУ на компресорній станції, з перекачування газу, та
розроблено необхідні заходи щодо вдосконалення роботи установки.
Аналіз вихідних даних показує, стік надходить від вахтового житлового
комплексу (ВЖК), специфічний, від господарсько-побутового стоку
відрізняється малою наявністю вуглецевмісних органічних речовин,
необхідних для харчування бактерій, що беруть участь у біологічному
очищенні, і великою кількістю азотовмісних сполук (таблиця 1).
Склад стічних вод
Таблиця №1
Одиниці Вода, що
Вода на
Нормативи
№ Показники
виміру
надходить
випуску,
допустимих
на БОС
після
скидів
БОС
1 Амоній іон (NH4+)
мг/дм3
75,11
41,21
0,27
3
2 Нітрат-іон (NО3 )
мг/дм
1,06
1,720
40,00
3
3 Нітрит-іон (NО2 )
мг/дм
0,087
0,160
0,08
33
4 Фосфат-іон (РО4 )
мг/дм
13,24
11,98
0,61
3
5 Біохімічне
мг/дм
78,3
20,5
3,00
споживання кисню
(БПК5)
6 Зважені речовини
мг/дм3
321
28,7
7,90
(ВВ)
Багато типових рішень КУ розраховані на слабко забруднені стічні води
та малі витрати. Також не є можливим для типових рішень врахувати
територіальні особливості та види забруднень. Внаслідок чого, після
встановлення КУ на місці постійної роботи, дані про продуктивність установок
є завищеними та не актуальними. Сукупність цих проблем призводить як до
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невиправданих витрат у вигляді капітальних вкладень на обладнання та
поточних витрат на електроенергію, так і до забруднення природних об’єктів.
Методи
На даний момент розглянута споруда являє собою дві паралельні лінії
(рисунок 1). Проектна продуктивність двох ліній становить 60 м3/добу.
Стічна вода надходить у дві накопичувальні ємності об'ємом 25 м3 кожна,
далі насосами подається через грати в первинний відстійник, де аерується вода і
менш щільне середовище піднімається вгору, протікаючи далі по жолобах, а
важка фракція осаджується на стінках. Далі, з первинного відстійника вода
надходить на біологічне очищення в аеротенк, завантажений блоковим
завантаженням, де аерується і проходить на другий ступінь біологічного
очищення, аналогічний першому, далі по ступеню стік з надлишковим
активним мулом потрапляє у вторинний відстійник з тонкошаровими
модулями. в голову споруди, а інша зневоднюється та утилізується на полігоні
твердих побутових відходів. Наступні ступені – це фільтрація, знезараження та
випуск умовно чистої води.

Рис. 1. Технологічна схема існуючих споруд
СВ – стічна вода; НП - насос перекачування; М - надлишковий мул;
ТВ – тверді побутові відходи; В – повітропровід;
СВ2 – стік, що надходить на фільтрацію та знезараження;
1 – накопичувальна ємність 25м3; 2 – ґрати; 3 – первинний
відстійник;
4,5 – аеротенк; 6 – вторинний відстійник; 7 – фільтр доочищення;
8 – встановлення УФ знезараження
КУ не справляються із очищенням забруднень. Основні проблеми та шляхи
вирішення, з якими можна зіткнутися у процесі експлуатації КУ
представлені в таблиці 2.
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Проблеми КУ
Таблиця
№2
Проблема
Замулювання
блокового
завантаження

Можливі причини
- відсутність перемішування

Рішення
- ефективніша аерація;
-організація великих зорів;
-регенерація завантаженням;
-часте продування.

Відмирання
частини

- попадання токсинів у СВ

-ознайомлення персоналу та
недопущення скидання токсинів

мулу

- Відсутність кисню для
дихання

-встановлення додаткової
аерації;

-

потрапляння сильних
окислювачів під час
зворотного промивання
фільтрів

-заміна блокового завантаження
вільноплаваючим мулом або
інертним завантаженням
-замикання або реконструкція
мережі КУ на час промивання

Мала
швидкість
осадження ВР

- неефективне використання
первинного відстійника

-модернізація та переобладнання
елемента мережі

Мала доза
робочого
обсягу
активного
мулу

- неефективне використання
блокового завантаження

-заміна блокового завантаження
суцільною біомасою [1]

Для виправлення ситуації із забрудненням передбачено модернізацію однієї
з ліній, відпрацювання технології та подальше використання її на другу лінію.
В результаті ми отримуємо установку, представлену на малюнку 2.
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Рис. 2. Технологічна схема планованої модернізації споруд:
СВ – стічна вода; НП - насос перекачування; М - надлишковий мул;
ТВ – тверді побутові відходи; П – повітропровід; СВ2 – стік, що надходить
на фільтрацію та знезараження; 1 – накопичувальна ємність 25м3;
2 – ґрати; 3 – аноксидна зона; 4, 5 – аеротенк; 6 – вторинний відстійник; 7
– фільтр доочищення; 8 – встановлення УФ знезараження
Заплановані результати, що описують конкретний етап модернізації,
наводяться в таблиці 3.
Таблиця 3
Етапи модернізації КУ
Етапи:
Запланований результат Особливості процесу
1.
Реконструкція
Заміна відстійника на
Зменшення осадження
відстійника
блок біологічного
ВР
очищення з аноксидною
зоною: очищення за
нітрат-і нітрит-іонами
2.
Заміна
Підвищення якості
Наріст мулу
блокового
очищення азотвідбувається протягом:
завантаження
сполуками
- 10–20 діб при t=10оС
активним мулом
4-7 діб при t = 20оС
[2].
3.
Створення
Досягнення необхідного Збільшення кількості
процесу
результату очищення за комунікації (довжина
рециркуляції
нітрат- і нітрит-іонами
та кількість труб)
та іонами амонію.
4.
Створення
Рівномірний розподіл
Збільшення кількості
розосередженого розчиненого кисню,
комунікації
впуску стічної
зменшення віку мулу
(протяжність та
рідини
кількість труб) –
Ускладнення
експлуатації
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Дана модернізація встановить технологію нітри-денітрифікації з
розподіленим впуском стічної рідини, за схемою Лудзака-Еттінгера з
двоступінчастою аеробною зоною нітрифікації, натомість технології 2ступінчастої нітрифікації. Що у свою чергу покращить показники як за
нітрифікацією – за рахунок покращення роботи аеробної зони (відбудеться
збільшення біомаси), так і за денітрифікацією – за рахунок появи аноксидної
зони (буде переобладнано первинний відстійник).
Використання саме схеми Лудзака-Еттінгера, а не її модифікованої версії
дозволяє зменшити ризик негативного впливу розчиненого кисню на швидкість
денітрифікації в аноксидній зоні, що надходить із внутрішнім рециклом з
аеробної зони, при використанні нітрифікованого рециклу прямо з аеротенку
(модифікована схема Лудзака-Е). Також використання технології нітроденітрифікації є найкращим прийомом для боротьби з нитчастим спуханням
активного мулу, бо мікроорганізми-денітріфікатори є природними
антагоністами нитчастих бактерій [2].
Результат
Проведений у результаті досліджень аналіз існуючої КУ дозволяє виявити
існуючі проблеми та розробити рішення щодо збільшення ефективності роботи
за рахунок проведення модернізації. Модернізація КУ дозволить забезпечити
необхідну екологічну безпеку, оптимізувати експлуатаційні витрати,
зберігаючи при цьому високу якість очищення стічних вод.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ДЕРЕВНОЇ ТИРСИ У ЯКОСТІ СОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ
ВОД
Костильов Роман Павлович, I курс, Краматорське вище професійне
торгово - кулінарне училище, вихованець гуртка "Донецького обласного
еколого - натуралістичного центру"
Аналіз проблеми.
Очищення стічних вод від іонів важких металів є однією з проблем, що
стоять перед підприємствами, виробничий цикл яких передбачає утворення
таких стоків. Найбільш гостро це завдання виникає перед промисловими
об'єктами, які мають гальванічні виробництва.
Для очищення стічних вод від іонів важких металів застосовують різні методи
очищення: хімічні, фізико-хімічні, біологічні. Найбільшого поширення нині на
практиці набули реагентні та електрохімічні способи очищення. Дані способи
очищення характеризуються рядом переваг: здатністю очищати води
різноманітного хімічного складу, високою ефективністю очищення,
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можливістю очищати великі обсяги стічних вод та ін. Однак, незважаючи на
переваги даних методів очищення, очищені води, що утворюються, не завжди
відповідають технологічним вимогам і не можуть бути повернені в
виробництво.
Мета
Метою роботи є отримання та дослідження властивостей нових сорбентів, які
виготовляються з доступних природних матеріалів. Об'єктом досліджень
виступали тирса - відхід виробництва, отриманий на одному з деревообробних
підприємств нашого регіону, а також тирсу, яка оброблена розчинами
карбаміду або ортофосфату натрію та термічно (витримка при температурі 145
° С) навантажена.
Матеріали
Дослідження сорбційних властивостей вихідної і модифікованої тирси
здійснювали на модельних стічних водах, що містять іони заліза або цинку.
Початкова концентрація заліза загального розчині змінювалася в діапазоні 5200 мг/дм3; іонів цинку – 0,1-2 г/дм3. Вибір робочих вихідних концентрацій
іонів важких металів у пробах обумовлений вмістом металів, що вивчаються, в
промивних стічних водах гальванічних виробництв при нанесенні цинкового
покриття на деталі.
Визначення сорбційної ємності матеріалів проводили в статичних умовах за
часу взаємодії фаз, що дорівнює 2 годинам. У розчині, після відділення
сорбенту, визначали вміст іонів металів. Встановлення концентрації загального
заліза здійснювали фотометричним способом [1], іонів цинку –
титриметричним способом [2]. На підставі отриманих результатів, з
урахуванням вихідної концентрації металу, проводили розрахунок сорбційної
ємності матеріалу.
Результати визначення сорбційних властивостей вихідної і модифікованої
тирси по іонах заліза представлені на рис 1.

Початкова концентрація іонів заліза в розчині, мг/дм3
- деревна тирса
- тирса, оброблена розчином ортофосфату натрію
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-тирса, оброблена розчином карбаміду
- тирса після термічної обробки
Рисунок 1 – Сорбційні властивості відходів деревини за іонами заліза
Встановлено, що найкращими сорбційними властивостями характеризується
зразок відходів деревини, обробленої карбамідом. Гранична величина
сорбційної ємності даного зразка в діапазоні початкових концентрацій заліза,
що розглядається, становить 12,5 мг/г. Ймовірно, це зумовлено утворенням на
поверхні сорбенту реакційно - здатних функціональних груп: карбоксильних,
аміногруп та інших.
Термічна обробка тирси, у всьому досліджуваному діапазоні вихідних
концентрацій іонів заліза в розчині, також сприяє збільшенню сорбційних
властивостей відходів.
Результати визначення сорбційних властивостей тирси по іонах цинку
представлені на рис. 2.
Результати досліджень показують, що спостерігається різний хід сорбційних
залежностей для зразків, що розглядаються. Для вихідних зразків має місце
швидке зростання сорбційної ємності у діапазоні початкових концентрацій
іонів цинку 0,1-0,6 г/дм3. Для інших зразків характерно плавне збільшення
сорбційної ємності в ширшому діапазоні початкових концентрацій металу в
пробі: для зразків, що зазнали термічної обробки, діапазоні концентрацій 0,10,8 г/дм3; для тирси, обробленої розчином карбаміду, – 0,1-1,0 г/дм3; розчином
ортофосфатом натрію, – 0,1- 1,4 г/дм3.

Початкова концентрація цинку в розчині, г/дм3
- деревна тирса
- тирса , оброблена розчином ортофосфату натрію
- тирса, оброблена розчином карбаміду
- тирса після термічної обробки
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Представлені результати свідчать про високу величину сорбційної ємності у
тирси, що зазнали термічної обробки, мінімальної – у відходів, оброблених
розчином карбаміду. Встановлено, що обробка відходів деревини розчином
ортофосфату натрію не призводить до зростання сорбційних властивостей
досліджуваного матеріалу щодо іонів цинку. Таким чином, хімічна обробка
тирси не призводить до збільшення сорбційних властивостей тирси по іонах
цинку.
Результат дослідження свідчить про переважання різних механізмів сорбції
іонів заліза та цинку зразками деревних відходів. В результаті проведеного
порівняльного аналізу зазначених вище сорбентів, можна зробити висновок, що
для вилучення іонів заліза з води доцільно застосовувати тирсу, оброблену
розчином карбаміда; для іонів цинку – відходи деревини після термічної
обробки.
Висновки
Отримані результати дозволяють рекомендувати використання деревної тирси
у якостісорбент для доочищення вод від іонів важких металів після реагентного
та електрохімічного очищення стічних вод гальванічних виробництв.
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СОНЯЧНИЙ ДАХ
Верхломчук Анна, 2 курс, Відокремлений структурний підрозділ
«Волинський фаховий коледж Національного університету харчових
технологій», група Облік і оподаткування,
- проєкт складається з двох частин: перша частина (теоретична), друга частина
(практичний розрахунок)
- перша частина, подана інформація енергозбереження, з використанням
оптимального кута нахилу даху та використання новітніх технологій «Сонячна
черепиця»
-друга частина проєкту – це практичний розрахунок вартості проєкту у місті
Луцьку на даху будівлі Волинського коледжу НУХТ
Тези
- Важливе місце в сучасній Україні починає займати відновлювальні види
енергії, до яких відносять: гідроенергія, вітрова та теплова енергії,
променева енергія Сонця
- Використовуючи ці джерела енергії наша держава може не тільки
зекономити свій бюджет, а й здійснити перші кроки до енергетичної
незалежності
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- Адже на даний момент, нікому не таємниця, що Україна залежна від
сусідніх держав у цій сфері
- На сьогоднішній день газ, нафта, вугілля залишаються основними
засобами енергії та тепла, але людство поступово збільшує відсоток
інших альтернативних джерел
- У другій половині ХХ ст. обертів набирало будівництво атомних станцій,
але через їх небезпеку ( Чорнобиль, Фукусіма, Віндскейл-Пойл), світ
виявився не готовим до такої надпотужної, і часом не керованої енергії
- Кількість жертв та екологічні наслідки привели до того, що багато країн
ввели закони про поступове закриття атомних електростанцій (Австрія,
Франція, Німеччина)
- Пропоную проєкт, який може внести вагомий внесок у розвиток
енергонезалежності нашої держави
- Крім того цей проєкт створений, щоб покращити екологічну ситуацію в
Україні, яка, на жаль, на даний момент справді жахлива
- Суть проєкту включає в себе впровадження нового закону, який
зобов’яже усі державні та комунальні установи при реконструкції
дахів або будівництв нових будівель, проектувати дах, який буде
максимально використовувати сонячну енергію
- Багато європейських міст (Берлін, Баден-Вюртемберг та ін.) вже схвалили
місцеві закони (Solargecetz) про обов’язкова встановлення сонячний
панелей на всіх новобудовах та реконструкціях
- Згідно досліджень нахил ( бік) даху має бути повернутий на південнозахідну сторону світу
- Кут нахилу даху, для оптимального використання сонячної енергії
(період літо-зима) повинен становити 35°-45°
- Також при будівництві дахів, відразу використовувати матеріали, які
мають загальну назву «Сонячних дах»
- Ці дахи використовуються, як альтернатива металопрофілю, черепиці та
ін. стандартним покриттям
- Переваги цих дахів: зменшення навантаження на будівлю, відсутність
перегрівання мансардних дахів та, одночасно, видобуток енергії
- Вперше, технологію сонячних дахів, запропонувала фірма Tesla, але в
Україні, на даний момент існують схожі аналоги, які на 30-40% дешевші,
наприклад, системи River Solar або Forward Labs, SOLRIF BIPV
- Це нововведення допоможе, за ближчі 20-30 років, забезпечити державу
додатковими 7-10% альтернативної енергії
- Окупність проєктів «Сонячних дахів» складає 5-8 років
- Як доказ, що дана пропозиція є дійсно фінансово приваблива та
енергоефективна, приведений приклад розрахунку використання простих
сонячних панелей будівлі нашого навчального закладу м.Луцька
- У нашому місті деякі підприємства вже встановили у себе сонячні панелі
– Волинська обласна клінічна лікарня, «Волинський обласний
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-

-

-

-

-

фтизіопульмонологічний медичний центр», Луцька медична оперативнодиспетчерська служба
На жаль, навчальні заклади Луцька, поки що, суттєво, відстають в цьому
напрямку
Я навчаюся у Волинському коледжі НУХТ, який є триповерховою
будівлею ХVII ст., із загальною площею даху 3458,55м2
Враховуючи сторони світу і оптимальне використання південно-західної
сторони даху, ми можемо використати, орієнтовно, 1500м2
Кут нахилу даху в навчальному закладі складає 40°, що є оптимальний
для даної системи
Кількість панелей, яка можлива на цю площу – 300 шт, потужністю 540Вт
Загальна потужність електростанції, приблизно, становитиме 162кВт
Волинський коледж НУХТ за 2021р. (без грудня місяця) спожив
90000кВт по середній ціні 3грн за кВт, всього 270 0000грн. з 2022р.
відбудеться підвищення на електроенергію до 5,50 грн, тоді річна ціна
буде складати 495000 грн
Сонячна електростанція потужністю 162кВт в середньому зможе
надавати в рік 170500 кВт\год,рік, що буде надавати 45% надлишкової
потужності
При подальшому використанні системи «Зеленого тарифу», 80000 кВт
може бути продане іншим споживачам, що надасть ще 320000 грн
додаткового доходу
Ціна даного проєкту складає орієнтовно 2 640 000грн
Згідно розрахунків, електростанція в рік дає дохід 815000грн, тобто
окупність даного проєкту складає 3 роки
У висновку ми бачимо, що держава зможе повернути витрачені кошти у
термін до трьох років, а далі навчальний заклад зможе не тільки
забезпечити безкоштовною електрикою, а й надавати її іншим об’єктам
по ціні нижче ринкової
Я вважаю, що якщо взяти до уваги альтернативні види відновлювальної
енергетики, то на даний момент сонячна енергетика найбільш економічно
приваблива в нашому регіоні

ЦИФРОВА МЕТЕОСТАНЦІЯ НА БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЕРА ARDUINO
UNO
Мосійчук Станіслав Миколайович учень 11 класу Сарненського ліцею №5,
вихованець Комунального закладу «Станція юних натуралістів»
Рівненської обласної ради
Науковий керівник: Галушко Олександр Вікторович, вчитель фізики та
астрономії Сарненського ліцею №5

69

Анотація
Цифрові метеостанції знаходять досить широке застосування у різних
сферах життєдіяльності, де необхідний регулярний моніторинг температури,
вологості та атмосферного тиску.
Особливе значення побутова метеостанція має для людей, які
метеозалежні від різкої зміни в кліматі, атмосферних явищ або підвищення
температури. Людям які страждають від подібної проблеми важливо заздалегідь
дізнаватися про зміни в погоді.
Робота
є
актуальною,
оскільки
виробничі
метеостанції
використовуються у вузькоспеціалізованих завданнях, там, де необхідна
інформація про параметри навколишнього середовища на вірогідність і
точність якої можна покластися. Прикладом такого застосування може бути
метеостанція в аеропорті, лікарні, на підприємствах де товар повинен
зберігатися в спеціальних умовах.
Метою наукової роботи є розроблення цифрової портативної
метеостанції на основі мікроконтролера.
Розроблено принципову схему з використанням контролеру Arduino
Nano, на основі схеми проведено вибір елементної бази. Розроблено
друкований вузол та проведено вибір варіанту конструкції. Проведено
необхідні розрахунки для підтвердження працездатності приладу та
відповідності стандартам.
Даний пристрій можна використовувати для контролю температури,
відносної вологості, атмосферного тиску, а також для моніторингу рівня
вуглекислого газу в повітрі.
Ключові слова: метеостанція, Arduino, давач.
Для досягнення мети було поставлено ряд завдань:
 оглянути існуючі аналоги цифрових метеостанції;
 вибрати обґрунтоване технічне рішення;
 розробити пристрій та здійснити аналіз його працездатності.
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Обгрунтування та вибір схемотенічного рішення
2.1. Структурна схема пристрою
2.2. Вибір елементної бази
2.2.1. Вибір контролера
2.2.2. Вибір давача вологості і температури
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Розробка пристрою та аналіз його працездатності
3.1. Внутрішня компоновка пристрою
3.2. Зовнішня компоновка пристро
3.3. Розрахунок ударо і віброміцності
3.4. Розрахунок теплового режиму пристрою
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ
ДОДАТКИ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ДП – друкована плата;
ДВ – друкований вузол;
ІМС – інтегральна мікросхема;
МК – мікроконтролер;
РЕА – радіоелектронна апаратура;
САПР – система автоматизованого проєктування;
SMT – Surface Mount Technology;
LCD—Liquid Crystal Display;
TFT—Thin-Film-Transistor;
USB—Universal Serial Bus.
ВСТУП
Цифрові метеостанції знаходять досить широке застосування у різних
сферах життєдіяльності, де необхідний регулярний моніторинг температури,
вологості та атмосферного тиску.
У сучасному світі з високим рівнем розвитку цифрових технологій можна
отримувати інформацію про погоду різними способами. Прогноз погоди
передають по телебаченню і радіо, аналогічну інформацію вам пропонують
різні сайти у мережі Інтернет або розсилки по електронній пошті. Може
виникнути питання навіщо тоді купувати домашню метеостанцію?
Причина для цього полягає в тому, що метеостанції дозволяють
отримувати точну і детальну інформацію по поточному стані і прогнозі погоди
безпосередньо в місці її розташування. Напевно кожен стикався з помилковим
прогнозом, одягаючись не по погоді або не беручи з собою парасольку,
ризикуючи застудитися. Метеорологічний прогноз, що йде по традиційним
засобам інформації, є усередненими для досить великой території, хоча всім
відомо про мінливість погоди навіть в межах одного великого міста.
Особливе значення побутова метеостанція має для людей, які
метеозалежні від різкої зміни в кліматі, атмосферних явищ або підвищення
температури. Людям які страждають від подібної проблеми важливо заздалегідь
дізнаватися про зміни в погоді.
Сучасні метеостанції в більшості випадків діляться на дві категорії:
побутові і виробничі. Побутові метеостанції при доступній ціні дозволяють
отримувати показання про температуру і вологість в приміщеннях та за вікном,
вимірювати атмосферний тиск, аналізувати динаміку зміни атмосферного
тиску, на підставі чого самостійно робити прогноз погоди на 6-36 годин, однак з
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не ідеальною точністю і вірогідністю вимірювань. Деякі метеостанції також
додатково забезпечені такими функціями як визначення швидкості і напряму
вітру, вимірювання точки роси, вологості ґрунту, ультрафіолетового
випромінювання.
В даній роботі була розроблена побутова (шкільна) метеостанція, що буде
вимірювати, а також зберігати інформацію про вологість, температуру,
атмосферний тиск та рівень вуглекислого газу. Інформація про погодні
показники зберігається на карту пам’яті (microSD) з якої її можна переводити на
комп’ютер і використовувати для прогнозування погоди або збору статистики.
Додатково пристрій буде показувати дату і час.
Також метеостанція має можливість підключення до комп'ютера по
інтерфейсу USB.
Робота
є
актуальною,
оскільки
виробничі
метеостанції
використовуються у вузькоспеціалізованих завданнях, там, де необхідна
інформація про параметри навколишнього середовища на вірогідність і точність
якої можна покластися. Прикладом такого застосування може бути
метеостанція в аеропорті, лікарні, на підприємствах де товар повинен
зберігатися в спеціальних умовах і т.д.
Метою наукової роботи є розроблення цифрової портативної
метеостанції на основі мікроконтролера.
Для досягнення мети було поставлено ряд завдань:
 оглянути існуючі аналоги цифрових метеостанції;
 вибрати обґрунтоване технічне рішення;
 розробити пристрій та здійснити аналіз його працездатності.
РОЗДІЛ І. РОЗРОБКА ТА АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ
1.1. Огляд аналогів
Розробку технічного завдання доцільно розпочати с огляду типових
рішень для цифрових метеостанцій.
У сучасному світі метеостанції знаходять досить широке застосування у
різних сферах життєдіяльності. Розглянемо декілька типових метеостанцій та
порівняємо їх характеристики.
Hama EWS-800 — це побутова метеостанція яка дозволяє отримувати
дані про температуру вологість та атмосферний тиск. Зовнішній вигляд
метеостанції зображений на рис. 1.1.

72

Рисунок 1.1 — Зовнішній вигляд метеостанції Hama EWS-800 [1]
На передній панелі базового блоку розташований монохромный дисплей
з підсвічуванням і кнопки управління метеостанцією. На задній панелі базового
блоку розташований відсік для батарейок живлення. Може кріпитися на стіну.
Також метеостанція має можливість підключення додаткового бездротового
дистанційного датчика. Характеристики приладу наведено у табл. 1.1.
Таблиця 1.1 — Характеристики метеостанції Hama EWS-800
№ Назва характеристики

Значення

1

Діапазон вимірювання температури

–40 °C … +60 °C

2

Діапазон вимірювання вологи

20%…95%

3

Матеріал корпусу

пластик

4

Живлення

5

Габарити

6

Додаткові функції

7

Ціна

від
(3хАА)

батарейок

110х35х190 мм
годинник,
календар
1200 грн

До недоліків метеостанції можна віднести не дуже зручні одиниці
вимірювання атмосферного тиску (дюйми ртутного стовпчика замість
міліметрів), недостатню контрастність зображення та нерівномірну підсвітку.
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Метеостанція FA-2460 це більш простий і дешевший варіант, який
дозволяє вимірювати температуру та вологість. Зовнішній вигляд метеостанції
зображений на рис. 1.2.

Рисунок 1.2 — Зовнішній вигляд метеостанції FA-2460 [2]
На передній панелі базового блоку розташований LCD екран і кнопки
управління метеостанцією. На задній панелі базового блоку розташований
відсік для батарей живлення. Метеостанція має досить зручний інтерфейс що
забезпечує легку навігацію і налаштування приладу. Також присутня функція
настройки одиниць вимірювання температури. Характеристики даної метеостанції наведено у табл. 1.2.
Таблиця1.2—ХарактеристикиметеостанціїFA-2460
№

Назва характеристики

Значення

1

Діапазон вимірювання температури

0 °C … +50 °C

2

Діапазон вимірювання вологи

3

Матеріал корпусу

4

Живлення

від батарейок (3хАА)

5

Габарити

200х130х30 мм

6

Додаткові функції

7

Ціна

20%…90%
пластик

годинник, календар
500 грн

До недоліків метеостанції можна віднести неможливість проведення вимірів на вулиці та відсутність підсвітки.
Метеостанція FA-2460 — це побутова метеостанція яка дозволяє отримувати дані про температуру та вологість. Особливістю метеостанції є можливість відображати якість повітря. Давач повітряного середовища може виявляти різні небезпечні для людей речовини, наприклад, формальдегід, роз74

чинники, вугільний газ, болотний газ (метан) або сигаретний дим та попереджувати про це звуковим сигналом.
Зовнішній вигляд метеостанції зображений на рис. 1.3

Рисунок 1.3 — Зовнішній вигляд метеостанції TFA-602527 [3]
Дана метеостанція має менші габарити ніж моделі розглянуті вище. На
передній панелі базового блоку розташований монохромний дисплей і кнопки
управління метеостанцією. На задній панелі, відповідно розташований відсік
для батарей живлення. Характеристики даної метеостанції наведено у табл. 1.3
Таблиця 1.3 — Характеристики метеостанції TFA-602527
№

Назва характеристики

Значення

1 Діапазон вимірювання температури

10 °C … +60 °C

2 Діапазон вимірювання вологи

20%…95%

3 Матеріал корпусу

пластик

4 Живлення

від батарейок (2хАА)

5 Габарити

від батарейок (2хАА)

6 Додаткові функції

годинник, календар

7 Ціна

1900 грн

До недоліків метеостанції можна віднести невеликий діапазон
вимірювання температури та значну ціну.
1.2. Аналіз технічного завдання
Цифрова портативна метеостанція призначена для проведення
метеорологічних спостережень , що дозволяє провести виміри основних
погодних показників, а саме: температуру , тиск і вологість повітря. Додатково
метеостанція має вимірювати рівень вуглекислого газу та показує дату і час.
Контроль температури вологості та тиску здійснюється давачем BME280,
дані з якого подаються на контролер, який їх аналізує та обчислює і виводить
на дисплей. Рівень вуглекислого газу вимірюється давачем MH- Z19 дані з
якого так само аналізуються контролером і виводяться на дисплей, дату і час
відслідковує модуль реального часу DS3231.
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Отримані дані можна зберігати на зовнішньому накопичувачі, що робить
даний пристрій дуже зручним в плані аналізу, моніторингу та статистики
метеорологічних досліджень.
Кліматичні виконання згідно ГОСТ 15150-69 [4] – УХЛ 1.1.
УХЛ – для макрокліматичних районів з помірним та холодним кліматом,
1.1 – Для зберігання в процесі експлуатації в приміщеннях категорії 4 і
роботи як в умовах категорії 4, так і (короткочасно) в інших умовах, в тому
числі на відкритому повітрі.
Умови експлуатації:
Робоча температура -20…40ºС;
Гранична температура -25…50ºС;
Середнє значення відносної вологості 70% при 15ºС;
Верхнє значення відносної вологості 90% при 25ºС;
атмосферний тиск 86 — 106,7 кПа (650..800 мм рт. ст.)
відсутність активних речовин в навколишній атмосфері.
Умови експлуатації згідно ГОСТ 16019-2001[5] – H7.
H7 – носима, експлуатується на відкритому повітрі або в наземних і
підземних спорудах.
Захист від механічних чинників М13 згідно ГОСТ 17516.1-90[6]. Захист
від зовнішніх механічних впливів реалізований за допомогою закритого
корпусу.
Відповідно до вище перелічених вимог, конструкція цифрової
портативної метеостанції в будь-якому випадку не повинна мати доступу до
пилу або вологи, проте повинна бути естетично привабливою, так як
відноситься до класу побутової апаратури.
РОЗДІЛ ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР СХЕМОТЕХНІЧНОГО
РІШЕННЯ
2.1. Структурна схема пристрою
Одним із ключових завдань даного дипломного проекту була розробка
структурної схеми цифрової портативної метеостанції, яку зміг виконати будьхто, не маючи глибоких знань про функціонал пристрою. На рис. 2.1
представлена структурна схема цифрової портативної метеостанції.

Рисунок 2.1 – Структурна схема пристрою
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Структурна схема складається з семи основних елементів: контролеру,
давача погодних показників, давача вуглекислого газу, модуля реального часу,
сенсорного модуля та дисплею.
Дані про основні погодні показники та рівень вуглекислого газу
вимірюються відповідними давачами та передаються на контролер, де
обробляються і виводяться на дисплей, також на дисплей виводяться дата і час
за допомогою модуля реального часу. Керування режимами відображення
інформації здійснюється за допомогою сенсорного модуля.
2.2 Вибір елементної бази
При виборі елементної бази спроектованого пристрою, були використані
наступні критерії:
Елементна база повинна забезпечувати необхідні електричні
параметри пристрою з відповідною для цього точністю;
Оптимальний вибір елементної бази дозволить оцінити розміри та
вагу виробу;
Елементна база повинна задовільно працювати в заданих
кліматичних умoвaх;
Якість елементної бази визначає надійність пристрою в певний
інтервал його роботи;
Елементна база повинна задовільно працювати при умовах зміни
механічних навантажень;
Тепловий режим роботи пристрою не повинен негативно впливати
на його електричні параметри;
Елементна база має впливати на технологію виготовлення виробу та
йoгo сукупну собівартість;
Елементна бaзa повинна передбачати можливість автоматизації і
механізації виробництва приладу;
- Елементнaбазa необхідна щоб забезпечити мoжливість захисту приладу
найпростішими методами.
2.2.1 Вибір контролера
Керування цифрової портативної метеостанції, вимірювання та
відображення її робочих параметрів здійснюється мікропроцесорною системою
контролю на основі мікроконтролера. Виходячи з розробки структурної схеми,
було прийнято використовувати готові модулі на основі Arduino.
Однією із основних переваг сімейства даних контролерів є можливість
роботи з великими обсягами данних, швидкодії виконаних операцій за одну
секунду, що дозволяє спростити функціонал, структуру і габарити цифрової
портативної метеостанції.
Arduino Uno — контролер на базі мікроконтролера Atmega 328.
Зовнішній вигляд контролера зображена на рис 2.2.
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Рисунок 2.2 — Зовнішній вигляд ArduinoUno [7]
Технічні характеристики контролера наведено у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1 — Характеристики ArduinoUno [7]
№

Назва характеристики

Значення

1 Робоча напруга, В

5

2 Напруга живлення, В

7-12

3 Цифрові входи

14

4 Аналогові входи

6

5 Максимальний струм одного виводу, мА

40

6 Flash-пам'ять, КБ

32

7 Тактовая частота, МГц

16

По протоколу UART за допомогою цифрових виводів 0(RX) і 1(TX)
можна забезпечувати зв'язок з комп'ютером або якимось іншим
мікроконтролером.
Arduino Mega — контролер на базі мікроконтролера Atmega 2560.
Зовнішній вигляд контролера зображена на рис 2.3.

Рисунок 2.3 — Зовнішній вигляд ArduinoMega [8]
Технічні характеристики контролера наведено у таблиці 2.2.
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Таблиця 2.2 — Характеристики ArduinoMega[8]
№

Назва характеристики

Значення

1 Робоча напруга, В

5

2 Напруга живлення, В

7-12

3 Цифрові входи

54

4 Аналогові входи

6

5 Максимальний струм одного виводу, мА

40

6 Flash-пам'ять, КБ

256

7 Тактовая частота, МГц

16

Плата ArduinoMega 2560 призначена для створення проектів, в яких не
вистачає можливостей звичайних Arduino Uno. У цьому пристрої максимальна з
усіх плат сімейства Arduino кількість виводів і розширений набір інтерфейсів.
Також у ArduinoMega більше вбудованої пам'яті.
Arduino Nano — одна з найбільш мініатюрних плат Ардуіно. Вона є
повним аналогом Arduino Uno - так само працює на мікрокотролері ATmega328,
але з меншим форм-фактором. Через свої габаритні розміри плата часто
використовується в проектах, в яких важлива компактність. Зовнішній вигляд
контролера зображено на рис.2.4

Рисунок 2.4 — Зовнішній вигляд ArduinoNano [9]
Живлення контролеру може відбуватися двома способами:
1) через mini-USB або microUSB при підключенні до комп'ютера;
2) через зовнішнє джерело живлення, що має напругу 6-20 В.
При використанні зовнішнього джерела живлення (не USB) на
контролері відсутнє живлення 3,3 В.
Характеристики контролера наведено у табл 2.3.
Таблиця 2.3 — Характеристики ArduinoNano[9]
№

Назва характеристики

Значення

1 Робоча напруга, В

5

2 Напруга живлення, В

7-12
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3 Цифрові входи

14

4 Аналогові входи

6

5 Максимальний струм одного виводу, мА

40

6 Flash-пам'ять, КБ

32

7 Тактовая частота, МГц

16

Розпіновка контролера наведена на рис 2.5.

Рисунок 2.5 — РозпіновкаArduinoNano [9]
Враховуючи вимоги технічного завдання та характеристики
розглянутих плат прийнято рішення обрати контролер ArduinoNano, який
повністю задовольняє вимоги технічного завдання та має невеликі
габарити та розміри.
2.2.2 Вибір давача вологості і температури
Давач
—
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80
%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B
9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B
9вимірювальний пристрій у вигляді конструктивної сукупності одного або
декількохhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96
%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B
8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%
BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87вимірювальних
перетворювачів величини, що вимірюється і контролюється, та котрий
виробляє вихідний сигнал, зручний для дистанційного передавання,
зберігання
та
використання
у
системахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%83%
D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8Fкерування
і
має
нормованіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96
_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8метрологічні
характеристики.
Згідно з поставленим технічним завданням, давачі мають вимірювати
три основні погодні показники (температуру, атмосферний тиск та
вологість повітря) та визначати концентрацію вуглекислого газу (CO2) у
повітрі.
Давачі мають відповідати таким характеристикам:
1) робоча напруга 3,3...5 В;
2) діапазон вимірювальних температур -10...+40°C;
3) точність вимірювання температури ± 1...2%;
4) діапазон вимірювання вологості 0...90%;
5) точність вимірювання вологості ± 2...3%;
6) діапазон вимірювання тиску 300...1000 гПА.
7) Невеликі габарити.
Нижче наведено провідні давачі вологості і температури, їх
характеристики та основні параметри.
Давач вологості і температури DHT11 [10] — це цифровий давач
температури і вологості, що дозволяє калібрувати цифровий сигнал на
виході. Складається з ємнісного давача вологості і термістора. Також,
давач містить в собі АЦП для перетворення аналогових значень вологості і
температури. Давач є досить не точним, але компенсує це своєю низькою
вартістю.
Характеристики датчика DHT11 наведено в табл. 2.4
Таблиця 2.4 — Характеристики датчика DHT11
№

Назва характеристики

Значення

1

Робоча напруга

3.5...5В

2

Діапазон вимірювання температури

0..50 C

3

Точність вимірювання температури

+-2%

4

Діапазон вимірювання вологості

20...90%

5

Точність вимірювання вологості

+-5%

6

Габарити

15.5 x 12 x 5.5 мм

7

Кількість виводів

4 виводи

8

Ціна

40 грн

3. РОЗРОБКА ПРИСТРОЮ ТА АНАЛІЗ ЙОГО ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
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3.1. Внутрішня компоновка пристрою
Внутрішня компоновка починається з розміщення керуючих вузлів та
інформаційних засобів (у прямому полі зору користувача) тобто на
передній панелі пристрою. Паралельно з розміщенням керуючих вузлів та
інформативних засобів можна комбінувати малогабаритні ЕРЕ схеми та
функціональні вузли на модулях з тим, щоб забезпечити раціональне
використання площі та об'єму. Після закінчення компоновки елементів
переходять до компоновки модулів і окремих крупногабаритних елементів.
Для матеріалу корпусу метеостанції обрано пластик, так як він
дешевий, легкий і не піддається корозії.
В даному пристрої одна базова плата, яка кріпиться гвинтами (М2)
до нижньої панелі корпусу. Орієнтація плати всередині корпусу
горизонтально впродовж об’єму корпусу.
На передній стінці корпусу було зроблено вікно 50х35 для дисплею
та невеликий отвір для світлодіоду, отвір залити тонким слоєм
термопластичного клею. На задній панелі корпусу зроблено декілька
отворів для давачів та USB роз’єму.
3.2. Зовнішня компоновка пристрою
Зовнішнє оформлення пристроїв залежить від того, наскільки засоби
дизайну основного виду виробу можуть бути статичними, динамічними, чи
можливо використати різні декоративні елементи. При художньому
конструю- ванні керувалися наступними принципами:
форма проста і виразна, окремі частини підкреслюють основне
призначення;
у зовнішній обробці відсутні випадкові деталі;
при
фарбуванні
професійної
апаратури
зазвичай
використовують кольорове вирішення: медична-біла, морська-сіра,
побутова-зелена, та інш.
В проектованому пристрої - передня панель - білого кольору, а всі
позначення - чорного. Форма приладу симетрична, підкреслює
естетичність і завершеність рішення.
3.3. Розрахунок ударо і віброміцності
При експлуатації приладу механічні пошкодження і перевантаження
також впливають і на паяні з’єднання виводів елементів плати. Механічні
характеристики припоїв значно нижчі ніж провідників та виводів, але вони
більш пластичні, тому під час вібраційних та ударних впливів деформації
плати можуть привести до пластичних деформацій.
Було розраховано деформації у місцях розташування виводів та їх
паяних з’єднань. Також визначено ймовірність безвідмовної роботи при
ударах та вібраціях.
За результатами розрахунків було визначено максимальні
напруження у крайніх виводах:
- при вібрації = 0,02 МПа
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- при ударах = 0,1 МПа
імовірність безвідмовної роботи
- при вібрації = 1,000
- при ударах = 1,000
З результатів розрахунку надійності видно, що ймовірність
безвідмовної роботи елементів при ударах та вібраціях дорівнює 1.000, а
відношення зовнішньої частоти до власної знаходиться в до резонансній
зоні.
Отримані результати задовольняють вимогам технічного завдання,
висунутим по ударо та віброміцності виробу.
3.4. Розрахунок теплового режиму пристрою
Тепловий режим - це сукупність показників температури всіх елементів,
що містяться в складі радіоелектронних засобів. Залежно від теплового режиму
вузли і блоки радіоелектронних засобів поділяють на тепло навантаженні й
нетеплонавантаженні. Теплова навантаженість РЕА передусім виділяється
щільністю теплового потоку у проектованому пристрої. Щільність теплового
потоку характеризується теплом, що проходить через одиницю по- верхні.
Нетеплонавантаженість характеризується щільністю теплового
потоку, яка здебільшого не перевищує 0,5 мВт/см2. Таким чином, перегрів
поверхні пристрою в порівнянні з температурою навколишнього
середовища не перевищує 0,5 °С.
Якщо під час розрахунків щільності теплового потоку , розрахункове
значення переважає 0,5 мВт/см2, пристрій допускається вважати
теплонавантаженим, який потребуватиме застосування спеціальної системи
охолодження.
Для захисту елементів від перегріву використовують радіатори, тепло
відвідні шини, вентилятори та системи рідинного примусового
охолодження. Під час захисту пристрою від високих температур
використовують термоустаткування, яке може бути як із підігрівом, так і
без нього.
Зміна температури може погіршити надійність. До головних причин
поступових відмов, які спричиняють погіршення роботи пристрою
відносять ізоляційні властивості матеріалу, які з часом погіршуються.
До причин різких відмов пристрою відносять:
Пошкодження цілісності елементів в конструкції пристрою
Друковані провідники з часом відслоюються
Конденсація вологості.
Під час визначення температури в корпусі пристрою, необхідно
розрахувати температуру в корпусі критичного елементу. Критичний елемент –
елемент, який має найбільшу чутливість до підвищення температури, завдяки
чому пристрій може вийти з ладу. В розробленій електрично принциповій схемі
таким елементом є датчик CO2 MH-Z19, оскільки максимальна допустима
температура нижча в порівнянні з іншими мікросхемами.
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ВИСНОВКИ:
За результатами проведеного аналізу типових рішень виконання
цифрових метеостанцій розроблено структурну схему цифрової
портативної метеостанції.
Розглянуто варіанти виконання окремих структурних елементівсистеми, в якості контролера було прийнято рішення використати Arduino Nano,
враховуючи невеликі габаритні розміри та вбудований драйвер USB-порту.
Вякості давача погодних показників було використано універсальний давач
BME280, а для вимірювання рівня вуглекислого газу було обрано MH-Z19.
За розробленою схемою електричною принциповою проведено
проектування друкованого вузла з виконанням всіх необхідних для цього
розрахунків.
В підсумку отримано комплект конструкторської документації, за
яким можна виготовляти даний пристрій.
Пристрій відповідає вимогам, що були поставленіу технічному завданні.
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ
1. HamaEWS-800[Електроннийресурс]. Режим доступу:
https://tsifra.by/meteostantsija-hama-ews-800
2. FA-2460—[Електроннийресурс]. Режим доступу:
https://irecommend.ru/content/meteostantsiya-first-fa-2460
3. TFA-602527—[Електроннийресурс]. Режим доступу:
https://m.ua/desc/tfa-602527/
4. ГОСТ15150-69 Машины, приборы и другие технические
изделия. Исполнения для различных климатических районов.
[Електроннийресурс]. — Режим доступу до ресурсу:
http://docs.cntd.ru/document/1200003320
5. ГОСТ 16019-2001 Требования по стойкости к воздействию
механических и климатических факторов и методы испытаний.
[Електроннийресурс]. — Режим доступу до ресурсу:
http://docs.cntd.ru/document/gost-16019-2001
6. ГОСТ 17516.1-90 Общие требования к части стойкости к
механическим внешним воздействующим факторам.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу дo ресурсу:
http://www.serconsrus.ru/images/seism/GOST-17516.1-90.pdf
7. ArduinoUno[Електроннийресурс]. Режим доступу:
https://arduinomaster.ru/platy-arduino/plata-arduino-uno/
8. ArduinoMeg[Електроннийресурс]. Режим доступу:
https://arduinomaster.ru/platy-arduino/plata-arduino-mega-2560/
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РАЦІОНАЛЬНЕ ОСВІТЛЕННЯ ШКОЛИ
Польська Олескандра Валеріївна, 10 клас, Ренійський ЗЗСО № 4
Ренійської міської ради
Науково – дослідницька робота присвячена дослідженню споживання
електроенергії сучасними лампами освітлення та розрахунок коштів,
витрачених на оплату електроенергії, яку споживають найпопулярніші види
ламп для освітлення школи.
Здійснено аналіз видів ламп які є в закладі освіти, їх переваг та недоліків, а
саме: лампа розжарювання, люмінесцентна лампа, світлодіодні лампа;
досліджено споживання електроенергії сучасними лампами освітлення;
представлена кількість ламп по кабінетах згідно плану закладу, а також
середній час роботи кожного кабінету; представлений розрахунок коштів,
витрачених на оплату електроенергії та купівлю ламп протягом 1 навчального
року.
ПРОФІЛАКТИКА СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У
ШКОЛЯРІВ ДОЛИНСЬКОГО ЗЗСО РЕНІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Куля Валерія, учениця 11 класу Долинського ЗЗСО
Керівник: Черня Марианна Дмитрівна -вчитель біології Долинського ЗЗСО
Актуальність. Впродовж останніх років відмічається зростання серцевосудинної патології у школярів. Профілактика розвитку серцево-судинних
захворювань повинна починатися у джерел хвороби, тобто у дитячому віці.
Розробка заходів первинної профілактики повинна бути спрямована на
виявлення факторів ризику серцево-судинної патології.
Мета даної роботи полягає у вивченні впливу способу життя та
психоемоційного стану на серцево-судинну систему та розвиток захворювань у
сучасних школярів.
Завдання: розкрити вплив різних чинників на функціональний стан
серцево-судинної системи; обґрунтувати вплив здорового способу життя як
одного із факторів зміцнення функціонального стану серцево-судинної
системи; дослідити динаміку функціональних показників серцево-судинної
системи сучасних школярів.
За даними дослідження можна сказати, що зниження резервних
можливостей організму, зокрема серцево-судинної системи спостерігається у
дітей які не дотримуються оптимального режиму харчування, ведуть
малорухливий спосіб життя, мають шкідливі звички, мають конфлікти у
класному колективі. Для поліпшення стану серцево-судинної системи школярів
слід знизити вплив негативних соціальних чинників шляхом впровадження
здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес, зокрема на
уроках фізичного виховання і основ здоров’я
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КИШЕНЬКОВИЙ ПРИЛАД ДЛЯ ТЕРМІНОВОЇ АНТИСТРЕСОВОЇ
САМОДОПОМОГИ
Барчук Елізавета Анатоліївна, Запорізький центр науково-технічної
творчості молоді «Грані», студентка 1 курсу Національного університету
«Запорізька політехніка»
Науковий керівник Чаусовський Григорій Олександрович, доцент
Національного університету «Запорізька політехніка»
Актуальність проблеми.
Відомо, що стрес негативно впливає на інтегральні показники здоров’я людини,
знижує якість її життя, ініціює передчасне старіння. На жаль, сучасне життя
характеризується різними психотравмуючими факторами і практично кожна
людина періодично стикається з емоційним стресом. В зв’язку з цим,
практичний
інтерес
представляє
розробка
загальнодоступних
немедикаментозних засобів нейтралізації негативних наслідків стресу на
організм людини в рамках термінової антистресової самодопомоги.
Конструктивна схема розробки
Розроблений нами «Кишеньковий прилад для термінової антистресової
самодопомоги»
не має аналогів (нами подані матеріали в Укрпатент)
виконаний у вигляді портативної (кишенькового типу) конструкції -персня, яка
реалізує принцип біологічного зворотного зв’язку . На персні закріплений
світлодіод, який загорається синхронно ритму дихання, що дозволяє
користувачу як діагностувати стан стресу, для якого характерно часте
поверхневе дихання (при цьому світлодіод синхронно мигає), так і
нейтралізувати стан стресу прийомами вольового дихання (уповільнений видих
із наступною паузою, що супроводжується активацією парасимпатичного
тонусу вегетативної нервової системи). При цьому користувач має можливість
по частоті загорання світлодіоду контролювати правильність виконання
антистресової дихальної вправи
Технічне оформлення розробки виконано у вигляді мініатюрного електронного
перетворювача, на вхід якого поступає сигнал від сенсору носового дихання.
При цьому ритм дихання трансформується в синхронне загоряння світлодіоду
на персні, що й дозволяє користувачу в реальному режимі часу контролювати
(по частоті загорання світлодіоду) всі параметри антистресового дихання
(тривалість тактів «вдиху» та «видиху» та задержок дихання). Тим самим і
реалізується загальнодоступний принцип біологічного зворотного зв’язку для
успішного виконання профілактичного антистресового дихання, яке формує
антистресовий фізіологічний відгук – зниження характерної для стресу
симпатичної активації,
Випробування розробки, які були здійснені в умовах кафедри «Фізіології
людини» ЗНУ, показали, що запропонована розробка вже через 5-7-хвилин її
користування сприяє формуванню антистресових фізіологічних відгуків в
формі зниження частоти пульсу та нормалізації показників артеріального тиску,
формуванню стану вегетативного балансу ( для контролю цього показника ми
використовували індекс Кердо).
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Позитивні ефекти запропонованої нами розробки полягають в тому, що вона
дозволяє загальнодоступними немедикаментозними прийомами оперативно
реалізовувати в реаліях життя антистресову самодопомогу і тим самими
мінімізувати негативний вплив емоційного стресу на інтегральні показники
здоров’я людини та якість її життя.
Готовність запропонованої розробки для впровадження полягає в тому, що
вона не потребує складного технологічного обладнання для її тиражування і
загальнодоступна як для її виготовлення, характеризується низькою
коштовністю і , на наш погляд, після одержання патенту може стати продукціє
експорту нашої держави на світовому ринку, так як згідно статичних даних,74% населення планети періодично піддається негативному впливу стресу.
На Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проєктів
еколого-натуралістичного напряму буде показаний діючий зразок нашої
розробки «Кишеньковий прилад для термінової антистресової
самодопомоги»
ПОБУТОВИЙ ПРИЛАД З ГОЛОСОВИМ ОПОВІЩЕННЯМ ПРО
НЕДОПУСТИМИЙ РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
ХЛОРИД-ІОНАМИ
Мухіна Світлана Андріївна, Запорізький центр науково-технічної
творчості молоді «Грані» (м. Запоріжжя), студентка 1 курсу Національного
університету «Запорізька політехніка»
Науковий керівник Чаусовський Григорій Олександрович, доцент
Національного університету «Запорізька політехніка»
Актуальність проблеми. Концентрація хлоридів у воді більше допустимих
норм небезпечна для здоров'я людини, побутового і промислового
устаткування, тому важливо вміти визначити їх присутність і правильно
очистити воду від них. Присутність хлоридів на рівні вище нормального є
показником побутового і промислового забруднення води.. Ще одна значна
причина підвищеного утримання хлорид- іонів у воді - діяльність людини.
Добрива, сіль для розчинення льоду на дорогах, викиди підприємств хімічної
промисловості, звалища, стічні води і відходи людської діяльності - все це
сприяє появі і круговороту хлоридів в природі. Підвищений вміст хлоридів у
питній воді надає їй солонуватий присмак і робить негативний вплив на
здоров'я людини, також вона не придатна для господарських і технічних
потреб.
Конструктивна схема розробки. Розроблений нами прилад не має аналогів і
виконаний у вигляді портативної конструкції, яка дозволяє загальнодоступними
прийомами безпосередньо в польових умовах здійснювати експрес-індикацію
концентрації іон-хлоридів в досліджуваних водних середовищах.
Абсолютною новизною розробки є автоматичне голосове оповіщення про
недопустимий рівень іон-хлоридів в водному середовищу, що дозволяє
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навіть не спеціалісту експресно контролювати цей показник в побутових
умовах.
Технічне оформлення розробки виконано у вигляді термоізольованої комірки
для проби води та термосенсору, причому, на термосенсорі закріпляється
аплікатор з алюмінієвої фольги, а в досліджувану пробу води добавляються
насичений розчин мідного купоросу, який з хлоридами досліджуваної проби
води утворює хлорид міді. Хлорид-іони сприяють руйнуванню оксидної плівки
алюмінію, внаслідок чого він починає одночасно взаємодіяти з катіонами міді
та молекулами води, що супроводжується виділенням тепла (екзотермічною
реакцією). Проведені нами дослідження показали, що величина екзотермічного
ефекту пропорційна концентрації іон-хлоридів в досліджуваних пробах води.
Калібровку розробленого приладу здійснювали шляхом використання
стандартного хімічного ( аргентометричного ) методу, який, до речі , потребує
використання дорогих розчинів срібла та стаціонарних лабораторних умов
проведенні аналізів для визначення вмісту іон-хлоридів в водному середовищу.
Конструктивна схема розробки включає також автоматичний мініатюрний
голосовий оповіщувач про недопустимий рівень вмісту іон-хлоридів в водному
середовищу.
Випробування розробки, які були здійснені в умовах лабораторії оцінки
якості води ЗНУ, показали, що запропонована розробка приладу по
метрологічним характеристикам відповідає існуючим вимогам до
інструментальних засобів експрес-індикації забруднення водного середовища
хлорид-іонами. При цьому, на відмінність від існуючих засобів аналогічного
функціонального призначення, вона не потребує використання для цього
коштовних та дефіцитних хімічних реагентів.
Позитивні ефекти запропонованої нами розробки полягають в тому, що вона
дозволяє одержувати експресну інформацію про вміст іон-хлоридів в водному
середовищі, перевищення концентрації якого (у питній воді допустима
концентрація -200 мг/л) викликає порушення функціонування сечостатевої
системи; призводить до змін кровоносної системи; надає підвищене
навантаження на нирки і серце; підвищує показники артеріально тиску;
ускладнює перебіг серцево-судинних захворювань. Хлориди в воді завдають
шкоди домашнім і сільськогосподарським тваринам, негативно впливають на
ріст і розвиток рослин. Агресивна дія солей руйнує побутові та промислові
прилади, в рази збільшуючи інтенсивність корозії. Така вода має підвищену
жорсткість, солі осідає на нагрівальних приладах, утворюючи накип, знижуючи
теплопровідність пристроїв і начиння, і призводять до поломок обладнання.
Готовність запропонованої розробки для впровадження полягає в тому, що
вона не потребує складного технологічного обладнання для її тиражування і
загальнодоступна як для її виготовлення, так і використання в сфері
екологічного моніторингу якості води.
На Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проєктів
еколого-натуралістичного напряму буде показаний діючий зразок нашої
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розробки («Побутовий прилад з голосовим оповіщенням про недопустимий
рівень забруднення водного середовища хлорид-іонами»)
ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕСОР
Семенюк Віталій Юрійович, Відокремлений структурний підрозділ
"Любешівський технічний фаховий коледж Луцького НТУ", II курс
Гурток "Юний механік". Відокремлений структурний підрозділ
"Любешівський технічний фаховий коледж Луцького НТУ"
Повітряний компресор являє собою агрегат, принцип дії якого заснований
на стисненні повітря з їх подальшою передачею під тиском. Сфера
застосування устаткування дуже широка, без нього не обходиться робота
жодного великого промислового підприємства.
Сфери застосування компресорного устаткування
Машинобудування. Компресори використовуються для охолодження
інструментів, як повітряної мастила підшипників і напрямних приладів і
верстатів, а також для постачання стисненим повітрям пневматичних машин.
Металургія. Устаткування застосовується для дуття в печах металургії,
на доменних заводах і в сталеливарних цехах.
Нафтогазова промисловість. Компресори використовуються для
транспортування природного газу з глибин і закачування його в спеціалізовані
сховища.
Автосервіси. Устаткування застосовується для розпилення фарб при
фарбувальних роботах і як джерело стисненого повітря для пневмоінструменту.
Використовуючи компресор, можна накачувати шини.
Фармацевтика. Компресори використовуються для виготовлення та упаковки
медикаментів, а також для змішування лікарських препаратів або в якості
пневмотранспорту.
Виробництво продуктів харчування і напоїв. Устаткування
використовується при виготовленні і упаковці харчових продуктів, а також для
їх перемішування. Пристрої застосовуються для видування ПЕТ-тари і як
пневмотранспорта сипучих речовин. Гвинтові компресори використовуються в
холодильних установках.
Будівництво. Повітряні компресори застосовуються при будівництві доріг,
будинків і мостів, зведенні великих інженерних споруд, а також для проведення
ремонтних і піскоструменевих робіт.
Даний компресор призначений для тривалої роботи без перерви:малярних
робіт, піскоструминного очищення та іншихробіт з пневмоінструментом,
підходить для масштабних робіт на СТО, в майстернях та виробництві.
Для створення цього компресора за основу був взятий двигун автомобіля
ВАЗ-2106. Основними характеристиками двигуна, які розглядались в цій
розробці є:
- тип двигуна – рядний;
- порядок роботи циліндрів – 1-3-4-2
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- робочий об’єм - 1569 см³;
- діаметр циліндра – 79 мм;
- хід поршня – 80 мм;
- ступінь стиску 8,5;
- вага двигуна – 121 кг.
На місце головки блока циліндрів встановлено власноруч виготовлену
плиту, в якій розміщено саморобні клапани.
Повітря, що надходить в компресор за рахунок розрідження в циліндрах, яке
утворюється при русі поршнів від ВМТ до НМТ, попередньо очищується
автомобільним фільтром.
Система мащення та охолодження також зазнали деяких змін і забезпечують
довготривалу та безвідмовну роботу компресора.
Привід здійснюється за допомогою електродвигуна через два клинових паси
С1350. Двигун має потужність 7,5 кВт та 1100 об/хв. Діаметр ведучого шківа
становить 24 мм, а веденого – 19,5 мм.
Компресор обладнано двома ресиверами об’ємом по 50 л кожен. В якості
ресиверів було застосовано побутові газові балони, які розраховані на робочий
тиск 16 бар.
Для безпеки праці, вмонтовано систему автоматичного вимикання при
досягненні встановленого тиску.
Було проведено розрахунки та визначено, що номінальна продуктивність
становить 500 л/хв з робочим тиском 8 бар.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЇ БОРИВІТРА ЗВИЧАЙНОГО FALCO
TINNUNCULUS L.НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОГО ПОКУТТЯ
Вонсуль Маркіян Миколайович, учень 7(11) класу Городенківської
гімназіїімені Антона Крушельницького Городенківської міської ради
Коломийського району Івано-Франківської області ,член гуртка
прикладної зоології Івано-Франківського обласного відділення МАН
Науковий керівник: Бундзяк Петро Васильович, вчитель біології
Городенківської гімназії імені Антона Крушельницького Городенківської
міської ради Коломийського району Івано-Франківської області.
Дослідження проводились на протязі 2017-2021 р.р. на території колишніх
Городенківського та Тлумацького районів Івано-Франківської області.
Аналізувались трансформовані ландшафти басейну середньої течії річки
Дністер. Загальна площа території дослідження становить 400км².
Об’єкт дослідження: популяція боривітра звичайного на території
Північного Покуття.
Предмет дослідження: стан вивченості екології боривітра звичайного на
території дослідження .
Мета: проаналізувати особливості екології боривітра звичайного на території
Північного Покуття .
Завдання проєкту :
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-вивчити фенологію прильоту і відльоту даного виду соколових ;
-дослідити біотопічний розподіл популяції боривітра звичайного на
території Придністров’я ;
-вивчити особливості гніздової біології боривітра звичайного в межах
Північного Покуття ;
-узагальнити дані про трофічні уподобання досліджуваного виду ;
-вивчити особливості етології боривітра звичайного в гніздовий та післягніздовий періоди ;
-виявити та оцінити фактори загрози для популяції боривітра звичайного на
території Північного Покуття.
Для обліку даного виду сокола застосовувалась методика А.Кузякіна(1962),
оологічні показники опрацьовували згідно методики Р.Мянда (1988).
Одержали такі дані.
Боривітер звичайний прилітає на територію дослідження на початку квітня.
Займає для гніздування старі гнізда воронових птахів, найчастіше сороки.
Всього нами відмічено 26 гнізд сороки, зайнятих боривітром, які
розподілились на 5 стаціях. Найчастіше заселяються поодинокі дерева посеред
полів -10 гнізд (39%), інші біотопи заселені слабше. На нашій території
боривітер зайняв 6 видів дерев і стовпи ЛЕП. Перевагу віддає груші-дичці - 9
випадків(36%). Висота розташування гнізд над рівнем землі на території
дослідження становить 7,8±1.78м (с.v.=18%). Аналізуючи локалізацію гнізд,
бачимо, що перевага в заселенні за верхівковими гілками крон дерев -16 (61%).
Кладку розпочинає на початку травня. Нами було проміряно 18 кладок яєць:
всього було виявлено в гніздах 85 штук яєць, переважно еліпсовидної форми.
Середня величина кладки становить 4,66±0,81 яйця. Термін насиджування
становить 28-29 діб. Висиджує пташенят в основному самка , а самець зрідка
підміняє її. Пташенята перебувають в гнізді біля 35 діб. В гніздовий період
боривітри на своїй території вступають в конфлікти з 6 видами птахів,
особливо з круком -15 випадків(60%). Живиться в основному дрібними
мишовидними гризунами, перевагу при цьому віддає нориці рудій-70%.
Ефективність виведення пташенят становить 71%. Найчастіше молоді птахи
гинуть на лініях ЛЕП. Птахи відлітають на південь наприкінці жовтня. У
популяції боривітра звичайного на території дослідження останні роки
прослідковуються позитивні тенденції, що є доказом доброї екологічної
пластичності даного виду
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЇ ДРОЗДА-ЧИКОТНЯ НА ТЕРИТОРІЇ
ПРИДНІСТРОВСЬКОГО ПОКУТТЯ
Брус Софія Романівна, учениця 7(11) класу Городенківської гімназії імені
Антона Крушельницького Городенківської міської ради ІваноФранківської області
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Дослідження проводлилтсь протягом 2018-2021 років на території
колишніх Городенківського та Тлумацького районів Івано-Франківської
області.
Предмет дослідження: стан вивченості популяції чикотня в межах
Прут-Дністровського межиріччя.
Об'єкт дослідження: популяція дрозда-чикотня (Turdus pilaris L.) на
території Придністровського Покуття.
Завдання дослідження:
- дати аналіз статусу данного виду;
-вивчити біотопічний розподіл данного виду на території дослідження;
-дати характеристику фенології чикотня в межах Прут-Дністровського
межиріччя;
-проаналізувати особливості гніздової біології чикотня на території
Північного Покуття;
- дати характеристику етологічних особливостей данного виду;
- вивчити трофіку чикотня в межах заданої території.
Види птахів аналізувались згідно польового визначника «Птахи фауни
України» Г.В. Фесенка і А.А.Бокотея (2004) . Просторова динаміка чисельності
популяції чикотня визначалася згідно методики А.П. Кузякіна (1962). Для
характеристики кладок яєць використали методику Р.Мянда (1988) . Одержали
такі результати:
Чикотень на території дослідження заселяє 6 стацій. Найщільніше
заселяються полезахисні лісосмуги – 40 гнізд (28,5%). Гнізда локалізовані на 13
видах дерев, найкраще заселяється клен-явір – 30 випадків (21,43%). Гнізда на
деревах найчастіше будуються в центрі крон – 70(50%). До відкладання яєць
чикотень приступає у другій половині квітня або початку травня, другі кладки
розпочинає в червні. Розміри першої і другої кладок становлять 4,65±0,325 і
4,14±0.45 яйця відповідно. Було проміряно 65 яєць, з них 55 (84%) були
каплевидної форми. Термін насидження кладки становить 14-15 діб. Пташенята
перебувають у гнізді 15-16 діб. Годують обидва батьки молодь в основному
безхребетними, хоча в раціоні дорослих особин присутні також ягоди і насіння
Загальна ефективність виведення дрозда-чикотня становить 75%.В гніздовий
період часто вступає в конфлікти з сорокою, вороною сірою, яструбом малим,
сойкою і дроздом чорним. З цими видами ми зафіксували 153 випадки
конфліктів, що становить 66,49% від усіх випадків антагонізму. Усього
чикотень має складні відносини з 12 видами птахів. У позагніздовий період
молоді птахи здійснюють невеликі харчові міграції в межах території
дослідження. Місцева популяція птахів частково зимує на території ПрутДністровського межиріччя. Факторами елімінації даного виду слід вважати:
загибель від хижаків; руйнація гнізд підлітками; фактори розлякування
антропогенними шумами; отруєння пестицидами; загибель в основному
молодих чикотнів на автошляхах від зіткнень з автотранспортом. За нашими
даними від зіткнень загинуло за три роки більше 70 особин, що є значним
показником для місцевої популяції.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЇ КІБЧИКА НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОГО
ПОКУТТЯ»
Ткачук Соломія Михайлівна, учениця 6 класу Городенківської гімназії
імені Антона Крушельницького Івано-Франківської області
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 2019-2021 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 соколиних 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 46 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
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(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.
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ МІОПІЇ У ДІТЕЙ 9-РІЧНОГО ВІКУ
У ЗВ’ЯЗКУ З РОДОМ ЇХНЬОЇ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Неміш Вероніка Дмитрівна, учениця 6 (10) класу, Городенківської гімназії
імені Антона Крушельницького Городенківської міської ради ІваноФранківської області
Предмет дослідження
Стан вивчення міопії серед дітей молодшого і середнього шкільного віку у
межах загальноосвітніх середніх навчальних закладів Городенківського району
Івано-Франківської області.
Об’єкт дослідження
Розвиток міопії серед школярів різних груп Городенківщини
Актуальність
Проблема боротьби з міопією, що приводить до інвалідності, або й до
цілковитою сліпоти, має статус проблеми державного значення. Процент людей
з міотичною рефракцією серед дошкільнят доволі низький, але різко зростає
серед школярів, тому вивчення даного захворювання і методів запобігання їм
дасть можливість уберегти значну частку дітей від даного захворювання, що
забезпечить повноцінний зір у зрілому віці.
Завдання
1) Проаналізувати частку дітей з міотичною рефракцією у молодшій шкільній
віковій групі
2) Проаналізувати частку дітей з даною проблемою у середній віковій групі
3) Зробити аналіз дітей за професійними схильностями і заняттях у відповідних
гуртках
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4) Як показник корекції зробити аналіз контрольної і експериментальних груп
за такими параметрами:
А) гострота зору
Б) резерв акомодації
В) резерв конвергенції
5) Порівняти результати кількохрічних досліджень через зорові показники у
різних групах дослідження
6) Запропонувати ефективні методи корекції і гігієни даних проблем зору
Дослідження проводились протягом 2018-2021рр. Були відібрані 4 групи дітейміопів, віком 9 років:
І група. Діти, що неретельно займаються профілактичними і лікувальними
заходами. (Контрольна)
ІІ група. Діти-спортсмени, що компенсують неретельне лікування значною
руховою активністю.
ІІІ група. Діти-міопи, які в позаурочний час мають значне зорове навантаження,
хоча відносно-ретельно проводять лікувальні і профілактичні заходи.
ІV група. Діти, які досить активно застосовують всі лікувальні та профілактичні
процедури.
Попри запропоновані класичні методи лікування, у 4-х групах, ми одержали
різні результати по трьох показниках.
По гостроті зору правого ока найбільший спад характерний для контрольної
групи: від 0,475±0,222 до 0,35±0,16. По лівому оці така ж динаміка у
контрольній групі: від 0,43±0,229 до 0,316±0,15. Найкраща позитивна динаміка
проявилась внаслідок лікування у Е ІІІ (лікувальній ). По правому оці цей
показник підзнявся з 0,485±0,23 до 0,61±0,2, а по лівому оці з 0,5±0,162 до
0,634±0,186.
ЕКОЛОГІЯ ПІДСОКОЛИКА ВЕЛИКОГО FALСO SUBBUTEO L. НА
ТЕРИТОРІЇ ПРИДНІСТРОВСЬКОГО ПОКУТТЯ
Вакарюк Адріана Андріївна, учениця 6 (10) класу Городенківської гімназії
імені Антона Крушельницького Городенківської міської ради ІваноФранківської області
Науковий керівник: Бундзяк Петро Васильович, вчитель біології
Городенківської гімназії імені Антона Крушельницького Городенківської
міської ради Івано-Франківської області, керівник гуртка прикладної зоології
Івано-Франківського обласного відділення МАН .
Дослідження проводилися протягом 2016-2021 років на території
Городенківського і Тлумацького районів Івано-Франківської області.
Мета дослідження: вивчення екологічних особливостей підсоколика
великого на території Прут-Дністровського межиріччя .
Об’єкт дослідження: популяція підсоколика великого на території
Північного Покуття.
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Предмет дослідження: стан вивченості популяції підсоколика великого на
території дослідження.
В процесі висвітлення даної теми перед нами були поставлені 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 сезону динаміку підсоколика великого на території
Придністров'я.
Були використані загальноприйняті методики орнітологічних досліджень:
А. Кузякіна (1962) для кількісного обліку;
Р. М’янда (1988) для оологічних показників кладок яєць.
Птахи ідентифікували за визначником І.Марисової і В.Талпоша « Птахи
України » (1982).
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
становлять3,4±0,4 яйця. Насиджує в основному самка. Термін насидження 2829 днів. Успішність виведення пташенят становить 89,6%. Перебувають у гнізді
пташенята 38-39 днів. За нашими дослідженнями підсоколик великий живиться
8 видами горобиних птахів. Перевагу в трофіці 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.
ЗДАТНІСТЬ ДО ПРОДУКЦІЇ БІОСУРФАКТАНТІВ ОКРЕМИМИ ВИДАМИ
МІКРООРГАНІЗМІВ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО РОДУ PSEUDOMONAS
Цуркан Дана Денисівна, учениця 10 класу Чорноморського ліцею, на базі
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Керівник: Русакова М.Ю., к. б. н., доц. кафедри мікробіології, вірусології та
біотехнології

97

Метою даної роботи було визначення здатності до продукції біосурфактантів
у деяких видів псевдомонад, зокрема Pseudomonas fluorescens та Pseudomonas
chlororaphis.
Матеріалом для дослідження слугували мікроорганізми, які було отримано
на кафедрі мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова: Pseudomonas fluorescens (ONU 303, ATCC
13225), Pseudomonas chlororaphis ONU 305.
В ході експериментів було визначено, що всі досліджувані штами
P. fluorescens ONU 303 та ATCC 13225, а також P. chlororaphis ONU 305, за
наявності цих гідрофобних джерел Карбону, як октан, бензол або соняшникова
олія, були здатні розвиватися у поживному середовищі. Вже за 24 години
мікроорганізми адаптувались до середовища та почали інтенсивно
розмножуватись.
Паралельно з цим практично всі культури інтенсивно утворювали
поверхнево-активні речовини. Ці сполуки виявили активність щодо таких
субстратів, як октан, бензол або соняшникова олія (суміш жирних кислот).
Найбільш активним продуцентом біосурфактантів серед використаних
мікроорганізмів виявився штам P. chlororaphis ONU 305, який утворював ПАР
активні щодо всіх використаних гідрофобних субстратів. Серед використаних
субстратів найважче досліджуваними штамами псевдомонад утилізувався бензол:
його руйнування здійснювалось лише культурою P. chlororaphis ONU 305.
ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ВНЕСЕННЯ НА
ПРОДУКТИВНІСТЬ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ
УКРАЇНИ
Гринда Ю., здобувач вищої освіти магістерського рівня спеціальності
«Агрономія» ОДАУ, Заблоцький А., здобувач вищої освіти бакалаврського
рівня спеціальності «Агрономія» ОДАУ
Важливим науковим питанням на сьогодні є підвищення продуктивності
соняшнику, якості його насіння, одночасно зі зменшенням негативного впливу
на екологічні умови та навколишнє середовище. Саме ці проблеми може
вирішити впровадження в технологію вирощування використання
біопрепаратів. Для проведення досліджень було вибрано гібрид соняшнику
олійного напряму використання LG 5663 CL від французького виробника
Limagrain – міжнародної сільськогосподарської кооперативної групи, що
спеціалізується на насінні зернових і технічних культур. Рекомендований для
вирощування в степовій та на півдні лісостепової зонах України. Агротехніка
вирощування соняшнику була типовою для степової зони. Всі обліки та
спостереження під час виконання досліду були виконані відповідно до
загальноприйнятих методик.
Метою роботи було з’ясувати вплив біопрепаратів за різних способів
внесення на продуктивність соняшнику в умовах Південного Степу України.
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Досліджуваний біопрепарат Граундфікс вносили трьома способами: під
передпосівну культивацію, з внесенням ґрунтового гербіциду після посіву,
одночасно з посівом – в рядок. Площа дослідної ділянки склала 28 м2 за
чотирьохкратної повторності.
За внесення Граундфіксу нормою 5 л/га разом з ґрунтовим гербіцидом
отримали найвищий показник кількості рослин соняшнику на 1 гектарі
відносно контролю.
Збільшення показника площі листової поверхні спостерігалося у 3
варіанті досліду – Граундфікс 5 л/га з ґрунтовим гербіцидом. Показник
перевищує контроль на 1,9 тис.м2/га або на 6,4 % у відсотковому
співвідношенні.
Внесення біопрепарату Граундфікс 0,75 л/га в рядок при посіві, а також
внесення Граундфіксу 5 л/га з ґрунтовим гербіцидом мали більший вплив на
висоту рослин соняшнику.
Внесення Граундфіксу в рядок 0,75 л/га не вплинуло на діаметр кошику, а
при застосуванні біопрепарату під посівну культивацію та у варіанті з
ґрунтовим гербіцидом нормою 5 л/га отримали збільшення діаметру на 3,1% та
5% відповідно.
Позитивний вплив на масу кошика отримали за внесення Граундфіксу
нормою 5 л/га з ґрунтовим гербіцидом – підвищення на 19,6 % та внесення під
передпосівну культивацію – маса зросла на 11,2 %.
Збільшення маси 1000 насінин отримали також на 3 дослідному варіанті з
внесення Граундфіксу 5 л/га з ґрунтовим гербіцидом, зростання показника на
9,8 %, на другому варіанті з внесення Граундфіксу під передпосівну
культивацію підвищення маси склало 7,6 %.
Внесення біопрепарату Граундфікс 5 л/га під передпосівну культивацію
сприяло зростанню урожайності на 0,18 т/га, яка становить 2,12 т/га. Найвищий
показник приросту до урожайності спостерігається у 3 дослідному варіанті, де
Граундфікс вносився нормою 5 л/га з внесенням ґрунтового гербіциду.
Середню урожайність отримали 2,24 т/га, що вище на 0,3 т/га від контрольного
варіанту. За внесення Граундфіксу 0,75 л/га в рядок при посіві відзначається
зниження врожайності на 0,26 т/га (1,68 т/га).
Граундфікс допомагає зменшити використання добрив до 20%, також
його можна застосовувати з іншими добривами, що зменшує витрати на ПММ.
Найвищу рентабельність отримали за внесення Граундфіксу 5 л/га з
ґрунтовим гербіцидом (67,7 %) та 5 л/га під передпосівну культивацію (67 %).
Тому їх застосування можна рекомендувати для вирощування соняшнику в зоні
Південного Степу України.
Ефект від використання Граундфікс
 підвищує доступність і рухомість в ґрунті фосфору і обмінного калію, а
також збільшує кількість різних форм азоту в ґрунті;
 підвищує коефіцієнт використання поживних елементів з добрив у 1,2-1,5
рази;
 сприяє вільному надходженню в рослини кремнію;
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поліпшує агрохімічні показники ґрунту;
 збільшує біологічну активність ґрунту, оздоровлює ґрунт та запобігає
його деградації;
 підвищує стресостійкість рослин;
 збільшує продуктивність сільськогосподарських культур;
 ефективність препарату не знижується при внесенні з чистим КАС;
 має позитивну післядію.
Питання раціонального використання та відтворення природних ресурсів, які
особливо впливають на інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва,
стає одним з найактуальніших. Для його вирішення потрібен розвиток наукових
засад охорони навколишнього середовища та раціонального використання його
ресурсів на основі принципів планування, пропорційності та оптимізації.
Висновки:
При застосуванні препарату Граундфікс було експериментально доведено, що
врожайність соняшника збільшилась, препарат відіграє важливу роль в
економіці господарства, допомагає заощаджувати на добривах, також
приносить корисну післядію для наступних культур і покращує агрохімічні
показники грунту.


АГІОТОПОНІМИ ПСАЛТИРЯ ПРОРОКА ДАВИДА ЯК
ІНСТРУМЕНТ СТВОРЕННЯ ПАЛОМНИЦЬКОГО ТУРУ
Пасічник Анастасія Юріївна, здобувач освіти 11-Б класу, Нетішинська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
Науковий керівник: Васільчук Валентина Григорівна, учитель географії
Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, учитель вищої категорії,
учитель-методист
У сучасному глобалізованому світі з кожним роком конкуренція серед
туристичних дестинацій зростає і потребує нових ідей для приваблювання
туристів, підприємців, інвесторів, організаторів подій тощо. У духовному житті
українського народу власне Псалтир з найдавніших часів відігравав виняткову
роль. Він – важлива складова християнської літургії, з нього починалося
знайомство з Біблією. Вивчено особливості та структуру Псалтиря.
Паломницький маршрут включає відвідування таких 8 держав: Ізраїль,
Туреччина, Ліван, Сирія, Саудівська Аравія, Ірак, Єгипет, Ефіопія.
Загальна вартість 8 днів поїздки (проживання, переліт, оренда автомобіля,
харчування, проїзд): 56 146,9 грн.
Зважаючи на високу вартість туру, є можливість планувати відвідування
однієї-двох країн за приїзд або провести віртуальну екскурсію.
Виявлено, що агіотопоніми Псалтиря пророка Давида є інструментом
створення паломницького туру. Створено картосхему паломницького туру
«Сторінками Псалтиря пророка Давида». Доведено, що запропонований у
дослідженні міжконтинентальний паломницький тур є унікальною релігійною
дестинацією. Проведено просвітницьку роботу щодо туристичних маршрутів.
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Укладено словник сакрально мотивованих географічних назв досліджуваної
суперкниги.
Проведено аналіз анкетування мешканців міста Нетішина щодо сучасних
тенденцій розвитку рідного міста через призму релігійного туризму.
ЩАСЛИВА ЛЮДИНА – ПРОЦВІТАЮЧА ГРОМАДА
Сотник Анастасія Олександрівна, 10-В клас, Нетішинська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №2
Науковий керівник: Васільчук Валентина Григорівна, вчитель географії
Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, вчитель вищої
категорії, вчитель-методист
Сьогодні економічний розвиток держави не розглядається окремо від
його соціальної складової. Україна буде державою із соціально орієнтованою
ринковою економікою лише за умови визнання владою щастя людей кінцевою
метою.
«Щастя – це коли тебе розуміють, велике щастя – це коли тебе люблять,
справжнє щастя – це коли любиш ти», – говорив Конфуцій.
Всього опитано 368 респондентів віком від 14 до 85 років, що становить
приблизно 1% жителів громади. З них 154 жителі відповіли на питання хмарної
анкети, створеної за допомогою Google Form і поширеної в соціальних мережах
facebook та іnstagram.
Більшість мешканців ОТГ (89,67%) вважають, що щастя існує.
Понад половина мешканців (51,63%) вважають, що серед знайомих
більше щасливих людей.
Свободою життєвого вибору задоволені 78,53% респондентів.
За шкалою Кантріла бачимо, що 11,58% опитаних оцінюють свій рівень
щастя на 10 балів; 12,11% – 9 балів. Найбільше, 22,89% респондентів – 8 балів, і
найменший рівень щастя (1 бал) у 4,47% респондентів.
Рецепт щастя від мешканців Нетішинської міської ОТГ наведено в
додатку Щ
Аналізуючи вищевикладене, можна зробити такі висновки:
1. Розуміння змісту щастя залежить від того, як тлумачиться призначення
і сенс людського життя.
2. Досліджено, що на формування коренів щастя впливають як
економічні, так і неекономічні фактори. Тому тільки їх сукупність реально
відображає рівень і якість людського капіталу, що визначає не тільки кількісні
параметри людського розвитку, а й якісні, тобто те, наскільки людина
комфортно та вільно почуває себе
в громаді.
Визначено, що щастя – індивідуальне для кожної людини. Не існує
універсальних показників для вимірювання щастя, що могли б дати точний
результат, тому теоретичні підходи оцінки щастя потребують удосконалення та
підвищення обґрунтованості.
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3. Рейтинги свідчать про сприятливі умови інституційної спроможності і
сталого розвитку досліджуваної ОТГ.
Загальна емоційна картина досліджуваного соціуму контрастна. Проте,
більшість людей посміхається.
Середнє значення Індексу соціального благополуччя на момент
проведення опитування становило 103,22 балів, тоді як індивідуальне
благополуччя було оцінено дещо вище – на рівні 147,87 балів. Велика різниця в
показниках свідчить про те, що мешканці в середньому набагато більше
задоволені своїм власним життям, ніж ситуацією в ОТГ загалом.
В ході дослідження було обчислено регіональний Індекс щастя в
Нетішинській МТГ:
HPI=(56,52 + 22,28)-(2,99+2,17) =73,64%
Обчислений регіональний Індекс щастя у кілька разів перевищує Індекс
щастя в Україні, який 2020 року склав 14%.
Досліджені індекси і показники в контексті суспільного благополуччя
демонструють високий рівень комфорту і щастя мешканців Нетішинської ОТГ.
На наше глибоке переконання, суттєвим доповненням складеного переліку є
бажання 77,45% респондентів порекомендувати своє місто для проживання
дітям, родичам, близьким.
Щасливі люди мешкають у процвітаючій громаді.
Додаток Ч
Діаграма рівня добробуту мешканців Нетішинської міської ОТГ

Примітка. Досліджено автором.
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Додаток Щ
Рецепт щастя від мешканців Нетішинської міської ОТГ

Примітка. Досліджено автором.
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МІНІ-САД BOOSTER
Деркач Юлія Олександрівна, Хортицька національна академія, II курс,
наукова секція кафедри садово-паркового господарства
Короткий опис. «Міні-сад BOOSTER» – це одна з найперспективніших
реабілітаційних технологій у роботі з різними верствами населення за
допомогою догляду за рослинами.
Викладачі та студенти кафедри садово-паркового господарства
розробили проект створення «Міні-сад BOOSTER» для шкіл, дошкільних
закладів освіти та приватного використання.
Мета: створення «Міні-сад BOOSTER» для залучення до роботи з
рослинами як складова комплексної реабілітації.
Опис проекту. Україна як і все світове співтовариство знаходиться у
глобальній екологічній кризі. Зазначена криза має багато вимірів, але на нашу
думку головна проблема, що люди все менше часу відводять на спілкування з
рослинами. Така необхідність у сучасної людини атрофувалась так як кілька
останніх поколінь живуть у великих мегаполісах та великих промислових
містах, які зараз прийнято називати «кам’яними джунглями» через постійне
зменшення біомаси на квадратний метр. Постійне збільшення кількості
хронічних захворювань та інвалідизація дітей свідчить, що людині як
біологічному виду необхідна взаємодія з рослинами. Взаємодія людини з
рослинами дає можливість не тільки отримувати якісну їжу, ліки, екологічне
паливо та багато чого іншого, але й розвиватися, покращувати свій
психологічний стан і найголовніше отримувати масу задоволення.
Ми пропонуємо Вашій увазі «Міні-сад BOOSTER», який надасть дітям та
дорослим можливість створити у власній оселі маленький кучок «зеленого
світу».
«Міні-сад BOOSTER» це поєднання особливим чином різноманітних
рослин в єдину композицію, яка покращить ваше самопочуття і надасть Вам
можливість створювати власний дивовижний світ шляхом вирощування та
догляду за рослинами.
Компелект «Міні-сад BOOSTER» буде включати горщики вже з
вирощеними рослинами та пусті горщики для того щоб Ви змогли стати
причетними до таїнства народження рослин.
Історія створення. Гарденотерапія – це перевірена часом практика.
Терапевтичні переваги садових середовищ були задокументовані з давніх часів.
У 19 столітті доктор Бенджамін Раш, підписав Декларацію незалежності та
визнаний "Батьком американської психіатрії", вперше задокументував
позитивний ефект роботи саду на людей з психічними захворюваннями.
У 40-х та 1950-х роках реабілітаційна допомога госпіталізованих
ветеранів війни значно розширила прийняття цієї практики. Більше не
обмежуючись лікуванням психічних захворювань, практика гарденотерапії
здобула все більшу довіру і була застосована для набагато більш широкого
спектру діагнозів та терапевтичних можливостей. Сьогодні гарденотерапія
прийнята як корисна та ефективна терапевтична модальність. За кордоном,
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вона широко використовується у великому діапазоні реабілітаційних,
професійних та громадських установ [1].
Кількість молоді, яка страждає на депресію, швидко збільшується.
Оскільки проблеми з психічним здоров’ям погіршують здоровий когнітивний
та емоційний розвиток дітей, обов'язково потрібно розміщувати програми
психічного здоров’я на передньому плані шкільної програми. У різних
дослідженнях були зосереджені переваги психічного здоров'я від садівницької
діяльності для вразливих груп населення, але в літературі є розбіжність щодо
потенційних переваг терапевтичного садівництва в школах для покращення
загального самопочуття учнів. Протягом багатьох років програми шкільних
садів зосереджувались переважно з питань харчування та наукових досліджень,
але важливо, щоб розслідування поширювалося на потенційні переваги
садівництва для сприяння психічному здоров’ю в школах. [2].
На території Хортицької національної академії створено зону для заняття
гарденотерапією. Дана зона складається з декількох піднятих грядок і там
будуть посаджені різноманітні рослини (квіти, невеликі кущики та
сільськогосподарські культури) (рис. 1). Підняті грядки є зручні у використанні
для людей з обмеженнями опорно-рухового апарату (зокрема на інвалідних
візках). Територія гарденотерапії є побудована з врахуванням потреб щодо
переміщення інвалідних візків.

Рис. 1. Візуалізація благоустрою території для гарденотерапії
Висаджувати та доглядати за цими рослинами зможуть учні школи,
студенти та всі бажаючі, які захочуть взяти участь у майстер-класах з
гарденотерапії.
На даний момент цей проект реалізовано.
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Методи гарденотерапії застосовуються для того, щоб допомогти
учасникам засвоїти нові навички або відновити втрачені. Гарденотерапія
допомагає покращити пам’ять, когнітивні здібності, ініціювати завдання, мовні
навички та соціалізацію. При фізичній реабілітації гарденотерапія може
допомогти зміцнити м’язи та покращити координацію, рівновагу та
витривалість.
В умовах професійної гарденотерапія люди вчаться працювати
самостійно, вирішувати проблеми та слідувати вказівкам [3].
Зараз ми пропонуємо створити «Міні-сад BOOSTER» у невеликих
масштабах, наприклад шкільних класах, коридорах, домашніх приміщеннях та
ін.
Для створення такого саду нам буде потрібно: горшки багатоярусні, набір
насіння, оприскувач, набір інструментів (за потреби), тримачі для назв рослин з
QR кодами за якими кожен хто стане щасливим власником «Міні-сад
BOOSTER» отримає безліч корисної інформації з вирощування рослин та
облаштування свого власного «зеленого світу».
1. Асортимент рослин та насіння (на вибір) додається.
2. Набір горшків та інструментів (рис. 2, 3).
3. Тримачі для назв рослин з QR кодами.

Рис. 2 Зразок горшків для гарденотерапії
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Рис. 3 Зразок набору інструментів
Займаючись у «Міні-сад BOOSTER», ми вирішуємо кілька завдань.
Навчальні:
- знайомити дітей з елементарними основами ботаніки та екології;
- знайомити з основними правилами та способами роботи з живими
природними матеріалами: насінням, живцями, кімнатними та садовими
рослинами, городними культурами;
- навчати різним прийомам роботи з рослинами;
- формувати вміння дотримуватися усних інструкцій;
- формувати вміння дотримуватися алгоритму виконання роботи;
- формувати вміння фіксувати видимі та передбачувані зміни при
виконанні роботи;
- використовувати результати роботи для розвитку художньо-естетичного
смаку та інтересу до живої природи.
Корекційні:
- розвиток дрібної моторики,
-розвиток пам'яті, спостережливості, уваги, творчих здібностей, терпіння
та працьовитості, уяви.
Розвиваючі:
- розвивати працьовитість, увагу, пам'ять, спостережливість, образне
мислення;
- розвивати художній смак, творчі здібності дітей з ОВЗ;
- розвивати інтерес до навколишнього світу, живої природи, екології.
Виховні:
- виховувати дбайливе ставлення до природи;
- сприяти створенню пізнавальних ситуацій, розширювати кругозір та
комунікативні здібності дітей з ОВЗ;
- удосконалювати трудові навички, вчити акуратності, утримувати в
порядку обрані об'єкти догляду, відстежувати зміни у їхньому розвитку.
Принципи, що лежать в основі програми «Міні-сад BOOSTER»:
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- доступність (простота, відповідність віковим та індивідуальним
особливостям);
- практична застосовність (використання вирощеного насіння, плодів і
квітів);
- наочність (ілюстративність, наявність дидактичних матеріалів);
- демократичність та гуманізм (взаємодія педагога та дитини в соціумі,
реалізація власних творчих здібностей);
- науковість (обґрунтованість, наявність методологічної бази та
теоретичної основи);
- розвиток та формування трудових навичок;
- індивідуальна трудова участь (особистий об'єкт роботи та відстеження
результативності як результату праці);
- емоційно-позитивне тло, основа якого - створення доброзичливої
атмосфери на занятті, позитивна оцінка результатів діяльності дитини та
мотивація до подальшого розвитку.
Форма проведення занять у «Міні-сад BOOSTER»
Заняття проводяться індивідуально та групами. Група формується із 5-6
дітей, вік не обмежений.
У процесі реалізації програми використовуються різні форми занять:
традиційні, комбіновані та практичні заняття, ігри, свята, конкурси, змагання та
інші. Також програма передбачає роботу як у приміщенні, і на відкритому
повітрі.
Очікувані результати від «Міні-сад BOOSTER»:
- освоїти основні техніки роботи з садово-городнім інвентарем;
- навчитися створювати композиції з рослинами, вирощеними на грядці;
- опанувати навичками культури праці;
- набути навички роботи в колективі;
- самостійно виростити обрану рослину, навчитися доглядати її,
відстежувати видимі зміни та фіксувати їх доступними способами (фото,
малюнок, ліплення)
«Міні-сад BOOSTER» рекомендовано:
- для діточок, що пізнають світ;
- молодих та активних щоб зняти психологічну напругу та корисно
провести час;
- для дорослих щоб відвести від себе нудьгу та самотність.
ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОЗ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Абрамчук Антон Сергійович, учень 10 класу Сарненської гімназії
Науковий керівник: Тітечко С.Є., Заслужений вчитель України
В останні роки в різних районах України збільшилася кількість таких явищ,
як зливи, шквали, грози (навіть смерчі), різкі зниження температури взимку,
велика спека в літні місяці, тривалі інтенсивні опади, які вчиняють повені,
тощо. Всі ці явища спричиняють великі економічні збитки і навіть
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призводять до загибелі людей і тварин. Тому дослідження умов виникнення
та розвитку небезпечних явищ погоди є досить актуальною проблемою.
Грози суттєво впливають на повітряні транспорти. Окрім потужних
грозових розрядів, які можливі в хмарах, літак завжди зазнає тиск з боку
вертикальних рухів всередині хмари і навколо неї. Небезпеку утворюють
такі процеси, як турбулентність, що спричиняє бовтанку, обледеніння тощо.
Оскільки з грозами часто пов’язані сильні зливи, шквали, град, це явище
може приносити великі збитки сільському господарству.
Передбачувати грозу надзвичайно складно в короткострокових і
довгострокових прогнозах. Без регулярної та безперервної вихідної
інформації розв’язувати таку задачу неможливо.
Мета роботи полягає в дослідженні умов розвитку грозових явищ в
Рівненській області.
Завданнями роботи є:
встановити умови утворення грозових явищ;
дослідити режимні показники грозової діяльності на Рівненщині;
охарактеризувати основні принципи прогнозування гроз.
Практичне значення роботи полягає в тому, що її результати можуть бути
використані в різних сферах економічної діяльності при прогнозуванні
грозової небезпеки.
Для виконання роботи використані дані метеорологічних спостережень на
авіаційній метеостанції м. Рівне за 15-річний період (з 2006 по 2020 рік) та
синоптичні матеріали за окремі дні з тривалими грозами.
В роботі виконані розрахунки та аналіз характеристик гроз за даними
метеорологічних спостережень на ст. Рівне за період (2010-2020 рр.).
На основі аналізу повторюваності гроз в залежності від часу виникнення,
тривалості отримані такі результати:
1.
В районі дослідження грози спостерігаються з квітня по жовтень. В
березні, листопаді та в зимові місяці грози відсутні.
2.
В річному ході максимальна кількість днів з грозою припадає на
червень та липень; найбільш рідко грози утворюються в жовтні.
3.
Досить часто в день спостерігається 2 або 3 випадки з грозою.
4.
Найчастіше грози утворюються в часи біля полудня; на інтервал часу
від 9 до 15 годин припадає 50% від загальної кількості, але максимальна
повторюваність в усі місяці без винятку належить до інтервалу 9-12 годин.
ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПРИРОДНИХ
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ТЕПЛОВТРАТ
БУДІВЛІ
Демешко Дмитро Денисович, учень 10 класу комунального закладу
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської
обласної ради».
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Наукові керівники: Шеремет Павло Миколайович, кандидат педагогічних
наук, вчитель географії комунального закладу «Центральноукраїнський
науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»;
Денисов Денис Олександрович, вчитель фізики комунального закладу
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної
ради»;
Неліпович Віктор Володимирович, керівник секції теоретичної фізики
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді.
Актуальність дослідження: існування та еволюція сучасної цивілізації
залежить не лише від наявності доступних енергоресурсів, але й від
раціонального їх використання. Тому проблема енергозбереження є актуальною
і особливо в будівельній галузі. В цьому аспекті застосування в будівництві
сучасних технологій та використання енергозберігаючих матеріалів і особливо
екологічно-чистих природних сприяє енергетичній ефективності будівель, як
під час будівництва нових споруд, так і при реконструкції та капітальному
ремонті вже збудованих. Адже застосування сучасних будівельних матеріалів з
низьким коефіцієнтом теплопровідності дає можливість виключити
енерговитрати, як в процесі будівництва так і в процесі експлуатації будівель, а
це в подальшому сприятиме вирішенню і екологічних проблем.
Мета дослідження: пошук нового природного екологічно безпечного
утеплювача, який має низький коефіцієнт теплопровідності та буде
альтернативним будівельним матеріалом, що дасть змогу рекомендувати його
для використання під час зведення огороджувальних конструкцій з метою
енергозбереження будівлі.
Мета дослідження: пошук нового природного екологічно безпечного
утеплювача, який має низький коефіцієнт теплопровідності та буде
альтернативним стіновим утеплювачем будівельних матеріалів.
Перед нами постали такі завдання:
1) аналіз наукової та спеціальної літератури з метою вивчення фізичних
особливостей теплопровідності сучасних утеплювачів будівельних матеріалів
та з’ясування закономірностей їх теплопередачі;
2) запропонувати в якості нового утеплювача будівельних матеріалів
екологічно-безпечний природний матеріал, який є доступним та
альтернативним до сучасних енергоефективних будівельних утеплювачів;
3) розробити методику створення шару утеплювача з природного
екологічно-безпечного матеріалу;
4) експериментально
визначити
коефіцієнт
теплопровідності
пропонованого альтернативного утеплювача будівель, з метою оцінки
ефективності його використання.
Об’єктом дослідження є стінові утеплювачі будівельних матеріалів.
Предметом дослідження є суцвіття рогози, як природний екологічнобезпечний утеплювач будівельних матеріалів.
Висновки та отримані результати:
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1) проаналізовано наукову і спеціальну літературу, в якій розглянуто
теорію теплопровідності та питання теплопередачі через плоску стінку
огороджувальних будівельних матеріалів;
2) створено новий стіновий утеплювач будівель із використанням
природного екологічно-безпечного матеріалу виготовленого із суцвіття рогози;
3) експериментально
визначено
коефіцієнт
теплопровідності
пропонованого досліджуваного зразка утеплювача будівельних матеріалів
виготовленого із суцвіття рогози, та отримано данні, що дозволяють
стверджувати про його ефективність та перспективу використання в
будівельній галузі.
Практичне значення:
1) створено установку для визначення коефіцієнту теплопровідності
утеплюючих матеріалів;
2) визначено
коефіцієнт
теплопровідності
пропонованого
досліджуваного зразка утеплювача будівельних матеріалів виготовленого із
суцвіття рогози;
3) запропоновано шляхи впровадження доступного екологічного
утеплювача у існуючі системи теплоїзоляції.
ПРОЄКТ АВТОНОМНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗБОРУ ВОДИ З ПОВІТРЯ
Виговська Дар’я Владиславівна, учениця 10 класу комунального закладу
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської
обласної ради».
Наукові керівники: Шеремет Павло Миколайович, кандидат педагогічних
наук, вчитель географії комунального закладу «Центральноукраїнський
науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»;
Денисов Денис Олександрович, вчитель фізики комунального закладу
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної
ради»;
Неліпович Віктор Володимирович, керівник секції теоретичної фізики
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді.
Актуальність дослідження: зміна клімату за останні десятиліття великою
мірою можна вважати справжнім шоком відчутно впливає не лише на здоров’я
та відчуття людини та її господарську діяльність, а й на зміну ландшафту, як в
Україні так й у Світі. Кліматичні зони зміщуються на північ та захід, спека і
посухи стають все більш катастрофічними, багато екстремальних явищ погоди,
які раніше були рідкісними, часто повторюються в невластиві сезони та на
невластивих для них територіях.
А відтак, це пов’язано зі зміною клімату, яка позначається на виробництві
сільськогосподарських культур, стані лісів та водних ресурсів об’єктів,
тваринництві та рибному господарстві тощо.
Практично всі посівні площі сільськогосподарських культур в Україні
знаходяться в зоні ризикованого землеробства (території із природним
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дефіцитом опадів), де є постійна загроза ризик втрати обсягів урожаю у надто
посушливий рік, або - втрати якості урожаю у надмірно дощовий рік.
Мета дослідження: проєктування автоматичної установки для збору води
з повітря.
Досягнення мети передбачає поетапне вирішення таких завдань:
1) проаналізувати кліматичні зміни на території центральної України;
2) дослідження сучасних іригаційних методів в агропромисловому
комплексі;
3) проєктування автоматичної установки для збору води;
4) виготовлення моделі установки;
5) дослідження ефективності запропонованої установки для накопичення
води в умовах сучасних кліматичних змін на території центральної України.
Об’єктом дослідження є кліматичні чинники в сільському господарстві.
Предметом дослідження є іригаційні системи.
Висновки та отримані результати:
1) проаналізовано кліматичні зміни в центральній Україні: збільшення
середньорічної температури; зменшення кількості опадів;
2) досліджено методи адаптації агропромислового комплексу України до
тенденцій змін клімату;
3) розроблений проєкт установки автоматичного збору води;
4) зроблені чисельні розрахунки, які дають змогу теоретично
розрахувати ефективність установки;
5) виготовлена діюча модель, проведені відповідні експерименти;
6) досліджено шляхи впровадження запропонованої установки для
накопичення води в умовах сучасних кліматичних змін на території
центральної України.
Практичне значення:
1) розроблену математична база для розрахунку параметрів установки,
виведена формула;
2) проєкт автоматичної установки автоматичного збору води;
3) сконструйовано модель установки.
ПРОЄКТ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ У
СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ ПОВІТРЯ
Запорожець Владислав Миколайович, учень 11 класу комунального
закладу
«Центральноукраїнський
науковий
ліцей-інтернат
Кіровоградської обласної ради».
Наукові керівники: Ковальов Юрій Григорович, доцент кафедри фізикоматематичних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного
університету, кандидат технічних наук;
Денисов Денис Олександрович, вчитель фізики комунального закладу
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної
ради».
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Актуальність дослідження: «Де б ви не жили, забруднення повітря
скорочує ваші дні». Такий меседж в Twitter ООН ілюструється наведеними
даними: «… щорічно забруднення повітря забирає 7 мільйонів життів – більше,
ніж війни, куріння та туберкульоз». Особливо, за даними ВООЗ, гострою
ситуація є в Україні, яка посідає перше місце у світі за смертністю від
забруднення повітря на 100 тисяч населення. Фактично дві третини населення
країни проживає на територіях, де стан атмосферного повітря не відповідає
гігієнічним нормативам, що впливає на загальну захворюваність населення.
Світ переходить у епоху 4 індустріальної революції і безпілотні технології
та дрони, які є насправді літаючими роботами, стали невід’ємною її складовою.
Тому розробка проєкту використання авіаційних робототехнічних систем на
основі БПЛА мультироторного типу у системі комплексного екологічного
моніторингу є безумовно актуальним дослідженням і потребує розв’язання ряду
задач.
Мета дослідження: запропонувати та проаналізувати проєкт
впровадження безпілотних літальних апаратів у систему екологічного
моніторингу стану повітря.
Досягнення мети передбачає поетапне вирішення таких завдань:
1) проаналізувати структуру системи екологічного моніторингу стану
повітря в Україні на предмет виявлення напрямків впровадження безпілотних
технологій, які в перспективі змогли б підвищити ефективність її
функціонування;
2) розглянути інструментарій проведення екологічного моніторингу стану
повітря та особливості компоновки дронів мультироторного типу та їх льотнотехнічні характериcтики;
3) запропонувати та проаналізувати проєкт використання дронів у системі
екологічного моніторингу стану повітря;
4) виготовити діючу модель аналізаторів стану повітря, яку можна
інтегрувати в конструкцію дрону і оцінити вимоги, що висуваються щодо
компоновки та льотно-технічних характериcтик такого дрону;
5) запропонувати компоновку БПЛА мультироторного типу для
екологічного моніторингу.
Об’єктом дослідження є авіаційні робототехнічні системи на основі
БПЛА мультироторного типу.
Предметом дослідження є впровадження авіаційних робототехнічних
систем на основі БПЛА мультироторного типу у систему екологічного
моніторингу стану повітря.
Висновки та отримані результати: результати досліджень встановили,
що інструментарій Державної системи моніторингу довкілля можна
удосконалювати за рахунок впровадження інновацій на локальному рівні у
вигляді безпілотних авіаційних комплексів, проаналізовано їх якісні переваги.
Оскільки БПЛА розробляються під конкретні задачі, то було встановлено
вимоги до компоновки та льотно-технічних характеристик таких дронів.
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Показана можливість створення універсальних вимірювальних блоків для
комплексної оцінки екологічного стану повітря. Розроблено робочу модель
комбінованого газоаналізатора на базі Arduino сумісної платформи, що
дозволяє інтегрувати її у авіаційні робототехнічні системи.
Запропоновано компоновку основних вузлів конструкції дрону. Виконано
обчислюваний експеримент, за допомогою програми ecalc, що довів
відповідність льотно-технічних характеристик дрону запропонованої
конструкції сформованим вимогам щодо можливості його використання в
системі екологічного моніторингу.
Практичне значення:
4) запропоновано проєкт використання дронів у системі екологічного
моніторингу стану повітря та проаналізовано шляхи його реалізації;
5) показана можливість створення універсальних вимірювальних блоків
для комплексної оцінки екологічного стану повітря, які можна інтегрувати в
авіаційні робототехнічні системи на основі БПЛА мультироторного типу;
6) створено зразок газоаналізатора на базі Arduino сумісної платформи
ESP-12E, що фіксує в режимі реального часу дим та оксид вуглецю;
7) підібрано компоновки основних вузлів такого БПЛА та за допомогою
програми ecalc, калькулятора дронів, було перевірено їх очікувані льотнотехнічні характеристики на відповідність сформованим вимогам щодо
можливості його використання в системі екологічного моніторингу.
ПРОТИПОЖЕЖНА ЛАМПА
Радченко Владислав Тарасович, учень 11 класу комунального закладу
«Маловодянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської міської
ради».
Науковий керівник: Остапчук Ярослав Сергійович, вчитель математики та
інформатики комунального закладу «Маловодянська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів Долинської міської ради».
Актуальність дослідження: кожен із нас може в своєму житті
зіштовхнутись зі страшною ситуацією – пожежа. Пожежа може виникнути на
підприємствах, багатоповерхових будинках чи навчальних закладах. Перша
реакція на звістку про пожежу сприймається з часткою недовіри і лише 1/5
частина людей готові діяти моментально. Частіше за все поведінка людей при
пожежі не узгоджуються з реальністю – усвідомивши, що небезпека стає
смертельною, людина докорінно змінює свою поведінку, яка часто пов'язана з
панікою. Не усвідомлюючи про небезпеку – рівень задимлення на сходовій
клітці не дозволить евакуюватись без захисту органів дихання, погіршення
видимості чи токсична дія продуктів горіння можуть привести до загибелі
людей. В такому стані більшість з нас не можуть пригадати інструкції з
евакуації чи хоча б ознайомитись із планами евакуації, які обов’язково є на
кожному поверсі.
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Але якщо людина побачить зелену яскраву смугу, що вказує на безпечний
вихід і відсутність небезпеки в одному напрямку або ж червону смугу, що
вказує на небезпеку в іншому напрямку, то вона з мінімальною втратою
дорогоцінного часу обере для себе шлях евакуації не ризикуючи своїм життям.
Мета дослідження: Створити систему візуального оповіщення про
небезпеку пожежі, угарних газів, високої температури. Забезпечити безпечну
евакуацію людей з уникненням людського фактору, паніки та забезпечити
ідентифікацію приміщення з людьми, які не мають змоги покинути будівлю.
Об’єкт дослідження: системи оповіщення та основні дії під час пожежі
Предмет дослідження: пошук моделі швидкої та безпечної евакуації в
екстрених ситуаціях
Висновки та отримані результати: створення умов для своєчасної евакуації
в екстреній ситуації поєднуючи сучасні системи оповіщення з візуалізацією
напрямку руху не витрачаючи дорогоцінний час на вибір – відкривати двері чи
ні, чи є вогонь за дверима - дозволить врятувати життя.
Практичне значення: використання спеціальної лампи замість звичайної
дуже полегшує процес встановлення системи оповіщення та підвищує шанси на
безпечну евакуацію.
WI-FI ІДЕНТИФІКАТОР ЯК СИСТЕМА БЕЗПЕКИ У ШКОЛІ
Журавський Дмитро Сергійович, учень 11 класу комунального закладу
«Маловодянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської міської
ради».
Науковий керівник: Остапчук Ярослав Сергійович, вчитель математики та
інформатики комунального закладу «Маловодянська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів Долинської міської ради».
Актуальність дослідження: період навчання у школі – дуже важливий
для будь-якої людини, але зазвичай серед дітей та учнівської молоді
спостерігається таке негативне явище як прогули. Крім того, кожен із батьків
бажає мати впевненість у безпеці дитини, кожного дня турбуються про те, чи
дійшла дитина до школи. Важливою інформацією є і те, о котрій годині школяр
залишив навчальний заклад. Проте, телефонувати кожен раз не завжди вдається
через роботу чи інші клопоти. Також завжди існує небезпека виникнення
надзвичайних ситуацій. Тоді працівникам навчальних установ необхідно не
лише вжити заходів для швидкої евакуації учнів, а й переконатися що всі
покинули будівлю. З метою контролю присутності учнів в начальному закладі
існують системи пропуску по карткам та інші технічні засоби. Проте,
використання додаткових технічних засобів вимагає використати додатково
кошти та змушує учнів носити додаткові предмети, хоча вони і так вже є
перенавантаженими.
Тому в цій роботі запропоновано використати вже проведену Wi-Fi
мережу в закладі та смартфон учня, який в 21 сторіччі є у кожного здобувача
освіти, як систему ідентифікації та оповіщення.
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Мета дослідження: розробити систему безпеки для навчального закладу,
що базується на поєднанні смартфону та Wi-Fi мережі начального закладу.
Для досягнення поставленої мети потрібно розв’язати наступні завдання:
1) виділити особливості в роботі мережі Wi-Fi, які дозволять
автоматизувати ідентифікацію окремих смартфонів, а в наслідок цього і їх
власників;
2) розробити пристрій для ідентифікації смартфону в мережі Wi-Fі
закладу;
3) розробити програмне забезпечення, яке надасть доступ до списку
присутніх в приміщені школи.
Об’єктом дослідження є система точки доступу до Wi-Fi мережі та
пристроїв-клієнтів мережі.
Предметом дослідження є процеси, які відбуваються між пристроями з
доступом до Wi-Fi та точкою доступу до мережі.
Висновки та отримані результати: на основі точки доступу до Wi-Fi
мережі створено пристрій та програмне забезпечення, яке за унікальним
номером MAC-адреси визначає наявні активні пристрої та відображає їх
наявність в зоні дії на web-сторінці. Для web-сторінки відкривається
можливість відправки інформації батькам, про присутність чи відсутність учня
у школі. В разі надзвичайної ситуації можливо побачити чи всі діти покинули
приміщення.
Практичне значення:
8) виділено наявність списку MAC-адрес в роботі мережі Wi-Fi, який
дозволив провести ідентифікацію окремих смартфонів, а в наслідок цього і їх
власників;
9) розроблено пристрій для ідентифікації смартфонів;
10) розроблено програмне забезпечення, яке надає доступ до списку
присутніх в приміщені школи.
ДОСЛІДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
Карачебан Микита Олексійович, 10 клас, Новосільський заклад загальної
середньої освіти Ренійської міської ради Одеської області
Енергія - дивовижне явище. Нею просякнуте наш світ. Енергія дає нам світло,
тепло, зв'язок, вона володіє безмежними можливостями. Недарма вчені колись
називали її «живою силою». Чим далі рухається у своєму розвитку людство,
тим актуальнішим стає використання альтернативних, відновлюваних джерел
енергії. Розвиток альтернативної енергетики та пошук нових джерел енергії –
головна світова тенденція нового тисячоліття. Причини цього – виснажені
природні ресурси та можлива перспектива енергетичної кризи, негативний
вплив традиційної енергетики на навколишнє середовище та загроза
екологічній катастрофі. І чим далі в своєму розвитку рухається людство, тим
більше йому потрібно енергії. Зараз, як ніколи раніше, гостро постало питання:
що чекає на людство - енергетичне голодування чи енергетичний достаток?
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Очевидно, що зараз людство переживає енергетичну кризу: бажані потреби
людства у електричній енергії у декілька разів перевищують виготовлення!
І це при тому, що остання цифра є майже фантастичною - 27-30 трлд. кіловатгодин щороку.
Актуальність
Оскільки існування людства залежить від енергії, ми повинні використовувати
такі її джерела, ресурси яких були б необмеженими і щадними для нашої
планети. Такі джерела енергії існують, вони називаються відновлюваними.
Мета роботи
Метою моєї роботи є знайомство з поняттям відновлюваної енергії та її
джерелами, вивчення і розгляд перспектив застосування альтернативних
джерел енергії.
Завдання:
- зібрати, опрацювати інформацію та з'ясувати, які джерела альтернативної
енергії існують у наш час;
-зрозуміти принцип їх роботи, а також виявити переваги та недоліки;
- проаналізувати використання альтернативних джерел енергії ;
- досвідченим шляхом продемонструвати можливості видобутку енергії з
доступних нам поновлюваних джерел, зробити висновки.
Об’єктом дослідження є альтернативна енергетика.
Предметом дослідження є ефективність застосування поновлюваних джерел
енергії.
Під час проведення дослідження використовувалися загально наукові методи
дослідження:
Описовий; -емпіричний; -порівняльний-статистичний; узагальнюючий;
Висновок
Протягом всього свого існування людина постійно змінювала основне джерело
енергії: спочатку це було Сонце, потім вогонь, потім вугілля, а зараз нафта і газ.
Але ніколи ще людство не відчувало такої гострої потреби у швидкому
переході до нових джерел енергії як зараз. Тому, на мою думку, такий перехід
потрібно зробити якомога раніше. Звісно, рано чи пізно, економічні фактори
змусять нас відмовитись від користування нафтою і газом, але економічна
потреба виникне значно пізніше, ніж екологічна. Отже, в проведених дослідах
я дізнався про енергію, яка навколо нас всюди, і показав як навколишнє
середовище нашої планети дозволяє нам скористатися її невичерпними
ресурсами. Приручивши енергію землі, води, вітру і сонця, ми перестанемо
забруднювати навколишнє середовище і заощадимо цінні копалини ресурси. І
нехай поки частка відновлюваної «зеленої енергії» в світовій енергетики
невелика, але за нею майбутнє.
І яким воно буде, залежить в тому числі і від нас з вами.
Можна не сумніватися, що в майбутньому наші нащадки повністю перейдуть
на альтернативні джерела енергії та енергетика стане екологічно чистою та
абсолютно безпечною для природи та людини. Майбутнє енергетики – це чиста
енергія відновлюваних природних ресурсів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГАЗОПОДІБНИХ ВИКИДІВ ПРАТ«МРРЗ»
НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗА СТАНОМ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ
Велика Ірина Олександрівна, гурток «Юний еколог», Комунальний заклад
«Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді
Марганецької міської ради Дніпропетровської області»
Керівник: Басанська Владлена Дмитрівна, керівник гуртка, Комунальний
заклад «Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді
Марганецької міської ради Дніпропетровської області»
Мета дослідження: здійснити дослідження стану навколишнього середовища
методом біоіндикації, використавши зміни морфологічних ознак сосни
звичайної на обраних територіях, дослідити вплив забрудненого повітря на стан
хвойних дерев у зоні розташування ПРАТ«МРРЗ».
Об’єкт дослідження: деревні насадження сосни звичайної (Pinus Silvestris) в
умовах екосистем м. Марганець.
Предмет дослідження: біоіндикація атмосферного забруднення за хвоєю
сосни, оцінка шкідливих чинників на хвойні рослини, в умовах екосистем м.
Марганець.
Для досягнення мети були поставлені завдання:
- виконати серію досліджень та здійснити узагальнення стосовно використання
Сосни звичайної як біоіндикатора забруднення навколишнього природного
середовища;
- проаналізувати вплив забруднення автотранспорту на біолого-екологічну
характеристику сосни звичайної;
- провести дослідження стану хвої сосни звичайної у зоні розташування ПРАТ
«МРРЗ»;
- запропонувати практичні рекомендації, щодо заходів попередження
забруднення атмосфери.
Методи дослідження – у процесі дослідження використано
загальнонаукові методи проведення комплексних досліджень, якi базуються на
аналiзi та синтезі вимог законодавчих та нормативно-технічних документів iз
питань систем моніторингу атмосферного повітря, метод узагальнення,
флористичні, біоіндикаційні методи дослідження.
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Пагони сосни звичайної для виключення індивідуальної мінливості
відбирали з середньої частини крони з 5 дерев, осінню в період їх підготовки до
стану спокою. При обстеженні стану хвої визначається ступінь її ушкодження
та всихання.
Райони досліджень: - Ділянка №1, розміщена 20 м. від проїзної частини;
Ділянка №2, розташована на території підприємства ПРАТ«МРРЗ»;
Ділянка №3, контрольна точка - в центрі лісонасаджень м.
Марганець.
З бічних пагонів Сосни звичайної зібрали по 250 пар хвоїнок на всіх
обраних ділянках. Відбирались хвоїнки з плямами і некротичними крапками, з
ознаками висихання та непошкоджені хвоїнки. Потім зробили аналіз хвої, а
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результати дослідження підрахунків хвоїнок із зазначенням дати відбору проб
на кожній визначеній ділянці занесли до щоденника. Відсоток підрахованих
хвоїнок різних параметрів порівняли з показниками в таблицях забруднення
повітря. Результати були оформлені у вигляді таблиць та діаграм (Додатки).
Серед дослідженої кількості голок Сосни звичайної переважали
нормальні, неушкоджені, зелені голки, але також були сухі голки та голки з
плямами. Крім того, багато здорових голок було вкрито значним прошарком
пилу. Таким чином, переважаюча більшість голок (майже 75%) – здорові.
Найбільше пошкодження хвої спостерігаємо на ділянці №1, що розміщена в 20
метрах від автодороги. Кількість пошкодженої хвої майже у 2 рази перевищує
забруднення на контрольній ділянці №3. Хвоя з бурими та сірими плямами
становить 23,5%. Сухих голок найбільше виявили на ділянці №1, менше
нарахували на ділянці №2, та ще менше на третій ділянці, яка розміщена в
центрі лісонасаджень м. Марганець. Сухі голки в процентному співвідношенні
склали 28%. Велика частка голок дуже запилена (25%), що пояснюється
забрудненням від автомобілів та підняттям пилу вітром і осіданням його на
гілках.
Висновки. Отримані дані дають можливість оцінити стан зелених насаджень
Сосни звичайної на обраних ділянках міста Марганець, визначення загального
екологічного стану обраних територій.
Згідно методики було розраховано показники загального життєвого стану
P.Sylvestris L. на досліджуваних ділянках. Аналіз отриманих даних показує, що
життєвий стан сосни на ділянках 1, 2 і 3 складає 50%, 70% та 90% відповідно.
Найменше значення мав показник життєвого стану P. Sylvestris на ділянці №1
(50%). Життєвий стан сосни звичайної на цій ділянці вважається ослабленим.
Аналізуючи загальну картину життєвого стану деревостану, можна відзначити,
що ділянка №1 піддається впливу техногенного характеру.
Отже, дослідивши стан Сосни звичайної на обраних ділянках ми виявили,
що переважна більшість рослин знаходиться під впливом антропогенного
пресу, деякі представники поступово деградують, на досліджених ділянках, що
може викликати незворотні зміни у природних ланцюгах. Було виявлено, що
повітря міста забруднене сполуками викидів автомобілів, що осідають на гілках
сосни звичайної. Атмосферне повітря в районі ділянки №2 належить до класу
слабо забрудненого.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Біомоніторинг довкілля / В. М. Боголюбова, М. О. Клименко, В. Б.
Мокін, Т.А. Сафранов, А. І. Горова, В. А. Прилипко, О. М. Адаменко, Л. М.
Полєтаєва, О. М. Картавцев. – 2-ге вид., перероб. і доп. — Вінниця : ВНТУ,
2010. — 232 с.
2. Онищенко В. М. Стан та продуктивність штучних насаджень сосни
звичайної, Центральне Полісся: автореф. дис. канд. с.-г. наук. К., 2014. – 20 с.
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ДОДАТКИ
Таблиця 1
Морфометричні показники Сосни звичайної Pinus sylvestris L., 2021 р
Довжин
Місце відбору проб а хвої,
мм

Ширин Кількість Вага 250
а хвої, хвоїнок на хвоїнок,
мм
10 см, шт.
г

Ділянка №1
(ПРАТ «МРРЗ»)

70 +
5,00

1 + 0,20

248 + 3,0

9,5 + 0,01

Ділянка №2
(20 м від дороги)

90 +
5,00

1 + 0,00

195 + 1,00

11,0 +
0,01

Ділянка №3
(Контрольна
ділянка)

120 +
5,00

2 + 0,00

152 + 0,8

15,5 +
0,05

Некрози
30% –
боковий
некроз
10% –
верхівковий
21% –
боковий
некроз
8% –
верхівковий
3% –
верхівковий

14

12

Довжина хвої, мм

10

8

Ділянка №1
Ділянка №2

6

Ділянка №3
4

2

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Кількість хвоїнок

Рис. 1. Усереднені дані морфо метричних показників Сосни звичайної Pinus
sylvestris L. на території санітарно-захисної зони ПРАТ «МРРЗ», біля дороги та
на контрольній ділянці, 2021 р.
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З плямами

Чиста

90%
65%
60%

35%

40%

10%

Ділянка №1

Ділянка №2

Ділянка №3

Рис. 2. Діаграма визначення стану хвої з плямами в Сосни звичайної (Pinus
sylvestris)

13%

54%

33%

Ділянка №1

Ділянка №2

Ділянка №3

Рис. 3. Відсоток співвідношення хвої з висиханням на досліджуваних ділянках
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24%
43%

33%

Ділянка №1

Ділянка №2

Ділянка №3

Рис. 4. Показники загального життєвого стану Сосни звичайної Pinus sylvestris
L. на досліджуваних ділянках

Рис. 5. Визначення морфометричних показників Сосни звичайної Pinus sylvestris L.
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МОЄ ЕНЕРГЕТИЧНЕ РІШЕННЯ
Кулик Вікторія Сергіївна, 10 клас, Ліцей №19 Мелітопольської міської
ради Запорізької області
Щоб у нас природний не зник запас, бережімо воду світло, газ.
Вступ
Головна причина сучасних екологічних проблем полягає в тому що
енергетика і промисловість не тільки дали людству нечувану могутність, а й
змінили найдорожчу святиню – потік енергії, колообіг речовин в природі і
хімічний склад біосфери. Сьогодні наша планета стоїть на порозі екологічної
катастрофи і найбільш грізний її провісник – парниковий ефект, який
викликаний збільшенням вмісту в атмосфері планети парникових газів і в
першу чергу – СО2, який утворюється у великій кількості при спалюванні
викопного палива – нафти, вугілля, газу. Того самого тепла, яке
використовується для забезпечення наших будинків світлом, теплом, водою.
Значить, доля планети, наш стійкий розвиток залежить від кожного із нас,
від всього людства… Вірніше від того, скільки ми будемо використовувати
енергії і природних ресурсів.
Крім того нова тарифна політика у сфері житлово-комунальних послуг
змусила практично кожного мешканця країни серйозно замислитися про те, як
скоротити використання води, газу, електроенергії і тепла. При цьому
насамперед дбають про економію коштів, які витрачають на оплату
комунальних послуг.
Енергозбереження – це найбільш дешеве джерело енергії. Слідування
принципу «зроби більше з меншими затратами» - буде вигідним для всіх .
Актуальність проблеми полягає в тому, що формування культури
енергозбереження - це, перш за все, оволодіння практичними діями щодо
раціонального споживання електроенергії, тепла, води, газу.
Ціль проєкту:
1. Узагальнення
системи
знань
про раціональне використання
електроенергії в побуті, виявлення резервів економії енергії вдома.
2. Формування активної соціальної позиції щодо раціонального
використання енергоресурсів і бережливого відношення до довкілля.
3. Підвищення культури поводження з енергоресурсами.
4. Поширення досвіду про організацію енергозбереження .
Задачі проєкту:
1. Навчитися скорочувати використання енергії.
2. Розповсюджувати інформацію про проєкт серед однокласників, педагогів.
3. Пошук методів ефективного використання енергії з метою зменшення
витрат при експлуатації приладів електроспоживання
4. Проведення енергетичного і економічного аудиту щодо енергоекономії.
Методи реалізації: пошук інформації, спостереження, анкетування,
фінансові підрахунки та оцінювання ефективності, дослідницька робота.
Етапи реалізації проєкту:
І – підготовчий
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- Складання робочого плану
- Вивчення літератури щодо енергозбереження
- Визначення основних методів, розробка цілей і задач
ІІ – основний
- Складання плану для реалізації методів спостереження витрат енергії
- Виявлення місць втрат енергії, розрахунок затрат на використання
енергії
- Розробка заходів по усуненню енерговтрат
ІІІ – заключний
- Підведення підсумків
- Оцінка досягнутих результатів
- Розробка пам’яток по енергозбереженню
Проаналізувавши
різноманітні
джерела
інформації
щодо
енергозбереження, провівши анкетування серед учнів 9-11 класів нашого ліцею
(додаток 1), ми провели підрахунки витрат енергії протягом листопаду 2021
року. А протягом грудня, намагалися зменшити втрати енергії при
використанні електроприладів, економити тепло та воду, впроваджуючи певні
способи економії.
Проаналізувавши отримані результати, ми зробили наступні висновки:
1. 92,9% респондентів вважає, що економити електроенергію
необхідно;78,6% - вважає, що ефективність енергозбереження
залежить особисто від нього. Але лише 64,35 опитаних економить
електроенергію вдома та використовує енергозберігаючі лампи.
100%

14,3%

80%

7,1%

14,3%

21,4%

28,6%

7,1%
28,6%

14,3%

60%
40%

92,9%

85,7%

85,7%

78,6%

64,3%

71,4%

Питання 5

Питання 6

64,3%

20%
0%
Питання 1

Питання 2

Питання 3
Так

Питання 4
Ні

Питання 7

незнаю

2. Замінивши використання ванни прийомами душу, наша родина з 5
чоловік за місяць зекономила 8 м3 води.

3. Почавши
використовувати
енергоефективні лампи (ми 3
лампи
розжарювання
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потужністю 50Вт замінили на енергоефектині) – зменшилися витрати
електроенергії приблизно на 24кВт за місяць. А це дало змогу
зекономити кошти за сплату спожитої електроенергії. Крім того
електроефективні лампи мають триваліший термін використання (до
10 років), високу світловіддачу. А головне, це приведе до зменшення
викидів СО2 в атмосферу. Адже тільки заміна 1 лампи розжарювання
дозволяє зменшити викиди СО2 на 101 кг за рік.
4. Замінивши старі дерев’яні вікна на більш ефективні енергозберігаючі
– металопластикові вікна, ми відразу відчули підвищення температури
в кімнатах приблизно на 4 оС. Отже, це також дасть змогу зекономити
кошти за опалювальний сезон, зменшить витрати електроенергії.

5. З метою зменшення електровитрат, ми родиною вирішили ретельно
слідкувати за режимом роботи нашої побутової техніки: 2 телевізори,
комп’ютер, ноутбук, зарядки для гаджетів, павербанки. Всю цю
техніку, якщо вона не використовувалася, ми знеструмлювали,
оскільки навіть будучи вимкненою, але підключеною до мережі, вона в
незначних кількостях споживає електроенергію.

За приблизним підрахунками вимикання приладів з розетки дало змогу
за місяць заощадити приблизно 8% загальної спожитої енергії.
6. Пральну машину почали вмикати в режимі «ручне прання», що дало
змогу теж заощадити близько 15% електроенергії (приблизно1,2 кВт/
год за місяць).
7. Готування їжі на верхній полиці духовки (ближче до нагрівального
елементу), скорочує час приготування на 20%.
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Тривалий час економічні і екологічні проблеми розглядалися окремо одна
від одної. Але тільки в комплексі можна вирішити ці проблеми.
За даними світових показників, 75% електроенергії створюється за
допомогою спалювання корисних копалин. Але вугілля, нафта і природний газ
– це не лише природні ресурси: під час їх переробки у повітря виділяються
тони вуглекислого газу. Звідси і парниковий ефект
Наші ідеї щодо збереження електроенергії допоможуть не лише
заощадити гроші та ресурси, але і зменшити залежність від палива.
Завдяки нашим підказкам, можна заплатити за електроенергію приблизно
на 30% менше від того, що витрачають сусіди. Крім того, необхідно створювати
ресурсні центри для популяризації ідей з енергозбереження, також наш час
вимагає появи нової спеціальності – енергоменеджер, який консультуватиме з
питань енергоаудиту. Адже формування культури споживання природних
ресурсів – це перш за все, навчання практичним діям раціонального
споживання електроенергії, тепла і води.
Наша екодія може починатися з простої економії води тепла,
електроенергії, газу, а може бути і більш активною – стати на захист
збереження природи, приєднатися до кліматичного маршу. Разом ми можемо
врятувати і подбати про все, що для нас є цінніше: нашу природу, здоров’я,
життя і чудову планету!
Додаток 1
Анкета «Енергозбереження»
1. Економити електроенергію необхідно?
- так
- ні
- не знаю
- мені це не цікаво
2. Чи залежить ефективність енергозбереження особисто від Вас?
- так
- ні
- не знаю
- мені це не цікаво
3. Чи економите Ви електроенергію вдома?
- так
- ні
- не знаю
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- мені це не цікаво
4. Ви вимикаєте світло в кімнаті коли виходите з неї?
- так
- ні
- не знаю
- мені це не цікаво
5. Чи використовуєте Ви вдома енергозберігаючі лампи?
- так
- ні
- не знаю
- мені це не цікаво
6. Чи використовуєте Ви місцеве освітлення (настільна лампа, бра, торшер)?
- так
- ні
- не знаю
- мені це не цікаво
7. Чи провітрюєте Ви приміщення швидко і ефективно, всього декілька хвилин?
- так
- ні
- не знаю
- мені це не цікаво
РОЗРОБКА БАГАТОСЕКЦІЙНОГО ПОБУТОВОГО ФІЛЬТРУ ВОДИ
Матлах Никита Олександрович, учень 10 класу КЗ навчально-виховне
об’єднання “Вікторія-П” Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області
Керівник: Трушаков Дмитро Володимирович, доцент кафедри автоматизація
виробничих процесів Центральноукраїнського національного технічного
університету
Актуальність дослідження: якість очищення питної води для побутових
споживачів є одною з головних екологічних проблем сучасної України. У
більшості регіонів України якість очищення води знаходиться лише у
задовільному стані – дуже багато домішок [1]. Тому у багатьох
домогосподарствах для покращення якості питної води застосовують
різноманітні побутові фільтри для очищення води [2]. Головним недоліком
фільтрів з поліпропіленовими картриджами є те, що вони фільтрують головним
чином від механічних домішок. Вони не пристосовані фільтрувати бактерії,
помягчувати властивості води. Недоліком фільтрів зворотнього осмосу є те, що
вони є фільтрами накопичувального типу. Тобто відфільтрована вода
накопичується у баці, що іде у комплекті з фільтром. Ємність цього бака є не
великою, звичайно 7 літрів. Крім того у них висока вартість – починаючи з 2000
гривень.
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Мета дослідження: розробити простий багатосекційний фільтр очищення
води для використання з дешевими розповсюдженими побутовими
поліпропіленовими фільтрами, який поєднав би у собі різні матеріали для
очистки води, був зручним у користуванні та не дуже коштовним. Крім того,
бажано щоб побутові споживачі змогли б власноруч виготовляти собі цей
фільтр для очищення води.
Завдання дослідження: провести аналіз конструкційних особливостей та
принципів дії розповсюджених побутових фільтрів очищення води; фільтр
повинен бути багатосекційним з мембранами, що містять різні наповнювачі для
очистки води, та можна було б власноруч виготовляти фільтр з мембранами у
домашніх умовах; розробити та виготовити діючу модель багатосекційного
фільтру очищення води для використання з розповсюдженими побутовими
поліпропіленовими фільтрами; бажано, щоб цей фільтр був мало коштовним та
зручним у використанні - за можливістю передбачити електричний контроль
ступеня забруднення мембран у секціях фільтру.
Строки проведення дослідження: дослідницький проект виконувався у
період з 06.09.2021 року по 29.12.2021 року.
Методи дослідження: теоретичні та практичні дослідження. Теоретичні
дослідження проводились з використанням теорії роботи та створення
побутових фільтрів для очищення води з використанням наступних методів:
аксіоматичний метод – тобто на початку процесу дослідження було задано
набір базових положень які стали основою мого дослідження (фільтр повинен
бути багатосекційним з мембранами, що містять різні наповнювачі для очистки
води, простим у виготовленні у домашніх умовах; що була можливість
контролю ступеня забруднення мембран у секціях фільтру; щоб був мало
коштовним); аналіз – для визначення існуючих фільтрів аналогів; синтез – для
розробки та побудови багатосекційного фільтру.
Практичне значення отриманих результатів в даному проекті
підкреслене розробкою діючої моделі трьохсекційного фільтру очищення води
для використання з побутовими поліпропіленовими фільтрами.
Особистий внесок полягає у розробці та виготовлені діючого зразку
трьохсекційного фільтру очищення води для використання з побутовими
поліпропіленовими фільтрами. Перша секція фільтру містить мембрану з
кварцовим піском, друга секція містить мембрану з подрібненим активованим
вугіллям, третя секція містить мембрану зі шматочками шунгіту. Вихід
побудованого
мною
фільтра
з’єднанано
зі
входом
звичайного
поліпропіленового фільтру Aquakut DP 10 “1/2” Puremix, за допомогою якого
здійснюється кінцеве фільтрування дрібних механічних часток з розміром
більше 1 мікрону.
При експлуатації фільтру води на мембранах секцій фільтру будуть осідати
різні домішки: іржа від труб, хлор та інші, в наслідок цього електропровідність
води може збільшуватись, або зменшуватись. Мною запропоновано
здійснювати контроль забруднення мембран. Для цього зверху та знизу
мембрани фільтру у сифоні вбудовують пластини з титану (можна використати
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нержавіючу сталь). Кінці цих пластин виведені ззовні та з’єднані електричним
ланцюгом: кнопковий вимикач, джерело живлення 4,5В; налагоджувальний
резистор; міліамперметр. Шкалу міліамперметра розфарбовуємо в три кольори,
що відповідають ступеню забруднення мембранних фільтрів: зелений –
нормальний стан; жовтий – початкове забруднення; червоний – сильне
забруднення. Час від часу у процесі експлуатації (раз у декілька діб) потрібно
вмикати кнопковий вимикач і здійснювати контроль забруднення мембран. У
процесі виконання експериментального дослідження мною була використана
спеціальна методика для визначення оптимальної товщини шару кварцового
піску у мембрані фільтру.
Висновки. В результаті роботи було сконструйовано та виготовлений
діючий зразок трьохсекційного фільтру очищення води для використання з
побутовими поліпропіленовими фільтрами: перша секція містить мембрану з
кварцовим піском, друга секція містить мембрану з активованим вугіллям,
третя секція містить мембрану зі шматочками шунгіту. В секції легко
вставляються власноруч виготовлені мембрани з різними наповнювачами.
Передбачено здійснювати автоматизований контроль забруднення мембран.
Цей фільтр легко збирається у домашніх умовах. Вартість комплектуючих
складає порядку 250 грн.
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Додаток
Результати дослідження

Рис. 1. Конструкційна побудова трьохсекційного фільтру для використання з
побутовими поліпропіленовими фільтрами води (розробка автора).
Таблиця 1. Експериментальні результати фільтрування води
№
Вага проби
Вага
Вага
проби води початкова, відфільтрованої
забруднень, г
води
г
води (фільтрату), г
1
200,85
199,15
1,07
129

Вміст
забруднень,
г/л
5,350

2
3
4
5

200,78
200,75
201,01
200,92

199,69
199,77
199,90
199,65

1,09
0,98
1,11
1,07

5,045
4,900
5,555
5,035

Рис. 3. Контроль забруднення мембрани в секції
фільтра (розробка автора).

Рис. 2. Визначення товщини фільтрувального
шару кварцового піску в першій секції фільтра
(створено автором).

Рис.4. Фотографія виготовленого трьохсекційного фільтру для використання з
побутовими поліпропіленовими фільтрами води (фотографія автора).
ФІТОІНВАЗІЯ ПОРТУЛАКУ ГОРОДНЬОГО В ЕКОСИСТЕМУ М.
ВОЛОДИМИРА
Білюк Христина Олександрівна, 10 клас, ООЗ НВК «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. - ліцей» с. Зимне, Володимир-Волинського району
Науковий керівник: Подзізей Борис Анатолійович, вчитель ООЗ
НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - ліцей» с. Зимне, керівник гуртка
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру
Інвазійні види становлять загрозу стабільності біосфери через збіднення
видової та генетичної різноманітності життя, деградації біоценозів та
порушення функціональних зв’язків в екосистемах. Сторони Конвенції ООН
«Про біорізноманіття» оцінюють це явище як другу після руйнування біотопів
екологічну загрозу біорізноманіттю, третім, за значенням, шкодо чинним
фактором вважають кліматичні зміни. Важливо те, що ці фактори діють в
комплексі, так завдяки глобальному потеплінню теплолюбні інвазійні види
просуваються все далі на північ розширюючи свої вторинні ареали за рахунок
нових територій
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Одним із таких видів є Портулак городній (Portulaca oleracea L.) — Ця
рослина віддавна звична на території південних та східних регіонів України, в
останні десятиліття почала стрімко розширювати свій ареал, і поступово стає
звичним компонентом антропогенно змінених біотопів у Волинській області.
На території м. Володимира портулак ще кілька років тому був рідкісним,
проте останнім часом ми спостерігаємо його інвазію в міську екосистему, в той
же час цей злісний бур’ян який визнано шкідливим для агрокультури 45 видів
рослин по всьому світу. Наведені вище факти зумовлюють актуальність
нашого дослідження.
Мета проєкту. Дослідження поширення Портулаку городнього на
території м. Володимира-Волинського, вивчення екологічних особливостей
місцевої популяції.
Об’єкт роботи - рослини виду Портулак городній, що зростають на
території м. Володимира – Волинського.
У процесі дослідження було з’ясовано, що Портулак городній досить
поширений в межах Володимира – Волинського, рослина виявлена на 43 із 150
– ти обстежених пробних площинах, що становить 28,6%.
Зокрема обабіч доріг і стежок портулак виявлений на території 44%
обстежених ділянок, на території агроценозів він зустрічається рідше.
( рослина колонізувала 26% присадибних ділянок та 14% квітників)
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стежки
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ділянки

Клумби

В межах міста
в цілому

Рис. 1. Поширеність Portulaca oleracea L. в різних типах біотопів на
території міста
Найчастіше, на території міста, ця рослина зростає в межах рудеральних
фітоасоціацій уздовж стежок та доріг 54%, виявлених локалітетів. Рідше
рослина зустрічається в межах присадибних ділянок -30% місцезростань, та на
територіях із декоративною рослинністю 16% виявлених місцезростань.
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Дороги та стежки

16%

Присадибні
ділянки

54%

30%

Клумби

Рис 2. Співвідношення типів біотопів в яких виявлений Портулак
городній.
На більшості ділянках проективне покриття інвазивної рослини незначне і
становить 1 – 2 бали (30 і 26% площин відповідно). Проте в межах3 пробних
площин (7% локалітетів) – проективне покриття 5 балів.
7%
1 бал
16%
30%
2 бали
3 бали
4 бали
5 балів
26%
Рис.3.Проективне покриття портулаком поверхні грунту (шкала Браун –
Бланке).
Рясність Portulaca oleracea на різних площинах варіює в широких межах від
категорії sol до soc. Найчастіше зустрічаються ділянки із рясністю cop3 (14
локалітетів , що складає 32% ).

21%

16%

7%

12%
14%

32%
19%

Sol
Sр
Cop 1
Cop 2
Cop 3
Soc

Рис.4. Рясність Portulaca oleracea в облікованих місцезростаннях
(за шкалою Друде)
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Мінімальна, в межах міста, щільність зростання 0,33 рослини на 1м2
максимальна 76 рослин/м2 Найширше представлені локалітети із щільністю
зростання бур’яну 11 -20 екземплярів на метрі квадратному (14 ділянок, що
складає 32% від облікованих).
7%

до 10

19%

від 11 до 20

19%

від 21 до 30
23%

32%

від 31 до 50
понад 50

Рис. 5. Щільність зростання Portulaca oleracea на території м. Володимира
В тих фітоценозах де він представлений, на Володимира, Портулак городній
найчастіше виступає субдомінантом, із індексами домінування 0,11 – 0,25 (в
межах 13 ділянок що складає 30%).
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Рис. 6. Індекси домінування Portulaca oleracea в межах обстежених
біотопів на території міста.
В той же час на 2 досліджуваних ділянках (5% площ) місцевий фітоценоз
був практично повністю заміщений портулаковим моноценозом із індексом
домінування Portulaca oleracea понад 0,76. Портулак городній діє як рослина
агресор повністю витісняючи інші види та формуючи монодомінантні
фітоасоціації, що обумовлює значні ризики для міської екосистеми.
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ВПЛИВ РІЗНИХ МЕТОДІВ РОЗВЕДЕННЯ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНІ
ЗДАТНОСТІ СВИНОМАТОК ТА РОЗВИТОК ЇХ ПОМІСЕЙ
Калиста Ангеліна Олександрівна, вихованка КПНЗ "Центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді" Обухівської селищної ради
Дніпровського району Дніпропетровської області (КПНЗ ЦЕНТУМ),
учениця 11 класу Обухівського ліцею Обухівської селищної ради
Дніпровського району Дніпропетровської області.
Науковий керівник: 1.Антоненко Петро Павлович, професор кафедри клінічної
діагностики та ВХТ факультету ветеринарної медицини Дніпровського
державного аграрно-економічного університету.2.Синичич Людмила Іванівна,
методист КПНЗ ЦЕНТУМ.
Оскільки в Україні основною материнською формою є велика біла порода
свиней, а попит населення зростає до виробництва свинини високої якості, то
це змушує використовувати різні породні поєднання тварин. Тому нами було
поставлено за мету дослідити
вплив різних методів розведення на
відтворювальні здатності свиноматок та розвиток їх помісей. Для вивчення
репродуктивних показників тварин було сформовано 3 групи тварин по 2
свиноматки в кожній групі.
Об’єкт дослідження - чистопорідні свині великої білої породи (♀ВБ×♂ВБ)
– контрольна група та помісні тварини двох варіантів схрещування велика біла і
ландрас (♀ВБ×♂Л ) та велика біла і дюрок(♀ВБ×♂Д) –дослідні групи. Предмет
досліджень : відтворювальні якості свиноматок, відгодівельні й м’ясні якості
молодняку свиней різних генотипів.
Методи досліджень: зоотехнічні - оцінка тварин за ростом і розвитком,
відтворювальною здатністю, відгодівельними та м’ясними якостями;
біометричні – визначення показників вірогідності результатів досліджень .
Завдання роботи: аналіз наукових досліджень, статей та літератури вітчизняних
та зарубіжних вчених та дослідників; ознайомлення з породами свиней;
вивчення особливості утримання та відгодівлі тварин ; практична перевірка та
порівняння відтворювальних якостей свиноматок, відгодівельних та м’ясних
якостей молодняку свиней ; на основі одержаних результатів досліджень
провести розробку практичних рекомендацій по раціональному використанню
різних поєднань свиней .
Дослідження проводили на поголів’ї свиней (чистопорідні свині великої
білої породи (♀ВБ×♂ВБ) – контроль та помісні тварини двох варіантів
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схрещування велика біла і ландрас (♀ВБ×♂Л ) та велика біла і дюрок
(♀ВБ×♂Д). –дослідні групи. Для отримання відгодівельного молодняку
використовували групи маток, які були сформовані методом аналогів за
походженням, віком та продуктивністю. Їх штучно осіменяли, використовуючи
для цього по 1 кнуру-пліднику в групі.
Для вивчення відгодівельних і м’ясних якостей в 106-денному віці
підсвинки були поставлені на відгодівлю до живої маси 100 кг. У піддослідних
тварин визначали такі показники: вік досягнення живої маси 100 кг;
середньодобовий приріст при відгодівлі до 100 кг; витрати кормів у кормових
одиницях за цей же період. Після закінчення відгодівлі забій та обвалування
туш дослідних тварин проведено в приватних умовах (5 голів з кожної групи )
згідно зі загальноприйнятими методиками. Забійні якості визначали за таким
показниками: забійний вихід; довжина туші; товщина сала над 6‒7 грудними
хребцями; маса окосту; морфологічний склад туші.
Отримані результати досліджень були оброблені методами варіаційної
статистики за Н.А. Плохинським .Для порівняння досліджуваних показників та
їх міжгрупових різниць використовували t-критерій Стьюдента, а результат
вважали вірогідним після р<0,05.
Багатоплідність визначали по кількості народжених поросят.
Великоплідність визначали середньою живою масою одного поросяти в
приплоді при народженні .Ріст і розвиток молодняку свиней вивчали шляхом
щомісячного зважування вранці перед годівлею. Оцінку середньодобового
приросту визначали за загальноприйнятими методиками щомісячно в період 16 місяців.
В результаті проведених досліджень можна зробити такі висновки:
1.Аналізуючи багатоплідність свиноматок великої білої породи при її
чистопородному розведенні та при схрещуванні з кнурами порід ландрас та
дюрок нами встановлено вірогідну перевагу у тварин ІІ дослідної групи –
ВБ×Л, багатоплідність яких сягнула 11,7 голів, чистопородні свині при цьому
займали проміжне положення за даною ознакою і мали 10,8 поросят при
народженні
2. Відгодівля чистопородних і гібридних підсвинків у всіх вивчених поєднань
до живої маси 100 кг сприяла одержанню високого рівня середньодобових
приростів. Найвищі середньодобові прирости в обох варіантах відгодівлі мав
молодняк, одержаний від поєднання свиноматок ВБ з кнурами порід дюрок та
ландрас.
3. Мінімальними витратами кормів на 1 кг приросту живої маси
характеризувалися міжпородні поєднання (ВБ × Д) та (ВБ × Л) –3,59 -3,86
кормової одиниці.
4. М’ясність туш при забої в 100 кг була різною і залежала від генотипу тварин.
Використання плідників м’ясних порід зарубіжної селекції (Д, Л) сприяло
збільшенню вмісту м’яса в тушах на 1,46‒3,95 %.
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Отже, оптимальним є застосування ВБ×Л (ІІ) та ВБ×Д (ІІІ) двопородного
схрещування, як найбільш ефективного методу розведення з метою отримання
кращих відгодівельних якостей приплодів свиней.
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВРОЖАЙНОСТІ КРУГЛИХ СОРТІВ
БАКЛАЖАН В ПРИВАТНИХ УМОВАХ
Потоцька Дар'я Сергіївна, вихованка КПНЗ "Центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді" Обухівської селищної ради
Дніпровського району Дніпропетровської області (КПНЗ ЦЕНТУМ),
учениця 10 класу Обухівського ліцею Обухівської селищної ради
Дніпровського району Дніпропетровської області.
Наукові керівники: Шевченко Сергій Михайлович. к.с.н., доцент кафедри
загального землеробства та ґрунтознавства Дніпровського державного аграрноекономічного університету
Синичич Людмила Іванівна, методист КПНЗ ЦЕНТУМ .
Одним з важливих технологічних елементів вирощування баклажана в
певній кліматичній зоні є підбір високоврожайних сортів та гібридів з високою
якістю плодів. У зв'язку з цим метою наших досліджень було вивчення
врожайності сортів круглих баклажанів.
Об’єкт дослідження круглі сорти баклажан: Геліос(контроль), Глобус,
Бумбо. Предмет дослідження : процеси росту і розвитку рослин, формування
врожайності сортів баклажана.
Відповідно до мети перед дослідженням поставлено наступні завдання:
вивчити динаміку росту та розвитку рослин баклажана за фазами вегетації
залежно від екологічних факторів і сортових особливостей; виявити найбільш
урожайний сорт круглого баклажана, що характеризується рясним раннім
плодоношенням.
Дослідження проводились
упродовж 2021 року на приватній дослідній
ділянці. Ґрунт ділянки - чорнозем. Повторність досліду триразова Рослини
розміщували за схемою 70х25 см.Баклажани вирощувалися розсадним
способом. Попередником баклажан була морква.
Методи досліджень: польовий - фенологічні спостереження за ростом і
розвитком рослин, статистичний – для обробки одержаних результатів. Облік,
спостереження та аналізи проводили відповідно до загальноприйнятих методик.
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Методикою передбачено проведення фенологічних спостережень,
біометричних вимірювань. Облік урожаю здійснювали в міру настання
технічної стиглості ваговим методом.
В рік проведення досліджень насіння баклажана висівали в третій декаді
березня місяця (25 березня). Так, як дана культура належить до рослин з
довгопроростаючим насінням, сходи в середньому з’являлись на 11–15 добу
після сівби (7 квітня) Різниці між сіянцями сортів баклажана по забарвленню
сім’ядольних листочків не спостерігалось. Сіянці сорту Геліос (контроль) та
дослідних Глобус і Бумбо мали майже круглу форму сім’ядольних листочків.
Перший справжній листок з’явився на 7–9 добу після сходів (14-15 квітня).
У фазі першого справжнього листка провели пікірування сіянців
Фаза другого справжнього листка раніше наступила в контролі на 14 добу
після сходів (21 квітня). На строк висаджування у відкритий ґрунт залежно від
біологічних особливостей сортів рослини мали різні біометричні показники.
Згідно отриманих даних більшою силою росту порівняно з іншими варіантами
відзначався сорт Бумбо. Висота розсади від кореневої шийки до кінчиків
листків у них становила в межах 0,19–0,21 м. За середніми даними більшим був
діаметр стебла сорту Геліос – 6 мм . В контрольному варіанті стебло мало
товщину 5 мм, товщина стебла решти сортів знаходилась в межах 4–5 мм. За
кількістю листків розсада була однаковою 7–8 шт./рослину. За даними
фенологічних спостережень у відкритому ґрунті фаза бутонізації відмічена
після садіння розсади на 18–21 добу (25 травня).
Спостереження за строками настання фази цвітіння у досліджуваних сортів
баклажана показали, що різниця в темпах настання фази у рослин між
варіантами порівняно до контролю дещо не виявлена. В середньому період від
садіння розсади до настання фази цвітіння залежно від сорту триває від 27 до 30
діб (22-25 червня).
Наступна фаза формування зав’язі і початок росту плоду у всіх варіантах
відбулась майже одночасно на 39–41 добу після садіння розсади (02-03.07.).
Найкоротша тривалість періоду від садіння розсади у відкритий ґрунт до
початку
надходження врожаю відмічена у. сорту Глобус В інших сортів врожай почав
надходити через 55 діб після садіння розсади. За показниками росту і розвитку
формування плодів досліджувані сорти належать до ранньостиглих.
У фазі інтенсивного розвитку рослин баклажана (фаза початку
плодоношення)
встановлено, що сортові особливості визначали також параметри біометричних
показників. Найбільшу висоту рослин відмічено в сорту Бумбо 0,80-1,3 м, що
в порівнянні з контролем більше на 0,10 м.
Маса стандартного плоду найменша була у контрольного сорту Геліос і
становила 350-450 г. Між варіантами більшою масою вирізнялись сорти
Глобус–400-700 г і Бумбо–400-600 г. Маса плоду залежала від їх кількості, з
іншого боку у рослин з меншою кількістю плодів маса плоду була більшою.
Розміри плодів значно відрізнялись залежно від сорту. Найменша довжина
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плоду відмічалась у Геліос– 7-13 см, найбільша вона була в сорту Бумбо–1318 см.
У всіх сортів баклажана вимірювали поперечний діаметр, що пояснюється
формою плодів цього сорту (круглі). В Геліос- становив 10-15 см., в Глобус-1215 см, Бумбо- 12-14 см .
Однією із найважливіших оцінок якості сортів є врожайність. Досліджувані
сорти показали різні рівні врожайності. За результатами досліджень найбільш
врожайними були сорт Глобус і Бумбо. Їх середня врожайність становила 9,2 і
7,0 г. У контрольного сорту Геліос урожайність склала 5,3 кг/м2.
Отже, за умов краплинного зрошення сорт Глобус показав найбільшу
врожайність
2
9,2 кг/м , а сорт Геліос виявився найменш врожайним, його врожайність
становить 5,3 кг/м2.
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СУЧАСНИЙ БІОДЕГРАДАБЕЛЬНИЙ ПОЛІМЕР ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
ОДНОРАЗОВОГО ПОСУДУ
Потоцька Дар'я Сергіївна, Антоненко Денис Дмитрович, вихованці КПНЗ
"Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" Обухівської
селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області (КПНЗ
ЦЕНТУМ), учні 10 класу та 9 класу відповідно Обухівського ліцею
Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської
області.
Наукові керівники: Кабат Олег Станіславович, доцент, завідуючий кафедри
інноваційної інженерії ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний
університет»
Синичич Людмила Іванівна, методист КПНЗ »Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Обухівської селищної ради Дніпровського району
Дніпропетровської області
В останні роки у сучасному світі реалізується політика боротьби з
пластиковими відходами за рахунок створення нових біодеградабельних
полімерів, які після використання, під дією навколишнього середовища,
розкладаються до елементарних сполук, які йому не шкодять.
У побутовій сфері життєдіяльності людини найбільш широке
використання в якості одноразових отримали такі вироби, як посуд, який
виготовляється з таких багатотоннажних полімерів, як поліетилен,
поліпропілен та інш. Відомо, що такі полімери розкладаються під дією
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навколишнього середовища більше ніж за 100 років. Тому актуальною
проблемою є заміна матеріалу з якого виготовляється одноразовий посуд на
сучасний біодеградабельний полімер, який поряд із необхідним рівнем
міцнісних, санітарно-гігієнічних та інших властивостей буде розкладатися під
дією навколишнього середовища впродовж терміну до 1 року.
Одними із таких полімерів є полілактиди [5]. Це термопластичні
полімери, які синтезуються з полімолочної кислоти, яка у свою чергу є
безпечною для організму людини і при компостуванні впродовж декількох
місяців розкладається до елементарних з’єднань. Також такі полімери мають
достатньо високий рівень фізико-механічних та теплофізичних властивостей
для використання в якості матеріалу для виготовлення одноразового посуду.
Основною метою проекту є дослідження та розробка рекомендацій щодо
використання біодеградабельних полімерів полілактидів в якості основи для
виготовлення одноразового посуду.
Матеріали дослідження
В якості матричного полімеру було вибрано полілактид марки PLA,
виробництва Devil Design Sp. J. (Poland). Вироби з даного полімеру отримували
за допомогою 3D принтеру марки Ender 3 Pro, виробництва Creality 3D (China)
(рисунок 1). Отримані зразки для досліджень представлені на рисунку 2.
Методи досліджень
Визначення оптимальних параметрів переробки полілактиду відбувалося
за допомогою механічних досліджень (густина та ударна в’язкість) отриманих
виробів. Густину () визначали за допомогою вагового методу. Ударну
в’язкість (аn) вихідних полімерів визначали відповідно до ISO 179 на
маятниковому копрі МК–30 (рисунок 3).
Результати експериментів та їх аналіз
Для виготовлення виробів з полілактиду використовували таке сучасне
обладнання, як 3D принтер. Його використання обумовлено тим, що
експериментальні дослідження не потребують масового виготовлення виробів
за короткий термін часу і для визначення основних параметрів переробки
полілактидів необхідно витратити менше зусиль ніж на високопродуктивній
техніці для переробки полімерів (наприклад литтєвій машині).
Основним технологічним параметром переробки полілактиду у виріб є
температура переробки. Для цього полімеру вона змінюється в інтервалі від 180
до 230оС. Оптимальні її значення (значення температури переробки при яких
вдається отримати вироби з максимальною міцністю) знаходили відповідно до
густини та ударної в’язкості отриманих матеріалів. Результати досліджень
приведені на рисунку 4.
Відповідно до них встановили, що найбільші значення густини та ударної
в’язкості мають зразки, які перероблялися при температурі 210 оС та вище.
Відповідно до цього оптимальною температурою переробки дослідженого
полілактиду є 210оС внаслідок того, що ця температура є найменшою при якій
досягають найкращі значення міцнісних характеристик досліджених матеріалів.
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Тобто в подальшому отримання виробів з полілактиду буде проводитися
при температурі 210оС. Одноразовий посуд з полілактиду отриманий на 3D
принтері представлений на рисунку 5.
Висновки
1.Проведені дослідження та розроблені рекомендації щодо використання
нового біодеградабельного полімеру полілактиду в якості основи для
виготовлення одноразового посуду.2. Визначена оптимальна температура
переробки (210оС) полілактиду при якій виріб з нього має максимальні
значення міцнісних характеристик.3.Створений одноразовий посуд.
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Додатки

а
б
Рисунок 1 –3D принтер марки Ender 3 Pro (а) загальний вигляд (б) під
час виготовлення виробів
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Рисунок 2 –Зразки з полілактиду для досліджень (отримані при 20%
заповненні матеріалом на 3D принтері).

а
б
Рисунок 3 – Маятниковий копр МК-30 (а) під час та (б) після
проведенні досліджень
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Рисунок 4 – Залежності (1) питомої ударної в’язкості (an) та (2) густини
() полілактиду від температури його переробки (Т) на 3D принтері
(зразки отримані при 20% заповненні матеріалом)

Рисунок 5 –Створення (а) одноразової посуди на 3D принтері та (б)
готовий виріб

РОЗРОБКА БАГАТОСЕКЦІЙНОГО ПОБУТОВОГО ФІЛЬТРУ ДЛЯ
ОЧИЩЕННЯ ВОДИ»
Матлах Никита Олександрович, учень 10 класу комунального закладу
«Навчально-виховне об’єднання ліцей-школа-дошкільний навчальний
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заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області».
Науковий керівник: Трушаков Дмитро Володимирович, кандидат технічних
наук,
доцент
кафедри
автоматизація
виробничих
процесів
Центральноукраїнського національного технічного університету.
Мета проєкту: розробка простого багатосекційного фільтру очищення
води для використання з дешевими розповсюдженими побутовими
поліпропіленовими фільтрами, який поєднав би у собі різні матеріали для
очистки води, був зручним у користуванні та не дуже коштовним. Крім того,
бажано щоб побутові споживачі змогли б власноруч виготовляти собі цей
фільтр для очищення води.
Завдання проєкту:
1. Провести аналіз конструкційних особливостей та принципів дії
розповсюджених побутових фільтрів очищення води.
2. Фільтр повинен бути багатосекційним з мембранами, що містять різні
наповнювачі для очистки води, та можна було б власноруч виготовляти
фільтр з мембранами у домашніх умовах.
3. Розробити та виготовити діючу модель багатосекційного фільтру
очищення води для використання з розповсюдженими побутовими
поліпропіленовими фільтрами.
4. Бажано, щоб цей фільтр був мало коштовним та зручним у
використанні – за можливістю передбачити електричний контроль
ступеня забруднення мембран у секціях фільтру.
Строки проведення дослідження: дослідницький проект виконувався у
період з 06 вересня 2021 року по 29 грудня 2021 року.
Методи дослідження: теоретичні та практичні дослідження.
Теоретичні дослідження проводились з використанням теорії роботи та
створення побутових фільтрів для очищення води з використанням наступних
методів:
- аксіоматичний метод – тобто на початку процесу дослідження було
задано набір базових положень які стали основою мого дослідження
(фільтр повинен бути багатосекційним з мембранами, що містять різні
наповнювачі для очистки води, простим у виготовленні у домашніх
умовах; що була можливість контролю ступеня забруднення мембран у
секціях фільтру; щоб був мало коштовним);
- аналіз – для визначення існуючих фільтрів аналогів;
- синтез – для розробки та побудови багатосекційного фільтру.
Практичні дослідження в даному проекті спрямовані на розробку простого
багатосекційного фільтру очищення води для використання з побутовими
поліпропіленовими фільтрами.
В результаті виконання дослідницького проєкту було розроблено та
виготовлено діючий зразок трьохсекційного фільтру очищення води для
використання з побутовими поліпропіленовими фільтрами. Перша секція
фільтру містить мембрану з кварцовим піском, друга секція містить мембрану з
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подрібненим активованим вугіллям, третя секція містить мембрану зі
шматочками шунгіту. Вихід побудованого мною фільтра з’єднанано зі входом
звичайного поліпропіленового фільтру Aquakut DP 10 “1/2” Puremix, за
допомогою якого здійснюється кінцеве фільтрування дрібних механічних
часток з розміром більше 1 мікрону.
У процесі експлуатації на мембранах фільтру будуть осідати різні домішки:
іржа від труб, хлор та інші, в наслідок цього електропровідність води може
збільшуватись, або зменшуватись. Запропоновано здійснювати контроль
забруднення мембран. Для цього зверху та знизу мембрани фільтру у сифоні
вбудовують пластини з титану (можна використати нержавіючу сталь). Кінці
цих пластин виведені ззовні та з’єднані електричним ланцюгом: кнопковий
вимикач, джерело живлення 4,5В; налагоджувальний резистор; міліамперметр.
Шкалу міліамперметра розфарбовуємо в три кольори, що відповідають ступеню
забруднення мембранних фільтрів: зелений – нормальний стан; жовтий –
початкове забруднення; червоний – сильне забруднення. Час від часу у процесі
експлуатації (раз у декілька діб) потрібно вмикати кнопковий вимикач і
здійснювати контроль забруднення мембран.
У процесі виконання експериментального дослідження мною була
використана спеціальна методика для визначення оптимальної товщини шару
кварцового піску у мембрані фільтру.
Висновки: в результаті роботи над дослідницьким проектом мною було
виконано наступне.
1. Запропоновано конструкцію трьохсекційний фільтр очищення води:
перша секція містить мембрану з кварцовим піском; друга секція містить
мембрану з активованим вугіллям, третя секція містить мембрану зі
шматочками шунгіту.
2. Секції фільтра виконані у відповідності з задовільненими наступних
вимог: внизу секції здійснюється можливе часткове накопичення осаду;
дно секції відкручується, щоб осад можна було видаляти; в секцію легко
вставляються
власноруч
виготовлені
мембрани
з
різними
наповнювачами. Передбачено здійснювати автоматизований контроль
забруднення мембран.
3. Було сконструйовано та виготовлений діючий зразок трьохсекційного
фільтру очищення води для використання з побутовими
поліпропіленовими фільтрами.
4. Фільтр легко збирається у домашніх умовах. Вартість комплектуючих
складає 250 грн.
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ДОДАТКИ

Рис. 1 Конструкційна побудова трьохсекційного фільтру для використання з
побутовими поліпропіленовими фільтрами води (розробка автора)
Таблиця 1
№
проби
води
1
2
3
4
5

Експериментальні результати фільтрування
Вага проби
Вага
Вага
води
відфільтрованої
забруднень,
початкова, г води (фільтрату), г
г
200,85
199,15
1,07
200,78
199,69
1,09
200,75
199,77
0,98
201,01
199,90
1,11
200,92
199,65
1,07

Вміст
забруднень,
г/л
5,350
5,045
4,900
5,555
5,035

Рис. 2 Визначення товщини шару кварцового піску (розроблено автором)
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Рис. 3 Контроль забруднення мембрани в секції фільтра (розробка автора)

Рис. 4 Виконання експериментального дослідження (фото автора)
ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНІ ВУЗЛИ ТЕРТЯ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ»
Хмарський Ростислав Юрійович, вихованець КПНЗ "Центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді" Обухівської селищної ради
Дніпровського району Дніпропетровської області (КПНЗ ЦЕНТУМ), учень
10 класу Обухівського ліцею Обухівської селищної ради Дніпровського
району Дніпропетровської області.
Наукові керівники: Кабат Олег Станіславович, доцент, завідуючий кафедри
інноваційної інженерії ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний
університет»
Синичич Людмила Іванівна, методист КПНЗ «Центр екологоДніпропетровської області.
Сучасні машини і механізми відрізняються високою інтенсивністю у
роботі, що показує найбільш суттєвий вплив на їх вузли тертя. Це обумовлено
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тим, що саме вузли тертя мають найменший рівень надійності та довговічності
у складі машин і механізмів, інтенсифікація роботи яких пов’язана саме із дією
великих навантажень, швидкостей ковзання та температур [1].При цьому всі ці
фактори ще більше впливають на зменшення надійності та довговічності вузлів
тертя. Для покращення рівня даних характеристик досить часто у вузли тертя
додають рідинні мастильні матеріали, які значно зменшують сили тертя та
зношування елементів пар тертя. Однак одним із недоліків використання
рідинних мастильних матеріалів у вузлах тертя можна віднести те, що вони
мають обмежений термін експлуатації в період якого зберігають необхідний
рівень змащувальних властивостей. Після проходження цього терміну досить
часто властивості мастильних матеріалів значно погіршуються і вузол тертя
виходить з ладу.
Тому рідинні мастильні матеріали потребують заміни на нові.
Відпрацьовані рідинні мастила досить часто попадають у навколишнє
середовище завдаючи йому шкоди [2]. Тому актуальною задачею є розробка
екологічно-безпечних вузлів тертя, які можуть працювати без чи при
обмеженому змащуванні, не втрачаючи при цьому своїх експлуатаційних
характеристик.
Мета проєкту - створення екологічно-безпечних вузлів тертя, які працюють
без змащування за рахунок підбору матеріалів пар тертя.
Матеріали дослідження
В якості полімерної основи для матеріалів вузлів тертя було використано
фторполімер марки фторопласт-4. Вироби з даного полімеру отримували за
допомогою методу спікання при оптимальних параметрах переробки [3]
(рисунок 1).
Методи досліджень
Визначення основних трибологічних параметрів при терті фтор полімеру по
сталі визначали на машині тертя СМЦ-2 при режимі тертя без змащування по
схемі диск-колодочка (рисунок 3). Використовували сталевий зразок із сталі 45
з шорсткістю Ra = 0,32 мкм і твердістю 45-50 HRC.
Результати експериментів та їх аналіз
Полімери та полімерні композиційні матеріали, на відміну від металів та їх
сплавів, можуть працювати у вузлах тертя, які працюють без змащування та
при граничному змащуванні. Найкращий рівень трибологічних властивостей
мають матеріали на основі фторполімерів (фторпласт-4, фторопласт-3,
фторопласт-2), аліфатичних та ароматичних поліамідів (капролон, фенілон та
інш), полііміди тощо [4,5]. До найбільш розповсюджених полімерних основ для
вузлів тертя слід віднести фторполімери марки фторопласт-4. Тому вибрали
саме цю полімерну основу для заміни металевих матеріалів пар тертя для
роботи цих вузлів без змащування. Визначення основних параметрів пари тертя
(коефіцієнт тертя, зношування та температура на поверхні тертя) проводили
при дії різних навантажень у вузлі тертя. У більшості вузлів тертя
навантаження не перевищує декількох МПа. Причому більшість вузлів машин і
механізмів прицюють при навантаженнях 1-1,5 МПа. Тому для досліджень були
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обрані навантаження від 1,5 до 2,5 МПа. На рисунку 4 представлені результати
досліджень значень коефіцієнту тертя в парі тертя фторопласт-4 – сталь від
навантаження. Так відповідно до цих результатів встановлено, що із
збільшенням навантаження коефіцієнт тертя зменшується з 0,35 до 0,30.
Причому така характеристика залежності коефіцієнту тертя від навантаження
спостерігається у режимах нормальної роботи для більшості антифрикційних
матеріалів. Причому отримані коефіцієнти тертя мають невисокі значення до
0,35, що сприяє невеликому розігріву вузлів тертя і позитивно впливає на їх
роботу.
Для визначення впливу температури при терті фторопласту-4 по сталі від
навантаження були проведені дослідження, результати яких приведені на
рисунку 5. Відповідно до отриманих даних з підвищенням навантаження
температура на поверхні тертя збільшується з 60 до 80оС. Причому ці
температури не є критичними для вузлів тертя в яких працюють фторопластові
матеріали.
Одним із основних характеристик пари тертя є її зношування. Так були
проведені експериментальні дослідження зношування в залежності від
навантаження у вузлі тертя. Результати цих досліджень приведені на рисунку 6.
Відповідно до них встановлено, що із збільшенням навантаження зношування
фторопласту-4 збільшується. Так при навантаженні 1,5 МПа вагове зношування
складає 20 мгр., а при навантаженні 2,5 МПа – 70 мгр. Причому слід відмітити,
що це зношування не є критичним і фторопласт-4 може працювати при даних
навантаженнях досить довгий час.
Висновки
В результаті проведення роботи визначили основні трибологічні
характеристики вузла тертя фторопаст-4 – сталь, який працює без змащування.
Встановлено, що фторопалст-4 може забезпечувати нормальну роботу вузла
тертя при навантаженнях до 2,5 МПа. Тобто використання таких матеріалів у
вузлах тертя дозволяє створювати екологічно-безпечні вузли тертя, які
працюють без змащування.
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Рисунок 1 – Виготовлення дослідницьких зразків з фторопласту-4

а
б
Рисунок 2 – Загальний вигляд машини тертя СМЦ-2 (а) при
налаштуванні та (б) в процесі досліджень
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Рисунок 4 – Залежність коефіцієнту тертя (fTP) в парі тертя фторопласт4 – сталь від навантаження (Р)

Рисунок 5 – Залежність температури на поверхні тертя (Т) в парі тертя
фторопласт-4 – сталь від навантаження (Р)
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Рисунок 6 – Залежність вагового зношування (І) в парі тертя
фторопласт-4 – сталь від навантаження (Р)
ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ В ПРИМІЩЕННІ
Тараненко Анна Геннадіївна, учениця 10 класу комунального закладу
«Устинівське навчально – виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І–
ІІІ ступенів» Устинівської селищної ради».
Науковий керівник: Олійник Ольга Миколаївна, вчитель математики та
інформатики комунального закладу «Устинівське навчально – виховне
об’єднання «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів» Устинівської селищної
ради».
Актуальність дослідження: на сьогоднішній день для обігріву житлових
приміщень з приходом холодів люди часто використовують обігрівачі,
аналогічно для охолодження повітря влітку використовують кондиціонери.
Кондиціонери та обігрівачі створені для того, щоб покращити умови нашого
життя. Обігрівачі та кондиціонери для поліпшення температурного режиму в
кімнаті споживають надмірну кількість електроенергії. Тому спеку переносити
набагато легше, якщо в приміщенні встановлено кондиціонер. Але не завжди
вдається контролювати процес зміни температури повітря. Це призводить до
надмірного нагрівання чи охолодження повітря і може бути причиною як
захворювань так і використання великої кількості електроенергії. Бо саме в
літню спеку набагато підвищується ризик серцево-судинних захворювань
(інфарктів та інсультів), а нормальний мікроклімат помешкання, створений
завдяки кондиціонеру, запобігає хворобам.
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Мета дослідження: виготовити пристрій для охолодження повітря в
кімнаті в період літньої спеки; запропонувати спосіб підтримання температури
повітря в приміщенні в заданому режимі.
Завдання дослідження:
- запропонувати пристрої або способи підтримання комфортної
температури повітря в будинку;
- дослідити роботу пристрою (віконного кондиціонера) та визначити його
ефективність;
- порівняти теплопровідність полікарбонату, скла, води, поліетилену;
- відмовитися від додаткових затрат енергії під час експлуатації.
Об’єкт дослідження: температурний режим приміщення.
Прeдмeт дослідження: пошук оптимальної конструкції пристрою або
способу підтримання температури.
Висновки та отримані результати: ми пропонуємо конструкцію
віконного кондиціонера, що працює цілодобово без споживання електроенергії.
А також спосіб збереження температури в приміщеннях шляхом зменшення
теплових втрат із будинку установкою полікарбонатних блоків із повітряним
прошарком на стіни будинку.
Методи дослідження базуються на раціональному використанні ресурсів,
енергозбереженні, економії коштів сімейного бюджету.
Проведені тестування приладу у справжніх умовах показали, що віконний
кондиціонер знижує температуру повітря в кімнаті в літню спеку на 2 0С.
Практичне значення дослідження: полягає у використанні простого в
експлуатації приладу для охолодження повітря влітку та підтримання
температури повітря в заданому режимі за рахунок зменшення теплових втрат
через стіни будинку при установці полікарбонатних блоків з повітряним
прошарком.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ОТРИМАННЯ БІОЕТАНОЛУ З ОВОЧЕВИХ
ВІДХОДІВ
Чередник Олексій Миколайович, вихованець КПНЗ "Центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді" Обухівської селищної ради
Дніпровського району Дніпропетровської області (КПНЗ ЦЕНТУМ), учень
11 класу Горянівського ліцею Обухівської селищної ради Дніпровського
району Дніпропетровської області
Наукові керівники: Гармаш Світлана Миколаївна, доцент кафедри охорони
праці та БЖД ДВНЗ "Українського державного хіміко-технологічного
університету
Синичич Людмила Іванівна, методист КПНЗ ЦЕНТУМ.
Для України розвиток біоенергетичних ресурсів, зокрема біопалива
(біоетанолу) відіграє велику роль, оскільки це дасть можливість зменшити
власну залежність від імпортованих енергоносіїв, створити робочі місця,
поліпшити екологічний стан (використання біоетанолу на відміну від нафти,
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може скоротити викиди двоокису вуглецю та сажі). Крім того виробництво
біоетанолу є добре контрольованим, через те, що проміжним продуктом є
спирт. Одним з рішень цієї проблеми є використання біопалива (біоетанолу)
отриманого із сільськогосподарських культур.
Мета роботи – порівняльна оцінка отримання біоетанолу з овочевих відходів.
Об'єкт дослідження – клубні топінамбура, клубні буряка, клубні батата.
Предмет дослідження – основні показники отриманого біоетанолу з овочевих
відходів (вихід біоетанолу та його властивості).
Дослідження проводили в лабораторії кафедри біотехнології та безпеки
життєдіяльності Українського державного хіміко-технологічного університету
(УДХТУ) м.Дніпро.
Для отримання біоетанолу в лабораторних умовах використано наступні
матеріали: жом цукрового буряку, жом бульб топінамбуру, жом батату , ємність
для зброджування жому, хімічний стакан, круглодонна колба, зворотний
холодильник, приймальна колба, воронка, марля, випарна чашка, 1% розчин
Н2SO4, пекарські дріжджі, цукрометр, піщана баня, водяна баня,
електроплитка.
Метод отримання біоетанолу
Сировину подрібнювали ножем, заливали водою та варили протягом 1
години. Потім віджимали сік через марлю та вносили дріжджі (із рахунку 20 г
на 1 л соку). Ємність щільно закривалася пробкою з відвідною трубкою (процес
анаеробний), кінець якої опускали в стакан з водою. Вся система ставилася в
термошафу (t=25-30оС). Зброджування починалося через декілька годин, про
що свідчила піна, що утворюється, і бульбашки газу, що поступали в стакан з
водою. Ємність з піною 2-3 рази перемішували. Припинення виділення піни і
вуглекислого газу свідчило про закінчення процесу бродіння. Дріжджі при
цьому випали в осад, а рідина становиться прозорою.
Після закінчення зброджування рідину переливали в круглодонну колбу.
Колбу наповнювали на 1/2-1/3 об`єму, ставили на піщану баню електроплитки
із закритою спіраллю . До колби через шліфи під`єднували холодильник (рис.1).
Після перегонки зібраний біоетанол переливали у циліндр для визначення
його об’єму (мл). Пікнометричним методом визначали концентрацію етанолу у
водно-спиртовому розчині за допомогою пікнометра при 20оС.
Результати дослідження та їх обговорення
В результаті проведення дослідження встановлено, що із 1 кг цукрового
жому отримано в середньому 30 мл біоетанолу, з бульб топінамбуру в
середньому 65 мл, з батату - 70 мл.
Отже, запропонована методика дозволяє у промислових умовах зі 100 т
цукрових відходів отримати 3 000 л, з 100 т бульб топінамбуру - 6500 л, з 100 т
бульб батату 7000 л біоетанолу, який містить 68 - 75 % етанолу.
Тому агропромисловому комплексу України доцільно розглянути
можливості широкого використання у якості сировини для виробництва
біоетанолу таких сільськогосподарських культур, як батат та топінамбур.
Впровадження використання їх в даній технології допоможе отримувати
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біопаливо другого покоління (біоетанол), яке не містить канцерогенних
компонентів і майже повністю згорає, завдяки чому істотно скорочуються
викиди в атмосферу токсичних речовин і парникових газів.
Список використаної літератури
1.Алексеев Б.А. Возобновляемые источники энергии за рубежом /Энергетика за
рубежом. Приложение к журналу «Энергетик». – 2005. – Вып. 2. – С. 33–42.
2.Биоэтанол: ближние и далекие перспективы - [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=7374
3.Девяткіна С.С. Альтернативні джерела енергії: навч. посіб. / С.С. Девяткіна,
Т.Ю. Шкварницька. - К. : НАУ, 2006. - 92 с.
4.Прохоренко Я.О./Ринок біоетанолу в Україні та світі/ Прохоренко Я.О.//
Вісник цукровиків України. - 2014. - № 2(57) . - С.25-27.
Додаток А
Схема експерименту та результати досліджень
Сировина та реактиви
Стадія
Результат (продукт)
процесу
процесу
Жом цукрового буряку
Теплова обробка
Сироп цукрового буряку
100 г на 200 мл води
(τ=1год., t=100ºС)
(210 мл)
відділення рідини
Дріжджі пекарські
Бродіння в анаеробних
Водно-спиртовий розчин
(2,0 % від Vсоку)
умовах
(185 мл)
о
(25-30 С)

Жом із бульб
топінамбуру
100 г на 200 мл води
Дріжджі
(2,0 % від Vсоку)

Жом із бульб батату
Дріжджі
(2,0 % від Vсоку)

Перегонка водноспиртового розчину
Теплова обробка
(τ=1год., t=100ºС)
відділення рідини
Бродіння в анаеробних
умовах
(25-30оС)
Перегонка водноспиртового розчину
Теплова обробка
(τ=1год., t=100ºС)
відділення рідини
Бродіння в анаеробних
умовах
(25-30оС)
Перегонка водноспиртового розчину
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Біоетанол
(~30 мл)
Сироп
із
бульб
топінамбуру
(255 мл)
Водно-спиртовий розчин
(210 мл)
Біоетанол
(~65 мл)
Сироп із бульб батату
(265 мл)
Водно-спиртовий розчин
(220 мл)
Біоетанол
(~70 мл)

ДОСЛІДЖЕННЯ ГРУНТОВО-ДЕГРАДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
ТЕРИТОРІЇ МАРГАНЕЦЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО
КОМБІНАТУ
Вельченко Дар’я Олексіївна, вихованка гуртка «Юні географидослідники», Комунального закладу «Міський еколого-натуралістичний
центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради
Дніпропетровської області», учениця 11 кл. Марганецької гуманітарної
гімназії імені Т. Шевченка.
Керівник: Пастушкова Анна Валеріївна, керівник гуртка Комунального
закладу «Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді
Марганецької міської ради Дніпропетровської області».
Питання екологічної безпеки ґрунтів під час видобування й переробки
корисних копалин постають найбільш гостро і потребують вирішення багатьох
задач.
В
гірничопромисловому
районі
ґрунти
потрапляють
під
трансформуючий вплив надзвичайно широкого спектра різноманітних за
механізмом та кінцевими результатами факторів техногенезу, взаємне
накладення яких призводить до виникнення складної екологічної ситуації, які
спричиняють деградацію ґрунтів. Через це екологічна безпека ґрунтів, що
межують з об'єктами гірничого виробництва, потребує особливої уваги.
Проблема деградації ґрунтів на даний проміжок часу є одним з пріоритетних в
ґрунтознавстві.
Метою роботи є дослідження і аналіз проблем ґрунтово-екологічного
стану території Марганецького гірничо-збагачувального комбінату та
знаходження шляхів їх вирішення.
Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:
- навести природно-господарські умови території та процеси
ґрунтоутворення;
- охарактеризувати основні види деградації ґрунтів та пов’язані з цим
проблеми;
- виявити наслідки деградації ґрунтів на території дослідження та навести
заходи щодо поліпшення їх стану.
Методика досліджень: візуальне спостереження. Дистанційне вивчення
грунтово-деградаційних процесів.
Хід дослідження
Дослідження проводились протягом польового періоду в 2019-2021 рр. на
попередньо спланованих маршрутах в околицях міста Марганець. Місцями
збору інформації слугували ділянки та поля біля гірничо-збагачувальних
територій комбінату.
Результати досліджень
За результатами проведеного дослідження природно-господарських умов
було виявлено, що:
до територій Марганецького гірничо-збагачувального комбінату (МГЗК)
відносять окрім сучасних шахт та кар’єрів, деякі колишні рудники
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(Мар’ївський, Басанський кар’єри), шламосховища та шламовідстійник
(Додаток А) [1];
у місцях видобутку корисних копалин відкритим та закритим способом
виникає своєрідний антропогенний рельєф - кар'єри з відвалами і терикони, які
було обстежено автором на території та складена картосхема їх розташування
(Додаток Б). Глибина кар'єрів коливається від декількох метрів до 100 м і
глибше, ширина кар'єрного поля може досягати 5 км, що було визначено
дистанційно за допомогою програми Google Earth Pro (Додаток В);
на околицях міста Марганець і досліджуваної території розміщуються
переважно чорноземи звичайні, які за більш детальною класифікацією
відносяться до чорноземів звичайних середньо- і малогумусних, малопотужних,
карбонатних які були дослідженні в польових умовах на місцевості (Додаток
Г);
Основою утворення ґрунтів на території Марганецького гірничозбагачувального комбінату є техногенез.
Площа порушених гірничими роботами земель на 2021 рік сягає 2958 га,
що на 5 га більше ніж у 2019 році Вона включає відвали та хвостосховища
Марганецького ГЗК. З точки зору впливу на природне середовище у тому числі
на ґрунтовий покрив, можна свідчити про деякі сприятливі зміни. Адже з 2020
року, на території міста Марганець та його околиць площа порушених земель
зростатиме менше, внаслідок закриття Басанського кар’єру.
Кожен вид діяльності гірничорудного підприємства обумовлює розвиток
«своїх» наслідків (Додаток Ґ). Дегуміфікація ґрунтів спостерігається майже по
всій території і коливається до 100 %, тобто повного знищення ґрунту (Додаток
Д).
Промислова ерозія зайняла 1/3 частини території МГЗК, ґрунти яких
відносяться до сильно еродованих [2; 4]. На території є безліч активно діючих
ярів, розташованих на схилах балки Отченашівська, балок Кам’янка, Крута,
Грушівка на крутих схилах долини рукава Ревун, що межують або знаходяться
на території МГЗК, та було досліджено за допомогою програми Google Earth
Pro. Яри в балці Кам’янка й Грушівка частково залісені, на деяких з них
улаштовані нагірні канави й огороджувальні (захисні) вали. Однак основна
частина ярів, загальною площею 16 га, вимагає проведення заходів проти
їхнього росту.
До заходів поліпшення стану ґрунтів території можна віднести:
регенерація земель – при порушеннях І ступеня, які характеризуються
незначним втручанням чинників, за якого мають місце несуттєві зміни;
консервація, трансформація і реабілітація – при порушеннях ІІ ступеня
які характеризуються значним впливом, що призводить до суттєвої зміни
рослинного покриву, фізико-механічних та фізико-хімічних властивостей
ґрунтового покриву, але без деформації порушеної земної поверхні;
рекультивація – при порушеннях ІІІ ступеня, який характеризується
втратою рослинного покриву, втратою родючості землі, а також певним
ступенем деформації земної поверхні.
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ВИСНОВКИ
Аналіз стану ґрунтів дозволив виявити цілий ряд негативних процесів і
явищ, що відбуваються:
1.
На території Марганецького гірничо-збагачувального комбінату
вплив видобутку марганцевих руд відкритим і закритим способами призвели до
деградації ґрунтів, а саме: промислової ерозії, яка зайняла 1/3 частини території
МГЗК, засолення, забруднення ґрунтів важкими металами, зменшення в ґрунті
запасів гумусу.
2.
Площа еродованих земель збільшується щорічно через наявне
антропогенне навантаження і неефективність заходів щодо запобігання їх
ерозії.
3.
Одним із головних шляхів поліпшення стану ґрунту є
рекультивація.
4.
Поліпшення становища можливе лише за умови ведення
господарювання на строго наукових принципах, з урахуванням екологічних
наслідків.
В якості головного висновку слід зазначити, що вивчення впливу людини
на навколишнє середовище ще довгий час буде важливим і актуальним
завданням.
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комбінату» URL: http://www.mgok.dp.ua/.
2. Міста і села України на картах. Карти міст України. URL:
http://ru.maps.dokladno.com/.
3. Воздействие горнорудной промышленности на почвы. URL:
http://geolike.ru.
4. Галактионова Л. В., Воеводина Т. С., Васильченко А. С., Верхошенцева
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Додатки
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Додаток А

Рис. 1 Картосхема території Марганецького гірничо-збагачувального комбінату
Додаток Б

Рис. 2 Картосхема териконів старих шахт
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Додаток В

Рис.3 Дистанційне визначення глибини та довжини кар’єрів Марганецького
гірничо-збагачувального комбінату за допомогою програми Google Earth Pro
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Додаток Г

Рис. 4 Ґрунтовий розріз в межах території Марганецького гірничозбагачувального комбінату
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Додаток Ґ
Таблиця 1
Вплив гірничорудного підприємства на ґрунт [3]
Характер діяльності
Виникаючі
Форми впливу на
гірничорудного
форми
Наслідки
ґрунти
підприємства
рельєфу
Видобуток корисних
Розвиток
Знищення
Кар'єри,
копалин відкритим
ерозійних
ґрунтового покриву
розрізи
способом
процесів
Відчуження ґрунтів
Геохімічні
Складування
Гряди,
під відвали
потоки, ерозійні
гірської породи
гребені
гірничої породи
процеси
Терикони,
Видобуток корисних Відчуження ґрунтів
балки,
копалин закритим
під терикони,
Геохімічні потоки
улоговини,
способом
осадові явища
яри
Відчуження ґрунтів
Ерозійні процеси,
Переробка гірської
Гряди,
під хвостосховища,
вторинні
породи
гребені
золонакопичувач
геохімічні потоки
Будівництво
Знищення і
Котловани,
підприємств
Ерозія,
відчуження
тераси,
гірничорудної
висушування,
ґрунтового
греблі,
промисловості,
заболочування.
покриву
дамби
під'їзних шляхів
Додаток Д

Рис. 5 Територія Грушівського кар’єру (повне знищення грунту)
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ПІДВИЩЕННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ ДО ГОСТРИХ
РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ
УСКЛАДНЕНЬ ШЛЯХОМ ВЖИВАННЯ ЧАСНИКУ І ЦИБУЛІ
Мазко Альона Олександрівна, 10 клас, НВК «Загальноосвітня школа І –
ІІІ ступенів – інформаційно-технологічний ліцей №16» Чернігівської
міської ради Чернігівської області
Мета роботи – дослідити особливості підвищення резистентності організму до
гострих респіраторних захворювань та попередження ускладнень шляхом
вживання часнику та цибулі.
Завдання дослідження: дослідити наукову
літературу з історії вивчення складу й властивостей часнику та цибулі та
дослідити вплив часнику й цибулі на організм людини; дослідити шляхом
анкетування вплив кількості й частоти вживання цибулі й часнику на
формування резистентності організму до застудних захворювань та шлунковокишковий тракт; дослідити лікувальний та профілактичний вплив на
формування резистентності організму до застуди шляхом ранкового
споживання сирого подрібненого часнику та розробити рекомендації щодо
правил їх споживання з метою збереження здоров’я. Методи дослідження:
спостереження, дослідницький, анкетування, математично - статистичний .
Актуальність дослідження. У природному середовищі поширюються
біологічні забруднювачі, які викликають у людини часті захворювання,
спричинені мікроорганізмами, вірусами, гельмінтами тощо. Природною
«зброєю» проти біологічного забруднення є фітонцидна активність рослин,
наприклад, часнику й цибулі.
Результати досліджень : У дослідженнях взяло участь:
І дослідження 2019р - 47 дорослих та 43 дітей у анкетуванні, 8 дорослих та 2
учнів у двомісячному експерименті з подрібненим часником, та 5 дорослих, що
споживали часник під час застуди.
ІІ дослідження 2020р - 4 дітей та 15
дорослих, що вживали часник для профілактики застуди та під час хвороби.
Усього 119 респондентів.
Більшість респондентів (73% - 88%) - і дорослих, і дітей – відмітили, що
часник і цибуля добре сприймається організмом. Застосування 1 зубка часнику
зранку допомагає скоротити майже на половину період перебігу хвороби, а
протягом року – зменшило частоту застуд. Застосування часнику під час
застуди поряд з основним лікуванням полегшує стан та зменшує імовірність
ускладнень.
Висновки: 1.Теоретичний аналіз джерел показав, що часник і цибуля як
природні антибіотики, містять аліцин, що зумовлює разом з іншими
фітонцидами
противірусну,
протимікробну,
протигрибкову
та
протипаразитарну активність, завдяки цьому проявляють сильний
протизапальний ефект у боротьбі з застудою.
2. За анкетними даними з’ясовано, що майже кожен місяць хворіють 9%
дорослих респондентів і 15% дітей респондентів, які споживають часник; 2 рази
на рік хворіють близько 33% дорослих та 27,5% дітей, що складає разом
відповідно 42% у дорослих та 42,5% у дітей. Майже кожен місяць хворіють 9%
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дорослих респондентів і 19% дітей респондентів, які споживають цибулю; 2
рази на рік хворіють близько 26,7% дорослих респондентів та 24% дітей
респондентів, що складає разом відповідно 35,7% у дорослих та 43% у дітей.
Установлено, що більшістю респондентів (73% - 88%) - і дорослих, і дітей –
часник і цибуля добре сприймаються організмом, не порушуючи роботу
шлунково-кишкового тракту.
Дослідження шляхом анкетування впливу кількості й частоти вживання цибулі
й часнику на формування резистентності організму не дало однозначних
результатів, але показало, що респонденти, які часто хворіють, мало й рідко
споживають часник і цибулю.
3. Установлено, що при вживанні подрібненого часнику впродовж тривалого
періоду підвищується стійкість організму до гострих респіраторних
захворювань, на що вказує зменшення майже на половину тривалості хвороби,
зменшення ускладнень та частоти захворювань. Лікувальний ефект діє у
випадку раннього застосування часнику, але не при всіх видах ГРВІ, та
залежить від рівня імунітету.
Люди, що часто хворіють застудою, застосовуючи часник, мають можливість
покращити резистентність до ГРВІ. Часник і цибулю, як усі рослини з
лікувальними властивостями, треба застосовувати в помірній кількості, щоб не
нашкодити організму.
Практичне значення роботи: матеріали роботи можуть бути використані
кожною людиною для збереження власного здоров’я та покращення захисних
сил організму у боротьбі із застудними хворобами, для повідомлень на уроках
біології тощо.
Наукова новизна дослідження: визначено вплив кількості й частоти вживання
цибулі й часнику на формування резистентності організму до гострих
респіраторних захворювань, запропоновано перевірений та дієвий спосіб
покращення резистентності організму проти застуди шляхом ранкового
вживання сирого подрібненого часнику, визначили кількість часнику,
необхідну для попередження ускладнень. Узагальнили та доповнили
рекомендації щодо правил споживання часнику й цибулі.
Бібліографія:
1. Блинкин С.А., Фитонциды вокруг нас. / С.А.Блинкин, Т.В.Рудницкая М.: Знание, 1981. - 144 с.
2. Вигера С.М. Фітонцидологія з основами вирощування та застосування
фітонцидно-лікарських рослин: Навч. Посіб. – 2-е видання доповнене і
перероблене. / С.М.Вигера - Житомир: ПП «Рута», в-во «Волинь», 2009. –
296с.
3. Зелепуха С.І. Антимікробні властивості рослин, що вживаються в їжу. /
С.І.Зелепуха - Київ: Наук. думка, 1973. - 192 с.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Протипоказання щодо вживання часнику й цибулі
Побічні ефекти часнику включають неприємний подих і запах тіла, печію
та розлад шлунку, алергічні реакції. Ці побічні реакції частіше провокує сирий
часник.
Часник, подібно до аспірину, знижує здатність крові до згортання.
Використовувати часник треба з обережністю, якщо планується хірургічне
втручання або похід до стоматолога. Епілепсія, загострення геморою,
панкреатит, також є протипоказаннями до вживання препаратів з часнику1.
Не рекомендовано часник при захворюваннях нирок, анемії, виразці
шлунка жовчнокам’яній хворобі, за наявності каменів у жовчному міхурі, через
активізацію жовчовиділення, вони можуть зрушити з місця і закрити протоку,
що небезпечно для здоров'я. При вагітності та годуванні грудним молоком не
рекомендується приймати часник в медичних дозах, у звичайній же кількості
часник, що міститься в термічно обробленій їжі, проблем не викликає
Надмірне поглинання часнику загрожує головним болем, втратою
концентрації уваги і уповільненням реакцій. Це відбувається через
перевищення дозування сульфідів, що входять до його складу. При наявності
алергії на цей продукт від нього слід відмовитися11.
При наявності у вас захворювань серця або судин, перед застосуванням
часнику обов'язково слід проконсультуватися з фахівцями.
Додаток Б
Аналіз дитячих анкет показав, що добре самопочуття після споживання
часнику(рис.3.5) відмітили 35 дітей із 40, це складає 87,5%, погано почувається
5 учнів – 12,5%. Відповідно цибулі (рис.3.6): добре -37 із 42 дітей ( 88%),
погано – 5 дітей (12%). Результати дослідження залежності самопочуття від
частоти споживання часнику й цибулі у дітей зведені у таблицю (додаток Д,
табл. Д.1) та представлені у вигляді діаграми (рис.3.5 та рис.3.6). За даними
результатами можемо припустити, що більшість дітей не має протипоказань до
споживання часнику й цибулі, особливо, у помірних кількостях.
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Рис.3.5. Залежність самопочуття від частоти споживання часнику у дітей
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Рис.3.6. Залежність самопочуття від частоти споживання цибулі у дітей
Аналіз анкет дорослих показав, що добре самопочуття після споживання
часнику (рис.3.7) відмітили 36 із 45 дорослих, це складає 80%, погано
почувається 9 дорослих – 20%. Відповідно цибулі (рис.3.8): добре -33 із 45
дорослих ( 73,3%), погано – 12 дорослих (26,7%). Результати дослідження
зведені у таблицю (додаток Д, табл. Д.2). Порівняно з дітьми у дорослих
показник поганого стану після вживання цибулі й часнику вищий, що імовірно
пов’язано зі значною кількістю набутих хронічних захворювань. Це
підтверджується даними анкетування дорослих, які вказали на наявність
гастритів, панкреатитів, холециститів та виразки шлунку.
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Рис.3.7. Залежність самопочуття від частоти споживання часнику у дорослих
Загалом же більшість респондентів (73% - 88%) - і дорослих, і дітей –
відмітили, що часник і цибуля добре сприймається організмом. Головною
причиною, з якої рідко споживають дані овочі, респонденти назвали
специфічний неприємний запах після їжі.
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Рис.3.8. Залежність самопочуття від частоти споживання цибулі у дорослих
Отже, можна рекомендувати усім людям, що мають часті застуди, споживати
часник й цибулю, дотримуючись певних правил, щоб не нашкодити здоров’ю.
Додаток В
Таблиця В.1
Вплив частоти споживання часнику й цибулі на частоту застудних
захворювань у дорослих

2
9
15
4
30
66,7%
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3
1
5
3
12
26,7%

1
11
13
2
27
60%

5
1
6
13,3%

разом серед.+
цибулина

цибулина

1
13
16
2
32
71,1%

середньо
(половина)

5
1
6
13,3%

мало (част.)

середньо
(3 зуб.)
1
13
11
1
26
57,8%

разом серед.+
головку

3
2
5
3
13
28,9%

Цибуля

головка

1 на міс.
2 на рік
1 на рік
<1 на рік
усього
усього,%

Часник

мало
(1 зубок)

частота застудних
захворювань

Додаток В (продовження)
Таблиця В.2
Вплив кількості споживання часнику й цибулі на частоту застудних
захворювань у дорослих

1
11
18
3
33
73,3%

Додаток Ґ
Таблиця Ґ.1
Вплив частоти споживання часнику й цибулі на частоту застудних
захворювань у дітей

3
8
3
14
35%
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7
8
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3
29
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6
3
9
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1
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1
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кожен день

3
3
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Разом
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9
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26
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усього
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1
2
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3
13
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3
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9
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3
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5
4
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5
3
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разом
серед.+
цибулина

цибулина

5
3
8
20%

середньо
(половин
а)

головка

середньо
(3 зуб.)
3
4
4
2
13
32,5%

мало
(част.)

3
7
8
1
19
47,5
%

Цибуля

разом
серед.+
головку

1 на міс.
2 на рік
1 на рік
<1 на рік
усього
усього,%

Часник
мало
(1 зубок)

частота застудних
захворювань

Додаток Ґ (продовження)
Таблиця Ґ.2
Вплив кількості споживання часнику й цибулі на частоту застудних
захворювань у дітей

5
4
11
3
23
54,7%

1 на місяць
1
на
півроку
1 на рік
1 на 3-5
років

рідко

Часник
середньо

часто

рідко

Цибуля
середньо

часто

погано
почуваютьс
я
добре
почуваютьс
погано
я
почуваютьс
я
добре
почуваютьс
я
погано
почуваютьс
я
добре
почуваютьс
я
погано
почуваютьс
добре
я
почуваютьс
я
погано
почуваютьс
добре
я
почуваютьс
я
погано
почуваютьс
я
добре
почуваютьс
я

частота застудних
захворювань

Додаток Д
Таблиця Д.1
Вплив частоти споживання часнику й цибулі на самопочуття та стан
шлунково-кишкового тракту у дітей

3

3
8

1
-

2
-

-

-

1
-

6
8

-

-

-

1
2

-

9
3

1

5
2

-

3
-

2
-

9
3

1
1

5
2

-

1
-

1 на міс.
2 на рік
1 на рік
<1 на рік

часто

рідко

Цибуля
середньо

часто

2
1
-

2
8
7
1

1
1
1
-

1
2
6
-

2
1

2
4
3

170

1
1
2
1

1
2
6
1

3
2
-

2
4
7
2

1
1
-

почуваютьс
я
добре
почуваютьс
я

рідко

Часник
середньо

погано
почуваютьс
я
добре
почуваютьс
погано
я
почуваютьс
я
добре
почуваютьс
я
погано
почуваютьс
я
добре
почуваютьс
я
погано
почуваютьс
добре
я
почуваютьс
я
погано
почуваютьс
добре
я
почуваютьс
я
погано

частота застудних
захворювань

Таблиця Д.2
Вплив частоти споживання часнику й цибулі на самопочуття та стан
шлунково-кишкового тракту у дорослих

1
5
2

12
12
15
17
15
14
10
8
17

+
+
+
+
+
+
+
+
+

5
5
5
7
7
4
3
4
7
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+
+
+
+
+
+
+
+
-

+

важче

тривалість
гіпертермії

+
+
+
+
+
+
+
+
+

звичайний

ускладнення під
час застуди

3-4
3-4
2-3
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
7-8
7-8

легше

кількість днів,
що хворіли

вік
38
40
49
36
36
38
40
40
14
14

хворіли в цей
період

ч
ч
ч
ж
ж
ж
ж
ж
ч
ж

частота застуд
(разів на рік)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

стать

респонденти

Додаток Е
Таблиця Е.1
Вплив подрібненого часнику на зміну резистентності організму та
перебіг застуди за короткий період застосування (2 місяці 2019р.)
перебіг хвороби

-
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важче

3
7
2
4
5

звичайний

2
3
1
1
1

легше

2дні/по 2р
3дні/по 1р
2дні/по 1р
3дні/по 2р
3дні/по 2р

кількість днів,
що хворіли

1
1
2-3
6-7
6-7

число днів
разів
споживання

78
52
28
23
51

день, з якого
приймали
часник

ч
ч
ч
ч
ж

частота застуд
(разів на рік)

1
2
3
4
5

вік

стать

респонденти

і

Додаток Е
Таблиця Е.2
Вплив вживання подрібненого часнику на перебіг застуди в період
хвороби (2019 р.)
перебіг хвороби

+
+
+
+

+
-

-

Додаток Є
Попередження:

Надмірне споживання часнику загрожує головним болем,
втратою концентрації уваги і уповільненням реакцій.

Не варто їсти багато часнику та цибулі на голодний шлунок
людям із загостренням гастриту, виразки шлунка, панкреатиту, хвороб
нирок, щоб не спровокувати печію або спазми та запобігти метеоризму й
дисбактеріозу.

Обережно слід вживати часник при наявності каменів у
жовчному міхурі.

Багато часнику може призвести до загострення геморою та
кровотечі.

При епілепсії й у дітей-астматиків при загостренні він може
спровокувати напад.

За наявності захворювань серця та судин велика кількість
часнику й цибулі спровокує стрибок тиску.

Обмежуйте їх вживання під час дієт, бо овочі стимулюють
апетит.

Не можна закапувати сік часнику й цибулі у ніс - це може
спричинити опік слизової оболонки, особливо нерозведений сік.
Ефективного дозування часнику й цибулі не встановлено. Лікарі й
науковці звичайно рекомендують вживання 1- 4 г (1–2 зубчики) сирого часнику
на день або невелику цибулину. Загалом, дозування є індивідуальним, що
визначається станом організму: хронічними захворюваннями та індивідуальним
сприйняттям.
Споживання часнику рекомендовано:
 Регулярно не менше 3-4 разів на тиждень.
 Найбільшу користь він приносить саме натщесерце, це гарантовано
захистить вас від вірусів, бактерій протягом дня.
 Перед споживанням часник потрібно кілька хвилин потримати
подрібненим для збільшення корисних речовин
 Для збереження цілісності зубів треба після їжі жувати зубчик часнику,
хворі зуби – ворота для інфекцій.
 Розкладайте порізані зубки у приміщенні кілька разів протягом дня, де є
хворий, аби леткі фітонциди зменшували кількість бактерій і вірусів.
 Запах часнику у сирому вигляді - не дуже приємний, але треба зважати на
всю його користь для здоров’я.
Споживання цибулі рекомендовано:

Для нормального самопочуття (фізіологи рекомендують) кожна
людина, як мінімум, повинна з'їсти 30 г цибулі на день, частину її - сирою.

Для профілактики застуди необхідно вживати свіжу цибулину під
час прийому їжі, попередньо розрізавши на часточки та з’їсти зразу.

Від хронічного отиту допоможе теплий сік цибулі, який треба
закапувати протягом 10 днів.
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Дітям після 5 років давайте ці овочі, головне, щоб вони не мали вищеназваних
діагнозів.
Кращі продукти для нейтралізації запаху11: вода, фрукти - абрикоси,
виноград, персики, груші, чорнослив, вишня, слива, яблука; овочі - листовий
салат, баклажани, коренева петрушка, картопля; зелень - лавровий лист,
розмарин, шпинат, базилік, кріп, листова петрушка; хліб; також - палички
кориці, кавові зерна, мускатний і волоський горіх, мигдаль, фундук, кардамон.
Щоб зберегти здоров’я, часник і цибулю, як і все, що їмо і п’ємо, варто
вживати з урахуванням наукових досліджень, індивідуальних особливостей і в
помірній кількості.
Додаток Ж
Анкета «Імунітет від часнику й цибулі» (потрібне підкреслити)
1.Ваша стать
Чол.
Жін.
2.Скільки Вам років? (діапазон підкреслити)
1-10 р. 11 – 16 р. 18 – 35 р. 36 – 60 р. 61 – 70 р. >71 р.
3.У скільки років Ви почали споживати
часник у …….. років
цибулю у ….…. років
4.Як часто Ви споживаєте часник ?
1 раз на місяць 1 раз на тиждень 2-3 рази на тиждень кожен день
5 Як часто Ви споживаєте цибулю ?
1 раз на місяць 1 раз на тиждень 2-3 рази на тиждень кожен день
6. Скільки Ви споживаєте часнику (цибулі) за один раз:
дольку(частинку)
кілька дольок головку кілька головок
7. У який час дня Ви споживаєте часник?
вранці в обід увечері
8. У який час дня Ви споживаєте цибулю? вранці в обід увечері
9. Як часто Ви хворієте на гострі респіраторні захворювання?
1 раз на місяць 1 раз на півроку
1 раз на рік
1 раз на 3-5 років
не хворію
10.Чи маєте Ви після часнику неприємне відчуття в животі ?
так
ні
11. Чи маєте Ви після цибулі неприємне відчуття в животі ?
так
ні
12. Чи маєте Ви такі захворювання, як
гастрит
панкреатит
холецистит
часті болі в животі? не маю жодної
13.Чи Ваші зуби
повністю здорові
майже здорові
постійно руйнуються
часто болять
дуже крихкі
постійно випадають?
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Додаток Ж (продовження)
Анкета «Імунітет від часнику й цибулі» (потрібне підкреслити)
14.Чи Ваші ясна
повністю здорові
майже здорові
постійно запалюються часто болять ?
15.Чи Вас
турбують ( не турбують ) часті болі у горлі?
16.У якому вигляді Ви споживаєте цибулю і часник ?
як настоянку
як приправу до їжі
як окремий продукт
сирим вареним жареним їсте цілим ковтаєте подрібненим
17.Чи були у Вас
апендицит
часті проноси
часті запори
пухлини?
18.Чи багато Ви споживаєте солодощів?
так
ні
у міру
19.Чи існує у Вас постійне бажання з’їсти чогось солодкого?
так
ні
інколи
20.Чи є у Вас прояви алергії чи астми ?
Так Ні
21. Як часто у Вас ознаки алергії проявляються?
часто
періодично
дуже рідко
ТУАЛЕТНИЙ АКСЕСУАР ДЛЯ САМОПРОГРАМУВАННЯ
ПОВЕДІНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Мелконян Кристина, Запорізький центр науково-технічної творчості
молоді «Грані», студентка Національного університету «Запорізька
політехніка»
Науковий керівник Чаусовський Григорій Олександрович, доцент
Національного університету «Запорізька політехніка»
Актуальність проблеми.
Відомо, що одним з ефективних психологічних прийомів гармонізації
особистості, зокрема, самокорекції її поведінки, є використання методів
самонавіювання (аутосугестії та аутопсихотерапії). Але не в кожної людини
достатньо вольового потенціалу або навіть часу для систематичного
використання відомих психофізіологічних методів поведінкової самокорекції.
Нами розроблена принципово нова інструментальная психотехнологія, яка
базується на використанні серійного тримача для туалетного паперу в цілях
автоматичної реалізації прийомів самонавіювання та поведінкового
самопрограмування. Для цього розробкою передбачена фіксація на серійному
туалетному аксесуарі (тримачу туалетного паперу) чутливих електронних
сенсорів, які при дотику до туалетного паперу, включають мініатюрний
звукозаписуючий/ звуковідтворювальний пристрій. При цьому звучать
попередньо записані афірмації, наприклад: «Я активую свій вольовий
потенціал! Я управляю своїми емоціями! Я гармонійний з самим з собою та
оточуючими».
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Таким чином, кожний ранковий ритуал відвідування туалету
супроводжується автоматичною реалізацією прийомів аутосугестивної
самокорекції поведінкових патернів з метою гармонізації особистості з
самим собою та оточуючими, більш ефективної самореалізації особистості.
Слід також відмітити, що туалетна кімната створює для цього сприятливий
психологічний фон (усамітнення, звукоізоляція, концентрація уваги на
нейтральних стимулах – природних фізіологічних процесах).
Конструктивна схема розробки
Розроблений нами «Туалетний аксесуар для самопрограмування поведінкової
діяльності» не має аналогів (нами подані матеріали в Укрпатент) виконаний у
вигляді аплікатору до серійного тримача туалетного паперу. Електронні
сенсори аплікатору при дотику до туалетного паперу включають мініатюрний
пристрій озвучення афірмацій поведінково-коригуючого напрямку та,
одночасно, загорання світлодіоду – активатора зорової уваги на озвучення
афірмацій. Тим самим реалізується принцип одночасного впливу як на першу
сигнальну систему (звуковими та світловими стимулами), так і другу
сигнальну систему користувача (змістовним навантаженням голосового
озвучення афірмацій), що значно підвищує ефективність реалізації прийомів
самонавіювання для прикладних задач самокорекції поведінкової діяльності.
Випробування розробки, які були здійснені в умовах кафедр психології
національних університетів м. Запоріжжя, показали, що запропонована
розробка дозволяє здійснювати загальнодоступний психологічний тренінг по
самопрограмуванню своєї поведінкової діяльності в принципово новому,автоматичному режимі на фоні притаманних кожній цивілізованій людині
ранкових ритуалів, зокрема, відвідування туалету. Тим самим формується
ефект саме систематичного здійснення психотренінгу, що й забезпечує
ефективність його використання для прикладних задач самокорекції своєї
поведінкової діяльності.
Позитивні ефекти запропонованої нами розробки полягають в тому, що вона
дозволяє загальнодоступними прийомами здійснювати саме систематичний
(при кожному відвідуванні туалету) автоматичний поведінково-коригуючий
аутотренінг, що створює передумови для цілеспрямованої гармонізації
поведінки людини в життєвих реаліях.
Готовність запропонованої розробки для впровадження полягає в тому, що
вона не потребує складного технологічного обладнання для її тиражування і
загальнодоступна як для її виготовлення, так і використання, характеризується
низькою коштовністю і , на наш погляд, після одержання патенту України може
стати продукцією експорту нашої держави на світовому ринку, так як
самореалізація людини і навіть формування її життєвої долі в значній мірі
залежить від навичок поведінкового самоконтролю.
На Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів
еколого-натуралістичного напряму буде показаний діючий зразок нашої
розробки («Туалетний аксесуар для самопрограмування поведінкової
діяльності»)
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ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ ОПАДІВ ТЕПЛОГО ПЕРІОДУ РОКУ У ХХХХІ СТОЛІТТЯ ЗА ДАНИМИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НА ІВАНІВСЬКІЙ
ДОСЛІДНО-СЕЛЕКЦІЙНІЙ СТАНЦІЇ
Линник Зоряна Валентинівна, Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, КПНЗ
«Охтирський міський центр позашкільної освіти – Мала академія наук
учнівської молоді»
Опади мають велике значення для сільського господарства, перш за все у
період активної вегетації рослин . Вони слугують основним джерелом
накопичення запасів ґрунтової вологи. Велике значення мають опади для
живлення річок, озер та ставків, водні запаси яких використовуються при
землеробстві. Поповнення запасів вологи в ґрунті, що витрачається на
випаровування та транспірацію, здійснюється також за рахунок опадів.
Відсутність або нестача опадів несе за собою пересихання орного горизонту
ґрунту, викликає несприятливі умови вологозабезпеченості культур, погіршує
врожай.
Мета роботи: З’ясувати динаміку кількості опадів квітня-серпня за
даними багаторічних спостережень на метеостанції Іванівської дослідноселекційної станції у період 1900-2020 рр.
Для досягнення мети необхідно:
1.Проаналізувати кількість опадів за даними багаторічних спостережень на
Іванівській дослідно-селекційній станції зафіксовані у теплий період року.
2. Проаналізувати динаміку місячних сум опадів квітня-серпня у період
1900-2020 рр.
Методи дослідження: графічний, математичний, метод порівняльного
аналізу, бібліографічний.
Для визначення загальної тенденції кількості опадів, що випадали у
теплий період року, найбільш показовим є аналіз 20-річних періодів. В
останнє двадцятиліття 2001-2020 рр. середня сума опадів, що випадали у
теплий період року становить 340мм, що менше, ніж у попередній період. В
процентному відношенні вклад сум опадів,що випадали у теплий період року
відносно до річної кількості зменшувався і становив 65% у1901-1920рр. та
1921-1940рр. та 55% 2001-2020рр.
Аналізуючи п’ятирічні періоди можна констатувати, що до 70-х років
минулого століття середні суми опадів за теплий період року не перевищували
350мм. Починаючи з 1971-1975рр. до 2001-2005рр. середні суми опадів за
теплий період року знаходились в межах 360-415мм з максимумом у 19761980рр.
За останній п’ятирічний період значення цього показника зменшилось і
становить 267 мм, що становить лише 43% від загальної річної кількості .
Таким чином виникла необхідність виявити місяці протягом яких
спостерігалася найбільш негатива динаміка, яка вплинула на значення середніх
сум опадів за теплий період року.
Для визначення загальної тенденції динаміки кількості опадів, що
випадали протягом окремих місяців ми проаналізували 5-річні періоди.
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Найбільша середня сума опадів квітня 61мм припадає на 1986-1990рр.
Починаючи з наступного п’ятирічного періоду почалося зменшення квітневих
сум опадів. Мінімальна сума опадів 26мм припадає на 2006-2010 рр. У
наступні два періоди почалося незначне зростання.
У п’ятирічні періоди 1901-1920 рр. спостерігались незначні коливання
цього показника і середня місячна кількість опадів знаходилась в межах 4860мм. Після різкого зменшення у 1921-1925рр. до 36мм. У наступні два періоди
спостерігалося зростання травневих сум опадів. В останній період 2016-2020
рр. спостерігається значне зростання середньої суми опадів до 71мм.
Аналізуючи середні суми червня було з’ясовано, що у 1901-1920рр.
протягом п’ятирічних періодів спостерігались незначні коливання цього
показника і середня місячна кількість опадів знаходилась в межах 66-76мм.
Суттєве збільшення середніх сум опадів припадає на 1926-1930рр. (66мм) та
1931-1935 рр.(73мм). У наступний період спостерігається поступове зменшення
середніх сум опадів червня, і за період 1936-1940рр. середні суми цього
показника становили 32 мм, після чого протягом наступних років почалося
зростання з незначними коливаннями.
У різні періоди у липні кількість опадів коливається в значних межах.
Аналізуючи середні суми липня було з’ясовано, що у 1901-1976рр.
спостерігались коливання цього показника і середня місячна кількість опадів
знаходилась від 51мм (1901-1905рр.) до 96 мм(1906-1910рр.). Значне зростання
середніх сум опадів припадає на 1976-1980рр. (123мм) та 1981-1985 рр.
(115мм). У 1996-2000рр. середня кількість опадів липня знову перевищила
110мм, а у наступні періоди почалося поступове зменшення цього показника до
61 мм(2016-2020рр.) А у 1971-1976рр. сталося значне зростання середніх сум
опадів до 90мм. У останній п’ятирічний період середні суми опадів червня
становили 52мм.
. У різні періоди у серпні кількість опадів коливається в незначних межах.
У 1976-1980рр., відбулося значне зростання показника до 104мм. Після
незначного зниження у1981-1985рр. почалася стійка тенденція до зниження
цього показника, який досяг мінімального значення 21мм у період. 20162020рр.
. У різні періоди у вересні середня кількість опадів коливалася в незначних
межах. Після абсолютного мінімуму 10 мм(1916-1920рр.) відбулося зростання
показника до 70мм (1976-1980рр.) . Наступні п’ять п’ятирічних періодів
показник знаходився в межах 51-59 мм. Після абсолютного максимуму – 71 мм
у 2006-2010рр. відбулося в значне зменшення показника до 21мм в останній
п’ятирічний період .
Для виявлення місяців, протягом яких спостерігалася найбільш негатива
динаміка, яка вплинула на значення середніх сум опадів за теплий період року
був розрахований відсоток середньої кількості опадів за період 2016-2020рр. від
норми за період 1901-2020рр.
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У квітні-травні показник середньої кількості опадів був вищий за норму. У
2016-2020рр. у червні в середня кількість опадів становила 78% від норми, у
липні - 83% , у серпні - 41% від норми, у вересні – 47% від норми.
ВИСНОВКИ
Таким чином було з’ясовано, що в останні роки у теплий період показник
середньої кількості опадів у червні-вересні був нижчий за норму, але
найбільш негативна тенденція щодо зменшення кількості опадів спостерігалась
у серпні та вересні.
В останній період, завдяки пануванню влітку високих температур та
малохмарної погоди, спричиненої великою повторюваністю східної циркуляції
повітряних мас зумовлених антициклоном, що сприяло значному нагріванню
поверхні ґрунту, повітряні маси трансформувались й надходили на територію
дослідження утративши вологу, що призвело до зменшення кількості опадів та
тривалості бездощових періодів у серпні-вересні.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Астапенко П.Д. Вопросы о погоде. Ленінград: Гидрометеоиздат. 1982. 300с.
2. .Кульбіда М.І. Барабаш М.Б., Єлістратова Л.О.Прогноз змін клімату України
на початку ХХІ століття. Наукові записки Вінницького педуніверситету. Серія:
Географія. 2011.Вип. 23.
3. Поняття та терміни з метеорології та гідрології. Метод. вказівки до вивчення
курсу загального землезнавства. Суми: Редакційно-видавничий відділ СумДПУ,
2000. 36 с.
АНАЛІЗ КІЛЬКОСТІ ОПАДІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
НА ІВАНІВСЬКІЙ ДОСЛІДНО-СЕЛЕКЦІЙНІЙ СТАНЦІЇ ЗА ПЕРІОД
1900-2020 рр.
Линник Зоряна Валентинівна, "Географ-науковець"КПНЗ «Охтирський
міський центр позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської
Мета роботи: Проаналізувати дані щодо кількості опадів та їх річного ходу по
місяцям , отримані на метеостанції Іванівської д-сз за період 1900-2020 рр.
Для досягнення мети необхідно:
1. Проаналізувати розподіл опадів по території України по території Сумської
області.
2. Проаналізувати кількість опадів за даними багаторічних спостережень на
Іванівській дослідно-селекційній станції.
3.Проаналізувати кількість опадів за даними багаторічних спостережень на
Іванівській дослідно-селекційній станції зафіксовані у теплий період року.
4.Проаналізувати кількості опадів, що зафіксовані за даними багаторічних
спостережень у серпні.
Новизна роботи Набув подальшого розвитку аналіз кількості опадів, що
випадали у районі міста Охтирка протягом ХХ-ХХІ століття.
Об’єкт дослідження: кількість опадів як елемент клімату території
Іванівської дослідно-селекційної станції
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Предмет дослідження: аналіз кількості опадів характерної для території
Іванівської дослідно-селекційної станції
Наукова значущість роботи полягає в тому, що беручи за основу
дослідження вчених, які наголошують на можливості зміщення ландшафтних
зон України (лісова, лісостепова, степова) на 130-150км на північ [у найближчі
роки із-за «нинішніх темпів підвищення температури приземних шарів
атмосфери», виникає необхідність спостереження за змінами мікроклімату в
різних регіонах України, аналізу повторності метеорологічних елементів,
зокрема аналізу кількості опадів.
Структура роботи. обумовлена метою та завданнями дослідження і
складається зі вступу, двох розділів висновків та списку використаних джерел.
Перший розділ – розподіл опадів по території України та Сумській області,
другий – аналіз кількості опадів за результатами спостереження на Іванівській
дослідно-селекційній станції протягом XX-XXI століття.
Кількість атмосферних опадів на території України зменшується з півночі
та північного заходу (750 мм на рік) на південь та південний схід (до 350 мм на
рік).
Середня кількість опадів, що випадають на території Сумської області
протягом року, поступово зменшується у напрямку з півночі на південь.
2. Кількість опадів у попередні періоди та в останні десятиліття
суттєво різниться. Найбільш показовим для визначення загальної тенденції
динаміки кількості опадів є аналіз 20 річних періодів: в розрізі 20-ти літніх
періодів кількість поступово зростає.
В останнє десятиліття за рахунок років з кількістю опадів нижче норми
467мм (2011р.) та 516мм (2013р) значення середньої річної кількості опадів
знизилось до 596мм.
Аналізуючи п’ятирічні періоди можна констатувати, що до 50-х років
минулого століття середні річні суми за п’ятирічний період не перевищували
500мм.
3.Аналіз кількості опадів, що зафіксовані у теплий період року показав
Починаючи з 1945-1960 рр. середній показник кількості опадів поступово
зростав і досяг максимуму 353 мм у період 1981-2000рр. В останнє
двадцятиліття 2001-2020 рр. середня сума опадів, що випадали у теплий період
року становить 340мм, що менше, ніж у період 1981-2000рр.
За останній п’ятирічний період середня кількість опадів у теплий період
року значно зменшилась і становила 267 мм, що становить лише 43% від
загальної річної кількості.
4.Аналіз кількості опадів, що зафіксовані у серпні :
- середні місячні суми опадів серпня Н, мм за двадцятирічні періоди
з’ясовано, що починаючи з періоду 1961-1980рр. намітилась яскрава тенденція
до зменшення кількості опадів, що випадали у серпні з 60 мм до 33мм(20012020рр.)
У десятирічні періоди починаючи з 1971 року спостерігається тенденція
до зменшення середніх місячних сум опадів від 77мм(1971-1980рр.) поступово
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зменшується, і в останні три десятиліття їх середня кількість зменшується від
40мм (1991-2000рр.) до 31мм(2011-2020рр.).
У п’ятирічні періоди найбільші середні суми опадів серпня 104мм
припадають на період 1976-1980рр., найменші 2015-2020рр.
ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ТА ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ НА
ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ
Сизовенко В’ячеслав Ігорович, вихованець Білгород-Дністровського
Комунального закладу «Міський Центр дитячої творчості»
Керівники: Яковенко О.І. - керівник секції «Біологія» та Романенко О.А. –
керівник секції «Екологія».
Актуальність роботи: У наш час, у зв'язку із значним антропогенним
навантаженням на ґрунт та нераціональним землекористуванням досить гостро
стоїть проблема виснаження ґрунту, а саме від такого показника як родючість
залежить доля майбутніх поколінь, забезпечення їх продовольством. Для
покращення якості ґрунту і використовують добрива.
Вони здатні покращити властивості ґрунту: збільшити концентрацію активних
елементів у ньому, нормалізувати його кислотність й структуру. Таким чином,
добрива використовують для збільшення врожайності ділянки, збільшення
міцності та здоров’я рослин.
Мета дослідження: прослідкувати вплив мінеральних та органічних добрив на
проростання насіння озимої пшениці та сахарного гороху.
Об’єкт дослідження: насіння озимої пшениці та сахарного гороху.
Методи дослідження: практичний, аналітичний, описовий та спостереження.
Висновки: провівши низку експериментів по впливу різноманітних добрив на
вплив проростання насіння я встановив, що найбільш ефективним добривом
виявилася гнойова жижа. Завдяки цілому комплексу поживних елементів
(калій, фосфор, азот та інші) вона утворює ефективний та, найголовніше,
доступний метод здобрювання ґрунту.
БІОКЕРОВАНИЙ МАСАЖЕР З РОЗШИРЕНИМ СПЕКТРОМ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Дрьоміна Яна Євгенівна, Запорізький центр науково-технічної творчості
молоді «Грані», студентка Національного університету «Запорізька
політехніка»
Науковий керівник Чаусовський Григорій Олександрович, доцент
Національного університету «Запорізька політехніка»
Актуальність проблеми.
Відомо, що апаратурний масаж є ефективним засобом підвищення
ефективності реалізації різних терапевтичних заходів фізичної реабілітації,
формування ефектів активації локального кровотоку, знеболювання,
підвищення працездатності і т.п. Недоліком відомих засобів апаратурного
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масажу є відсутність можливості самопідстроювання під індивідуальний
психофізіологічний стан хворого, синхронізації масажного впливу з фазами
ритмів збільшення енергозабезпечення реакцій фізіологічного відгуку на
масаж, тобто
з фазами збільшення кровонаповнення тканини у місці
лікувального впливу.
Розроблений нами
біокерований масажер не має аналогів (матеріали
направлені в Укрпатент) і дозволяє ліквідувати вищезазначені недоліки відомих
засобів апаратного масажу.
Конструктивна схема розробки реалізована у вигляді портативної приставки
до любого серійного електромагнітного масажеру ударного, вібраційного, або
теплового типу. Приставка має сенсор ритму тактів дихання користувача і
забезпечує вибіркове включення масажеру саме на такті «вдиху», який, як
відомо, характеризується збільшенням кровонаповненням тканин, що й сприяє
підвищенню ефективності масажу на фоні запобігання фізіотерапевтичної
надмірності, реалізації індивідуального підходу при реалізації цього виду
фізіотерапії. Одночасно, наша розробка дозволяє реалізувати принцип
біологічного зворотного зв’язку (користувач масажеру відчуває тактильні
стимули синхронно ритму його дихання, що дозволяє довільно змінювати його
ритм, здійснювати регламентований тип дихання з метою ціленаправленого
впливу на індивідуальний вегетативний статус. Як відомо, форсований вдих,
сповільнений видих та послідуюча пауза сприяє активації парасимпатчного
тонусу вегетативної нервової системи. Приставка також має сенсор частоти
генерування масажером тактильних стимулів, який включає закріплені на
окулярах світлодіоди, що забезпечує синхронізовану з масажем і
фотостимуляцію зорового аналізатора, і сприяє тим самим розширенню
функціональних можливостей масажера. Як відомо, фотостимуляція зорового
аналізатора сприяє стабілізації вегетативної регуляції, активації ендогенного
синтезу нейромедіатора серотонина, характеризується емоційно-стабілізуючим
ефектом.
Випробування розробки, які були здійснені в умовах кафедр «Фізіологія
людини» та «Ерготерапія та фізична реабілітація» національних університетів
м. Запоріжжя, показали, що запропонована розробка значно підвищує
терапевтичну ефективність апаратного масажу і рекомендована до
впровадження в центрах реабілітації.
Позитивні ефекти запропонованої нами розробки полягають в тому, що вона
дозволяє загальнодоступними прийомами здійснювати індивідуальний підхід
до реалізації прийомів апаратного масажу за рахунок використання принципу
біологічного зворотного зв’язку та формування фізіотерапевтичного стимулу
саме на фазі збільшення кровонаповненням тканин. Це сприяє підвищенню
ефективності масажу на фоні запобігання фізіотерапевтичної надмірності,
реалізації індивідуального підходу при реалізації цього виду фізіотерапії.
Готовність запропонованої розробки для впровадження полягає в тому, що
вона не потребує складного технологічного обладнання для її тиражування і
загальнодоступна як для її виготовлення, так і використання як в медичних
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центрах, так і побутових умовах, характеризується низькою коштовністю і , на
наш погляд, після одержання патенту України може стати продукцією експорту
нашої держави на світовому ринку товарів для здоров’я людини.
На Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів
еколого-натуралістичного напряму буде показаний діючий зразок нашої
розробки
(«Біокерований
масажер
з
розширеним
спектром
функціональних можливостей»)
ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ДИНАМІКА СТАРИЦЬ ВОРСКЛИ У
РАЙОНІ ДОБРОСЛАВІВСЬКОЇ ГОРИ ТА ГОРИ ОХТИР
Кириченко Максим Олександрович, Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8, КПНЗ
«Охтирський міський центр позашкільної освіти – Мала академія наук
учнівської молоді»
Актуальність дослідницького проєкту: Усі компоненти природи тісно та
нерозривно взаємопов'язані, порушення одного з них викликає зміну стану всіх
інших. Тому, оцінюючи стан одного, можна прогнозувати зміни інших
компонентів, а саме оцінюючи швидкість динаміки стариць у районі міста
Охтирки, можна прогнозувати зміни на інших ділянках долини річки Ворскли.
Вивчення геоморфологічної будови річкових долин має велике практичне
значення. Цим і визначається актуальність нашої роботи.
Мета дослідницького проєкту: дослідити динаміку стариць р. Ворскли,
які відокремилися від основного русла у результаті природних та
антропогенних процесів на ділянці у районі відрогу корінного берега
(Доброславівська гора) та острівної гори Охтир, що сталася у період в період
1940-2020 рр.
Завдання:
1. З’ясувати динаміку структури заплави Ворскли в період 1940-2020рр. на
північній частині дослідницької ділянки (Доброславівська гора )
2. З’ясувати динаміку структури заплави Ворскли в період 1940-2020рр. на
півдегній частині дослідницької ділянки (гора Охтир )
Методи дослідження: експедиційний або польовий метод, моніторинг,
картографічний , історико-географічний
Під час виконання дослідницької роботи були використані дані
експедиційних досліджень, які були проведені науковцями Сумського ДПУ ім.
А.С. Макаренка у 2000-2001рр.
За основу ми взяли карту району дослідження за 1940 рік, на якій під час
експедиційних досліджень, проведених у червні-липні 2018-2021рр. були
зафіксовані зміни, що сталися в період 1940-2021 рр.
Ділянка, на якій проводилося дослідження,знаходиться на відстані 2 км на
захід від м. Охтирки. Східна межа ділянки – русло річки Ворскла, яке було
спрямлене при будівництві мосту північна межа – стариця, західна межа –
східний схил відрогу корінного берега (Доброславівська гора) – гора Охтир,
південна межа – місце розташування колишнього Чернеччинського мосту.
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У районі дослідження долина річки Ворскли асиметрична, загальний
напрям долини річки – з півночі на південь. «Доброславівська гора» – відріг
корінного берега, що з’єднаний з ним сідловидним зниженням.

Мапа району дослідження за 1940 рік
Східна межа ділянки – русло річки Ворскла (1) , північна межа –
стариця(2), західна межа – східний схил Доброславівської гори (3) – гора
Охтир (4), південна межа – місце розташування колишнього Чернеччинського
мосту (5).
Для аналізу динаміки структури заплави Ворскли район дослідження ми
розділили на 2 частини. Північна: від північного схилу Доброславівської гори
до дороги Охтирка-Зіньків. Південна: від дороги Охтирка-Зіньків до лощини
біля південного схилу гори Охтир.
У районі дослідження долина річки Ворскли асиметрична, загальний
напрям долини річки –з півночі на південь. «Доброславівська гора» – відріг
корінного берега, що з’єднаний з ним сідловидним зниженням.
Ширина заплави річки Ворскли в районі дослідження від 1,0 км (північна
межа ділянки) до 0,8км (південна межа ділянки – траса Охтирка-Зіньків-Київ).
Над меженним рівнем річки її поверхня піднімається на 1,5-2,0 м
У районі дослідження русло річки Ворскла має всі властиві йому елементи:
мілини і глибокі ділянки, меандри, ділянки зі швидкою та повільною течією, є
перекати, плеса, коси й острівці.
ВИСНОВКИ
За 81 рік завдяки природним та антропогенним чинникам у структурі
заплави та стариць річки Ворскли сталися значні зміни. Завдяки
кліматичним особливостям весняних сезонів річка Ворскла не завжди
виходить на заплаву. Основне русло та русла проток і стариць втрачають
здатність до самоочищення, що сприяє відкладенню мулу на їх дні. Мул
поступово ущільнюється й накопичується на дні русел.
Завдяки цим процесам на північній ділянці:
- русло протоки, що з’єднувало старицю(1) із старицею(2.1), ще чітко
виражене, але його береги заросли. У місцях, де знаходились глибокі ділянки,
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після повеней утримується вода. Ці ділянки заповнюються також при
інтенсивних повенях;

- протягом 2018-2020 рр. при меженному рівні південна частина стариці
(2.1) почала втрачати зв'язок з основним руслом. Ми вважаємо, що найближчим
часом південна її частина втратить поверхневий зв'язок з основним руслом і
перетвориться на заплавне озеро.
На південній ділянці:

- заплавне озеро (6), яке розташоване на правому березі Ворскли біля
північного схилу гори Охтир вже втратило зв'язок з основним руслом за
винятком високих рівнів води .
- заплавне озеро (5), яке розташоване на лівому березі Ворскли в районі
впадіння річки Охтирка, повністю замулилось і перетворилось на водноболотна угіддя.
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Додаток Б
Геологічна карта басейну річки Ворскли
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Додаток В
У районі Охтирки
долина річки Ворскли асиметрична, заглиблена на 72 м

Додаток Г
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ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ОРГАНІЧНИХ БАРВНИКІВ
Макарченко Катерина, 10 клас, Комунальний навчальний заклад «Хімікоекологічний ліцей» Дніпровської міської ради,
Керівник: Скиба Маргарита Іванівна, ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет»
Більша частина населення планети страждає від нестачі води, або від її
незадовільної якості. Практично всі поверхневі джерела водопостачання
України інтенсивно забруднюються через низьку якість очищення стічних вод
[1].
Найбільш небезпечними забруднювачами є органічні сполуки - барвники.
Барвники використовуються при фарбуванні тканини, натуральних та
синтетичних волокон тощо. Підчас фарбування в стічні води потрапляють 2030% використаних барвників. Близько половини світового виробництва
синтетичних текстильних барвників є азосполуками. Текстильна промисловість
виробляє велику кількість сильно забарвлених стоків, які, як правило, токсичні
та стійкі до руйнування методами біологічної обробки. Тому необхідно знайти
високоефективні, інноваційні методи, які б використовували якомога менш
реагентних складових та більш безпечних «зелених» технологій видалення
барвників з текстильних стоків.
Достовірно встановлено, що наночастинки срібла проявляють
антимікробні, протигрибкові, антивірусні, каталітичні, антиоксидантні та інші
властивості. Це дає змогу їх практичного використання в різних галузях
промисловості: косметичній, медичній, для водоочищенні стічних вод
(текстильного, харчового, хімічного виробництва) тощо [2].
Метою досліджень є одержання колоїдних розчинів наночастинок срібла
для очищення стічних вод від органічних барвників.
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Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі:
– дослідити процес одержання стабільного модифікованого композитного
фотокаталізатора
TiO2/Ag+НЧ
під
дією
контактної
нерівноважної
низькотемпературної плазми в присутності стабілізатора (альгінату натрію);
– дослідити фотокаталітічні властивості одержаного матеріалу для
очищення стічної води від органічного барвника метиленового синього.
Принципам «зеленої» хімії відповідає отримання наноматеріалів при
застосуванні контактної нерівноважної низькотемпературної плазми.
Плазмовий розряд генерується між електродом, що знаходиться в газовій фазі
та поверхнею рідини, в об’ємі якої знаходиться другий електрод.
Основними характеристиками, отриманих наночастинок срібла є їх
морфологічні показники (розмір, форма, полідисперсніть) та стабільність при
зберіганні. В роботі експериментально було підтверджено ефективність
використання плазморідинного синтезу для одержання наносистем срібла в
присутності стабілізатору натрію альгінату (Na-Alg) та фотокаталізатора ТіО2.
Для очищення стічних вод від органічних барвників (метиленовий синій)
проводилися дослідження для вивчення фотокаталітичних властивостей
синтезованих зразків ТіО2/Аg+НЧ (наночастинок).
На рисунку 1 наведено залежність ступеня розкладання модельного
розчину метиленового синього від тривалості процесу фотокаталізу для
одержаного модифікованого композиту ТіО2/Аg+НЧ у порівнянні з
комерційним зразком ТіО2 та фотокаталізатором ТіО2 насиченим водним
розчином нітрат арґентуму.

Рисунок 1 - Ступінь розкладання метиленового синього
Як видно з рисунку найбільша ступінь розкладання 96% відбувається
підчас фотокаталізу при використанні модифікованого композиту ТіО2/Аg+НЧ.
Також характерним є і поступове знебарвлення модельного розчину, що також
свідчить про деградацію молекул барвника метиленового синього.
Висновки: 1. Встановлено, що при співвідношенні [Ag+/NaAlg]=[1]:[0,75] для Ag+ 3,0 ммоль/л та тривалості обробки розчину контактною
нерівноважною низькотемпературною плазмою 5 хв. утворюються стабільні
наночастинки срібла розміром 36,5 нм.
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2. Модифікований композит оксид титану наночастинками срібла є
найбільш ефективним та його можна використовувати для очищення стічних
вод текстильного виробництва від органічних барвників (ступінь розкладання
барвника 96%).
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ВИКОРИСТАННЯ КАВІТАЦІЙНОГО ГЕНЕРАТОРА
У ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ
Заговайлова Даріна, 10 клас, КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей» ДМР,
Україна, Дніпро
Керівник: Жулай Юрій Олексійович, Інститут транспортних систем і
технологій НАН України
Актуальність теми. Сучасні економічні умови вимагають інноваційного
підходу до розвитку науки й промислового виробництва. Особливо в умовах
стрімкого зростання цін на енергоносії в промисловому й комунальному
секторах в 2021 році, що виявилося сюрпризом для українського споживача. На
превеликий жаль економіка України, у порівнянні з індустріально розвиненими
країнами, споживає енергоресурсів у багато разів більше на одиницю зробленої
продукції.
Тому, ми проводили дослідження, що обумовлені потребою створення
сучасних енергоефективних пристроїв, які дадуть можливість розвивати
економічно прибуткові технології.
Одним з напрямків інтенсифікації технологічних процесів і зниження
питомого енергоспоживання в різних галузях промисловості є кавітація фізичний процес утворення каверн (порожнеч) у рідких середовищах і
наступного їх схлопування з вивільненням великої кількості енергії.
Особлива увага дослідженню ефектів гідродинамічної кавітації почали
приділяти з розвитком ракетно-космічної галузі, створення швидкохідних судів
і торпед. Так, у США було створено ряд наукових підрозділів по вивченню
зазначених ефектів і їхньому впливу на стійкість роботи агрегатів і конструкцій
у цілому[1].
Значимий внесок по вивченню кавітаційних процесів у лопатевих
машинах і трубці Вентурі внесли й українські вчені. Наприклад, в Інституті
технічної механіки (ІТМ) НАН України як пристрій, що реалізує режим
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гідродинамічної кавітації, розглядається відома в системі регулювання
ракетного двигуна трубка Вентурі спеціальної геометрії, що одержала назву
кавітаційний генератор коливання тиску рідини (далі генератор) [2]. Було
встановлено, що в такій трубці Вентурі, (при куті розкриття дифузора більше
16°) виникає періодично-зривний кавітаційний потік з генерацією
високочастотних й високоамплітудних ударних коливань [3].
При досліджені робочих характеристик такого генератора було визначено
два механізма дефрагментації різноманітних матеріалів:
‒ у результаті взаємодії з поверхнею ударних хвиль в потоці рідини в
технологічному трубопроводі, або при витоку дискретно-імпульсного потоку із
спеціальної насадка (сопла) [2];
‒ з перетворенням кавітаційного дискретно-імпульсного потоку в
спеціальному пристрої – гідровібраторі в механічні коливання інструменту
(наприклад породоруйнівний) [4].
Мета роботи - розгляд принципу функціонування кавітаційного
генератора коливань тиску рідини, його використання для інтенсифікації різних
технологічних процесів і розробка спрощеного способу розрахунку
раціональних динамічних параметрів гідроімпульсного впливу.
Об’єкт дослідження і методи. Досліджувалися характеристики
кавітаційного генератору та сам генератор. Методи засновані на вивченні
експериментальних і теоретичних досліджень динамічних характеристик
генератора, а також ефективності перетворення стаціонарного плину рідини в
пульсуючий потік.
Результати досліджень.
Результати
представлені
у вигляді
розрахункових і експериментальних залежностей динамічних параметрів
генератора від критериального параметра кавітації.
Виконано короткий огляд досліджень гідродинамічної кавітації, у
результаті чого встановлено, що, кавітаційний генератор коливань тиску
рідини, що працює в режимі періодично зривної кавітації, реалізує ударні
імпульси підвищеної руйнівної здатності. При цьому пікові значення імпульсів
тиску рідини на резонансному режимі роботи генератора перевищують
підведеній на вхід до нього тиск до чотирьох разів [2].
Ефективність використання кавітаційного генератора підтверджена
розробками способів і пристроїв по інтенсифікації промислових технологій:
‒ гідрозбиву окалини при прокатному виробництві металу [2];
‒ очищенню різних поверхонь від іржі, забруднень, задирок у
машинобудуванні;
‒ емульгування рідин і диспергування в хімічній промисловості;
‒ у гірничодобувній галузі - для розкольматації свердловин,
інтенсифікації процесів буравлення, розширення діаметра обсадних труб і
гідроімпульсного розпушування викидонебезпечних вугільних шарів.
Розроблено спрощений спосіб розрахунку основних динамічних
параметрів генератора, що дозволяє на стадії проектування обладнання
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визначати раціональний режим гідроімпульсного впливу для підвищення
енергоефективності технологічного процесу.
Висновки. Використання кавітаційного генератора коливань тиску
рідини в пристроях по інтенсифікації технологій у різних галузях, що пройшли
промислові випробування підтверджують їх енергоефективність.
Розроблено спрощений спосіб розрахунку основних динамічних
параметрів генератора. Це має важливе практичне значення, що дозволяє на
стадії проектування визначати раціональний режим гідроімпульсного впливу.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАСЛІДКІВ ВПЛИВУ АВТОМОБІЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН М. ДНІПРО ТА
ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
Бондзюк Дмитро Вадимович, учень 11 класу, Комунальний навчальний
заклад «Хіміко-екологічний ліцей» Дніпровської міської ради;
Науковий керівник: Павличенко Артем Володимирович, доктор технічних наук,
професор, перший проректор НТУ «Дніпровська політехніка».
Наукова робота присвячена дослідженню особливостей впливу
автотранспорту на екологічну обстановку у населених пунктах та
обґрунтуванню можливостей застосування шумозахисних екранів біля
автодоріг для зниження рівня шумового забруднення навколишнього
середовища.
Актуальність роботи обумовлюється тим, що за останні 100 років досить
суттєво збільшився пасажиропотік у містах, що призвело до збільшення
кількості транспортних засобів [1]. Постійне підвищення цін на нерухомість
призвело до облаштування офісів компаній і складів на околицях міст, що
призвело до значного збільшення відстані проїзду до/з місця роботи, і
відповідно до зростання інтенсивності руху. Значно зріс показник автомобілів
на душу населення [2]. Всі ці фактори впливають на рівень негативних впливів
на довкілля, значна частина з яких – дорожній шум [3]. Зростання інтенсивності
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руху в умовах обмеженої площі і недосконалих транспортних мереж зумовили
загострення екологічної ситуації практично у всіх великих містах [4].
Мета роботи – проаналізувати ситуацію із шумовим забрудненням
м. Дніпро автомобільним транспортом і розробити шумозахисні екрани, які
враховують мінімальні відстані до будівель (характерні для центральних частин
міст), тим самим зменшивши дане забруднення.
Задачі дослідження:
–
проаналізувати особливості впливу автотранспорту на екологічну
обстановку у населених пунктах;
–
проаналізувати вплив транспортних потоків на акустичний стан м.
Дніпра;
–
проаналізувати відомі методи прогнозування рівня дорожнього
шуму та визначення ефективності шумозахисних екранів;
–
визначити параметри шумозахисних екранів для забезпечення
дотримання рівня шуму в межах допустимих норм;
–
розробити та реалізувати систему проектування шумозахисних
екранів;
–
визначити ефективність запропонованих екранів для зниження
акустичного забруднення, та зменшення негативного впливу автомобільного
транспорту на екологічний стан м. Дніпро.
Проведено натурне дослідження рівня шумового забруднення від
транспортного потоку на автомагістралях з урахуванням інтенсивності руху
автомобілів та особливостей забудови прилеглих територій. Розпочато
формування банку даних про акустичне забруднення прилеглих до
автотранспортних доріг територій. У результаті накопичено дані про рівень
шумового забруднення, що слугували основою для подальшого проведення
дослідження і використання у розрахунках.
Досліджено рівень шумового забруднення на основі трьох
експериментальних установок. Визначено ефективність шумопоглинальних
матеріалів та обґрунтовано конструкції шумозахисних екранів для захисту
територій населених міст від шуму автотранспорту, що сприятиме зменшенню
рівня шуму на 12-27%.
Дані дослідження є дуже важливим інструментом, оскільки отримані
статистичні дані рівня шумового забруднення чітко визначають уявлення про
вплив цього негативного фактору на людину та навколишнє середовище.
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ УТИЛІЗАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ ПАКЕТІВ АТБ ПРИ
ВИКОРИСТАННІ ПРИРОДНИХ СЕРЕДОВИЩ
Артюшина Олександра Вадимівна, учениця 10 класу, Комунальний
навчальний заклад «Хіміко-екологічний ліцей» Дніпровської міської ради
Наукові керівники: Гармаш Світлана Миколаївна, доцент каф. охорони праці та
БЖД ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», к.с.г.н., доцент, м. Дніпро;
Ситник Тетяна Володимирівна, вчитель хімії вищої категорії; вчительметодист, директор КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей» ДМР, м. Дніпро
Постановка завдання. У світі за останні 60 років накопичилося понад
шість млрд. тон пластикових відходів внаслідок їх низької біодеградабельності.
Верховною Радою України 1.06.2021 р. був прийнятий закон «Про обмеження
обігу пластикових пакетів на території України», яким забороняється
розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та
надання послуг: надлегких, легких та оксорозкладних (оксобіорозкладних)
пластикових пакетів. Заборона не поширюється на біорозкладні пластикові
пакети [1].
Мета роботи. Дослідження ефективності використання природних
середовищ для біодеградації пакетів «Початок» (з кукурудзяним крохмалем) та
пакетів АТБ (з додаванням оксо-розкладної біодобавки d2wп).
Строки проведення досліджень. 02.09.2021-01.10.2021.
Об'єкт досліджень – зразки біопакетів «Початок», біополімерні з
флексографським друком, що компостується, з кукурудзяним крохмалем
(виробник ТОВ «Комсерв Україна», м. Дніпро); зразки пакетів, які виготовлені
з додаванням оксо-розкладної біодобавки d2w (виробник: ТОВ «Темп 2000», м.
Київ).
Предмет досліджень – ступінь біодеградації зразків пакетів на
природних середовищах.
Матеріали та методи досліджень. Ступінь біодеградації зразків пакетів
досліджувались при використані природних середовищ (глина, торф низинний
та чорнозем).
Вивчено процес деградації зразків пакетів у відповідності з методикою,
що дозволяє моделювати процеси, які відбуваються в природних умовах.
Досліджувані зразки інкубували в ємностях з глиною, з чорноземем, з
низинним торфом. Відносна вологість середовищ 60-70 %, t = 20–25 ºС.
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Гравіметричним методом визначали маси зразків пакетів через кожні 10
днів: виймали з середовища, звільняли від ґрунтових частинок, висушували до
постійної маси в сушильній шафі протягом 1 год. при t=105 0С та визначали
масу на аналітичних вагах.
Результати досліджень та їх обговорення. Оцінювання результатів
деградації в середовищах проводили візуальним спостереженням зміни
цілісності зразків пакетів після досліду та розрахунком втрати маси зразків
гравіметричним методом в ході експерименту.
В таблицях 1 та 2 представлено результати проведених досліджень
протягом 30 діб та ступінь деградації зразків на кожному субстраті.
Таблиця 1. Результати досліджень біодеградації зразків пакету «Початок»
з кукурудзяним крохмалем (виробник ТОВ «Комсерв Україна», м. Дніпро)
Назва
Начальн
Через
Через
Через
Ступінь
середовища
а маса, г 10 діб, г
20 діб, г
30 діб,г деградації,
%
Глина
0,7618
0,7596
0,7489
0,7365
3,4
Чорнозем
0,7593
0,7324
0,7042
0,6728
11,4
Торф низинний
0,7657
0,7168
0,6795
0,6086
20,5
Таблиця 2. Результати досліджень біодеградації зразків пакету АТБ з
додаванням
оксо-розкладної біодобавки d2w (ТОВ «Темп 2000», м. Київ).
Назва
Начальн
Через
Через
Через
Ступінь
середовища
а маса, г 10 діб, г
20 діб, г
30 діб,г деградації,
%
Глина
0,8797
0,8646
0,8564
0,8496
3,3
Чорнозем
0,8838
0,8532
0,8179
0,7542
14,7
Торф низинний
0,8868
0,8568
0,7988
0,7135
19.6
Результати досліджень деградації зразків показали низьку ступінь
біодеградації біопакетів на глині (за 1 місяць вона склала відповідно 3,4 % та
3,3 %) та високу ступінь на чорноземі та торфі, що можна пояснити високим
вмістом мікроорганізмів-деструкторів у порівнянні з глиною [2].
У чорноземі втрата маси зразка пакету «Початок» з кукурудзяним
крохмалем через 1 місяць інкубації складала 11,4 %, а втрата маси зразка пакету
АТБ з додаванням оксо-розкладної біодобавки d2w – 14,7 %.
На низинному торфі через 1 місяць інкубації втрата маси зразка пакету
«Початок» з кукурудзяним крохмалем складала 20,5 %, а втрата маси зразка
пакету АТБ з додаванням оксо-розкладної біодобавки d2w – 19,6 %.
Висновки. Результати досліджень показали, що більш інтенсивно процеси
біотрансформації пакетів АТБ «Початок» з кукурудзяним крохмалем та
додаванням оксо-розкладної біодобавки d2w проходять на чорноземі та на
низинному торфі.
Практичне значення застосовування природних середовищ (торфу,
чорнозему та ін.) в тому, що вони здатні інтенсифікувати процес біодеградації
біопакетів АТБ. Це важливо для вирішення глобальних екологічних проблем,
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пов'язаних із забрудненням довкілля полімерними відходами та сприяє
покращенню стану природного середовища.
Список використаних джерел.
1. Закон України. Про обмеження обігу пластикових пакетів на території
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3. Поліетиленові пакети завдають серйозної шкоди екології [Електронний
ресурс] – Режим доступу - http://umktrade.com.ua/polietylenovi-pakety-zavdayutserjoznoji-shkody-ekolohiji/.
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМИ Li- ПОЛІМЕРНА СІРКА
З НЕВОДНИМ ЕЛЕКТРОЛІТОМ
Маринченко Ілля, 11 клас, Комунальний навчальний заклад «Хімікоекологічний ліцей» Дніпровської міської ради
Керівник: Поліщук Юлія Валеріївна, ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет»
Мета роботи –дослідити вплив:
- матеріалу струмоприймача (Al; Al, модифікований вуглецем);
- природи катодного матеріалу;
- природи електропровідного компоненту в неводному електроліті
на електрохімічну поведінку джерела струму системи Li-S.
Методи досліджень: імпедансна спектроскопія, циклічна вольтамперометрія.
Результати та їх обговорення: Вплив модифікації поверхні визначали за
зміною перехідного опору на границі розділу електроліт/електрод. Для цього
збирали 3-х електродні комірки Li - Al (або Al/C) – Li, де Al (або Al/C) це
робочий електрод, а літій – електрод порівняння та проти електрод.
Дослідження проводили методом імпедансної спектроскопії. Діапазон частот
становить 100 мГц – 100 кГц. Температура вимірювання була постійною +25°
C. Отримані результати представляють собою годографи імпедансу, коли
комплексний опір системи розкладено на активну та реактивну складову. У разі
використання двох однакових за природою електродів, ми можемо
досліджувати ті зміни, які мають місце при модифікації поверхні алюмінію. З
отриманих даних можна зробити висновок що модифікація поверхні алюмінію
приводить до незначного зменшення перехідного опору в системі. Проте вплив
модифікації поверхні алюмінієвого струмознімача є більш показовим у разі
дослідження катодів на основі сірки, нанесених на модіфікований матеріал.
У роботі використовували полімерну сірку, яка має унікальні властивості
завдяки своїй структурі. Ця сірка відноситься до µ - алотропної форми, менше
розчиняється у неводних електролітах, тому її використання є перспективним.
Електрохімічні властивості порівнювали на основі вольт-амперних
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характеристик (ВAХ), які були отримані для пар комірок, склад електродної
маси катода яких був однаковим, але нанесений на різні струмоприймачі.
Спектри імпедансу отримані у комірках Li-Li-S, де допоміжними та
противо- електродами є Li, а робочим електродом є S. Годографи імпедансу
реєстрували для свіжої комірки та через один день зберігання.
Після вимірювання імпедансу проводили потенціодинамічне циклування.
Діапазон циклування становить 2,9 - 1,5 В відносно Li/Li+ електрода
порівняння. Зсув потенціалу відбувався в катодну область. Швидкість
сканування становить 0,5 мВ/с. Електроди, в яких використовується
струмоприймач Al/C на першій катодній кривій, демонструє чіткі піки при
потенціалах 2,2 та 1,9 В. У наступних циклах спостерігається невеликий зсув
потенціалу на першому катодному піку до 2,3 В. Насправді, в електроліті, який
не містить LiNO3 немає чітко вираженого піку при потенціалі 1,9 В.
Присутність LiNO3 в електроліті сприяє утворенню захисної плівки літію на
літії поверхні. Це можливо завдяки взаємодії з LiNO3 і спільному осадженню
продуктів
відновлення,
наприклад,
Li2Sn,
у
плівку
складу
LiNxOy/LixSOy/Li2S/Li2S2. Можливо, ефект від введення LiNO3 проявляється не
тільки з точки зору стабільності літієвого електрода, але і завдяки утворенню
нових складних продуктів під час катодної реакції.
Висновки:
1. Модифікація поверхні алюмінію приводить до незначного зменшення
перехідного опору на межі розділу електроліт/струмоприймач.
2. Модифікація алюмінієвого струмоприймача позитивних електродів в Li-S
акумуляторі вуглецем призводить до зменшення опору межі струмоприймач /
електродна маса та покращення зчеплення між струмоприймачем та катодною
масою. Враховуючи попередні дослідження [1], модифікація поверхні
алюмінію у реальних системах Li-S при довготривалому зберіганні дає значно
кращі результати у порівнянні із немодифікованим алюмінієм.
2. Результати випробувань електродів на основі полімерної та природної сірки
підтверджують, що синергетичний ефект використання модифікації
струмоприймача вуглецем та введення LiNO3 к склад електроліту призводить
до збільшення площі потенціодинамічних кривих та можливому подальшому
підвищенню розрядної ємності катоду на основі сірки.
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД СОРБЦІЙНОЇ ОЧИСТКИ
СТІЧНИХ ВОД ВІД ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ
РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ
Сурова Діана Олексіївна, учениця 10 класу Комунального навчального
закладу «Хіміко-екологічний ліцей» Дніпровської міської ради, м. Дніпро
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БЖД, Український державний хіміко-технологічний університет, к.с.-г.н,
доцент, м. Дніпро
Постановка завдання. При переробці сільськогосподарської сировини в
Україні щорічно накопичуються мільйоні тон побічних продуктів, з яких можна
одержати природні сорбенти. Відходи рослинного походження володіють
ефективними сорбційними властивостями щодо нафтопродуктів, важких
металів та ін. Перевагою цих сорбентів є велика біомаса та низька собівартість.
В Україні погіршується стан водних об‘єктів при забрудненні солями важких
металів. Цю проблему необхідно вирішувати за допомогою сорбентів
рослинного походження. Відомо, що на гальванічних підприємствах на
першому етапі очищення стічних вод доцільно використовувати природні
сорбенти, які здатні знизити концентрацію важких металів до 30-40%.
Мета роботи. Дослідження ефективності сорбентів на основі
соняшникового лушпиння для очистки стічних вод від важких металів.
Строки проведення досліджень. 02.09.2021-01.10.2021.
Об‘єкт дослідження – забруднена вода важкими металами (на прикладі
іонів міді).
Предмет дослідження – ступінь очищення води.
Матеріали і методи досліджень. Приготовили стандартний розчин з
концентрацією міді 1 мг/мл. Отримали розчини концентрацією 0,1; 0,2; 0,3; 0,4;
0,5 мг/мл Си2+.
Провели вимірювання оптичної щільності для розчинів з 5-ю різними
концентраціями та побудували калібровану криву. Для оцінки ефективності
використання сорбенту в сорбційної очистці води готували серію проб при
різному масовому співвідношенні сорбент-розчин (1:400; 1:300; 1:100; 1:50;
1:40; 1:10 ...). До 100 мл розчину додавали сорбент, відстоювали 30 хвилин,
фільтрували через фільтр «біла стрічка». Концентрацію міді визначали на
фотоколориметрі.
Для концентрацій міді від 0,3 до 0,5 мг/мл визначали оптимальну дозу
сорбенту (подрібненого соняшникового лушпиння дисперсністю 0,3-3,0 мм),
яка складала 0,5-1,5 г на 100 мл розчину. У першому варіанті дослідів у кожну
колбу з розчином додавалося по 0,5 г сорбенту (подрібненого соняшникового
лушпиння), у другому – по 1,0 г, у третьому – по 1,5 г. Повторність дослідів 3кратна. Вміст колб безперервно перемішувався 2 години, потім проводилося
відстоювання суспензії протягом 24 години.
Результати досліджень та їх обговорення. Середні результати дослідів
при внесенні в розчини міді (концентрація від 0,3 до 0,5 мг/мл) сорбентів на
основі соняшникового лушпиння представлено у табл. 1.
Таблиця 1 – Результати досліджень
Концентрація
Оптична
Концентрація
Ступінь
досліджуваного
щільність
розчину після
очищення,
розчину міді,
після процесу
процесу сорбції
%
мг/мл
сорбції іонів міді
іонів міді
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0,3

0,5 г сорбенту на 100 мл розчину
0,09
0,22

26,8

0,4
0,5

0,10
0,33
17,9
0,11
0,4
12,5
1,0 г сорбенту на 100 мл розчину
0,3
0,085
0,21
30,0
0,4
0,095
0,30
25,0
0,5
0,105
0,38
22,0
1,5 г сорбенту на 100 мл розчину
0,3
0,085
0,20
33,4
0,4
0,09
0,28
32,0
0,5
0,10
0,35
30,5
Результати дослідів показали, що максимальна ступінь очищення (3033,4%) спостеригалася при використанні сорбента на основі соняшникового
лушпиння дозою 1,5 г на 100 мл досліджуваного розчину для всіх концентрацій
іонів міді.
Висновки. Перевагою запропонованого методу попереднього очищення
вод від важких металів є простота способу одержання сорбенту - механічна
деструкція рослинних відходів (соняшникового лушпиння дисперсністю 0,3-3,0
мм) .
Адсорбент рекомендовано застосовувати на гальванічних підприємствах,
де в стічні води потрапляє велика кількість важких металів, що дозволить
зменшити навантаження на очисні споруди підприємства і на водні об‘єкти, а
також рішити проблеми забруднення водойм важкими металами.
Список використаних джерел.
1. Мальований М.С. Очищення стічних вод природними дисперсними
сорбентами: монографія. - Львів :Вид-во Львівської політехніки,2012. - 180 с.
2. Очищення стічних вод гальванічних виробництв сорбційними
методами – [Електронний ресурс] – Режим доступу
http://www.kdu.edu.ua/EKB_jurnal/2014_1%2817%29/Pdf/114.pdf
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ОЛОВ’ЯНИХ ПОКРИТТІВ
ОДЕРЖАНИХ ЕЛЕКТРОКРИСТАЛІІЗАЦІЄЮ У МАГНІТНОМУ ПОЛІ
Cвиридов Арсеній, 10 клас, Комунальний навчальний заклад «Хімікоекологічний ліцей» Дніпровської міської ради,
Керівник: Ковальов Станіслав В’ячеславович, Державний вищий навчальний
заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»,
Актуальність теми: покриття олова широко застосовується в
харчовійпромисловості у зв’язку з тим, що олово є єдиним металом всі солі
якого не токсичні. Тому харчова тара, яка виготовлена зі сталі з нанесеним
шаром олова дуже розповсюджена, як для зберігання харчів у побуті, так і для
створення стратегічних запасівхарчів, на випадок викнення надзвичайних
ситуацій природного або техногенного походження. Але олово є дорогим
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металом, тому задача зменшення товщини шару з покращенням фізикомеханічних характеристик є актуальною[1].
Мета дослідження: Одержання нового матеріалу для харчових
виробництв, шляхом нанесення електрохімічним шляхом олов’яного покриття
на сталеву стрічки, зі зменшенням товщини шару олова, виключення
органічних добавок з електроліту лудіння, збільшення захисних та
покращенням фізико-механічних властивостей покриття.
Матеріал і методи: Сталева стрічка з шаром олова нанесеним
електрохімічним шляхом у слабкому магнітному полі.
В роботі використовували сірчанокислі електроліти, до складу яких
входили, моль/л: SnSO4 - 0,72 и H2SO4 - 0,36. Всі реагенти мали клас не нижче
ч.д.а.
Щільність струму осадження становила 60 А/дм2. Ця щільність струму
була обрана з метою отримання суцільних гладких покриттів, з виходом по
току близько 50%. Час електролізу 4 секунди. В експериментах з
електроосадженням в магнітному полі, комірка містилася в постійному
магнітному полі з індукцією від 0,5 до 2,5 мТл. Напрямок ліній індукції було
паралельно поверхні електрода. Детальний опис конструкції комірки приведено
в роботі[2]. Фотографії скануючої електронної мікроскопії (SEM) виконані з
використанням растрового електронного мікроскопа РЕМ-106И. Зображення
отримане в режимі роботи у вторинних електронах. Граничне залишковий тиск
в колоні мікроскопа (в області гармати) не більше 6,7·10 -4 Па (5·10-6 мм рт. ст.).
Струм гармати 80 мА.
Вимірювання мікротвердості проводилося на мікротвердомірі ПМТ-3.
Результати досліджень: За допомогою розробленої методикою одержано
серія покриттів для яких виміряні деякі електрохімічні та фізико-механічні
параметри. Встановлено, що вихід за струмом олова збільшується при
застосуванні магнітного поля.
Структура морфології поверхні зразків проаналізовано за допомогою
скануючої електронної електроскопії. Встановлено, що фізико-механічні
властивості одержаних покриттів покращуються. Найвище значення
мікротвердості поверхні одержано при індукції магнітного поля 1,5 мТ і
щільності струму 60 А/дм2. Значенняодержаноїтвердості одержано близько
1083MПa.
В процесі роботи за розробленою нами методикою отримані осади олова
з твердістю в 5 разів більше, ніж зазначено в стандарті. Для порівняння нами
досліджено мікротвердість мідної підложки на цьому ж приладі, яка становила
670 MПa.
Висновки: розроблена методика нанесення тонких шарів олова, яка
полягає у використанні високої щільності струму разом з постійним магнітним
полем низької індукції. Також в нашій роботі вперше одержані наступні данні:
1.
Виявлено вплив магнітного поля на процес електроосадження
олова.
2.
Показано, що магнітне поле збільшує вихід за струмом олова.
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3.
Одержані покриття з високою твердістю, яка в п’ять разів вище ніж
твердість звичайного електрохімічного покриття олова.
4.
Визначені оптимальні параметри електролізу для одержання
покриттів з високою твердістю та виходом за струмом. Це щільність струму 60
A/дм2 та індукція магнітного поля 1,5 мT.
В процесі виконання роботи я навчився: розраховувати молярні
концентрації, вимірювати масу реагентів та готувати електроліти для
електроосадження олов’яних покриттів, виконувати підготовку поверхні
електроду перед нанесенням покриття, наносити покриття олова
електрохімічним шляхом. Крім того, навчився проводити вимірювання
мікротвердості на приладі ПМТ-3 та ознайомився з роботою в комп’ютерних
програмах: для наукових розрахунків MathCAD, побудови графіків ORIGIN та з
редактором формул MathType.
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патентовласник державний вищий навчальний заклад "Український
державний хіміко-технологічний університет" - № a201611847; заяв.
23.12.16;
опубл.
12.08.2019,
Бюл.
№
15.
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=261
036
МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ СЕЛА
ОЗЕРЯНИ
Василенко Максим Ігорович, КЗ «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів»; 11 клас; с. Озеряни, Прилуцького району Чернігівської
області
Керівник: Щербина Валентина Миколаївна, учитель-методист, керівник гуртків
Вода бере участь у всіх життєво необхідних процесах організму. Від її
якості залежить стан здоров’я людини. Безліч інфекційних захворювань
передаються саме через неякісну воду. Водою оздоровлюють та лікують.
На даний час вся прісна вода забруднена. Це сталось внаслідок
невпорядкованого господарювання. Більшість підприємств скидають багато
відходів у воду, в свою чергу, це спричиняє забруднення довкілля та
погіршення стану води. В Україні в усіх регіонах спостерігається погіршення
якості води. Лише близько 20% водних ресурсів є чистими. Інші 80% джерел
водопостачання мають низьку якість і належать до третьої категорії. Грунтові
води, які продовжують залишатися основним джерелом водопостачання в
сільській місцевості майже скрізь не відповідають вимогам до питної води з
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причини високого рівня хімічного та бактеріологічного забруднення, стан
водних ресурсів нашого села не є винятком. Проблема води – це одна з
глобальних проблем усього людства.
Робота присвячена моніторингу води села Озеряни Варвинської СТГ
Чернігівської області. Основні джерела питної води на даній території є
свердловини та колодязі. На території села знаходиться 6 водонапірних башень.
Також жителі села користуються свердловинами (при відсутності
централізованого водопостачання). Кількість свердловин – 17. За рахунок
активного землегосподарства на даній території до підземних вод потрапляють
добрива, це зумовлює підвищений вміст нітратів у досліджуваних зразках. При
дослідженні увага зверталась і на природні джерела, оскільки на території села
5 урочищ, які мають джерела. Вміст шкідливих домішок у джерельній воді
менший, ніж у воді зі свердловин. Це зумовлено тим, що вода самоочищається і
фільтрується проходячи через лісовий грунт та лісову підстилку. Проте
останнім часом через посушливий клімат і господарську діяльність джерела
замулюються і всихають.
Мета досліджень: Вивчення сучасного стану водних джерел на даній
території. Закликати учнів школи та населення до активної участі в розчищенні
джерел та догляду за місцевими ставками. Здійснити аналіз водозабезпечення
мешканців села Озеряни питною водою.
Завдання досліджень: Дослідити стан води, провести моніторингові
дослідження вмісту нітратів та загальної твердості води у джерелах масового
водопостачання та порівняти одержані результати з ГДК; дослідити територію,
на якій знаходяться джерела води; визначити вплив забруднення на живі
організми; знайти методи зменшення впливу господарської діяльності на
водойми.
Згідно проведених у 2017-2021 роках лабораторних досліджень якості
питної води централізованого водопостачання було визначено перевищення
вмісту заліза – 1,2-1,9 ГДК у Варвинському районі, що не відповідає чинному
стандарту на питну воду і в більшості випадків зумовлено надлишковим
вмістом їх у водоносних горизонтах, де формуються підземні води. Аналіз проб
води, взятих з колодязів, показує, що дана вода має високий вміст нітратів,
тому не придатна до вживання людиною. Велику шкоду для водних ресурсів
Варвинщини
завдає
Гнідинцівський
газопереробний
завод
та
сільськогосподарська діяльність. У грунти вноситься велика кількість нітратних
та фосфатних добрив. Вони потрапляють до водойм та підземних вод. Саме це і
пояснює підвищений вміст нітратів у колодязній воді та воді зі свердловин.
Споживачі колодязної води, у переважній більшості не мали інформації щодо
якості води. Рівень обізнаності власників індивідуальних свердловин щодо
необхідності регулярного аналізу якості води або ігнорується через брак
коштів, або невідомий власникам.
На досліджуваній нами території всю воду перед вживанням потрібно
очищувати, оскільки вміст нітратів та заліза перевищений. Встановлено, що
підвищений вміст нітратів є наслідком проникнення у водоносні шари
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мінеральних і органічних добрив, стоків від місць складування твердих відходів
(сміття з домашнього господарства, тощо), рідких стоків, які утворюються при
утримуванні худоби, при переудобренні грунту рідким гноєм.
Якщо нітрати надходять в організм дорослих у надмірних, але не дуже
високих дозах, концентрація метгемоглобіну збільшується незначно. Це майже
не позначається на стані здоров’я, проте у хворих на анемію або серцевосудинні захворювання можуть посилитися появи гіпоксії. Підвищений вміст
нітратів у воді сприяє підвищенню ризику щодо онкологічної захворюваності
населення.
Джерельна вода менш забруднена. Всі домішки в ній можна усунути за
допомогою звичайного механічного фільтру. Звичайні механічні фільтри
усувають лише осад, каламутність та нормалізують запах води.
Людському тілу необхідна вода, не будь-яка, а хімічно чиста вода, яка на
100% складається з чистих кисню і водню. Перш за все, вона міститься у свіжих
фруктах і овочах. Другий спосіб її отримання – пароутворення.
Проведено
інформаційно-просвітницьку
роботу серед населення
(анкетування, проведення еколекторії, розповсюдження «Пам’яток здоров’я»
серед місцевих жителів). Оскільки вода має підвищений вміст фтору, то
потрібно користуватися зубною пастою, що не містить фтору.
Список використаних джерел: Водне господарство в Україні / За ред. A.B.
Яцика, В.М. Хорєва. - К.: Генеза, 2000. – 456 с.
ПІДІГРІВАЧ ПОВІТРЯ
Іванов Микола Вітальйович, учень 10 класу, Городненський заклад
загальної середньої освіти, села Городнє Болградського району Одеської
області
Керівник: Коджебаш Дмитро Дмитрович - вчитель фізики
Актуальність теми: Через суттєвий вплив на довкілля під час
використання традиційних енергоносіїв та постійне зростання їх вартості,
останнім часом значна увага приділяється альтернативній і поновлюваній
енергетиці, тому я обрав цю тему. На сьогоднішній день серед альтернативних
джерел енергії провідне місце займає використання сонячної енергії. Це
пов‘язано з головними перевагами цього виду енергії: загальна доступність,
екологічність, практична невичерпність, можливість безпосереднього
перетворення сонячної енергії у видимому та інфрачервоному спектрі
випромінення у теплову або електричну енергію. Повна кількість сонячної
енергії, що надходить на поверхню Землі лише за тиждень, перевищує енергію
всіх світових запасів нафти, газу, вугілля та урану. В Україні існують достатньо
сприятливі умови для використання сонячної енергії, тим
паче у
Болградському районі Одеської області, який знаходиться майже на 45
паралелі. Сучасний тренд у всьому світі це відмова від традиційних джерел
енергії та заміна їх альтернативними «зеленими» технологіями. Це даси нам
змогу зберегти нашу блакитну планету, наш рідний дім для нащадків.
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Мета роботи: Розрахувати та виготовити автономний сонячний
повітряний підігрівач власної конструкції та дослідити його роботу.
Завдання:
вивчити будову Сонця та джерела його енергії;
розглянути історію використання сонячної енергії;
вивчити пристрої сонячних колекторів, та їх використання;
виготовити автономний сонячний повітряний підігрівач власної конструкції;
підрахувати його вартість;
обчислити кількість теплової енергії, яку він виробляє;
дослідити його роботу за різними умовами.
Результатом нашої роботи є виготовлений нами підігрівач повітря який
працює цілком автономно за допомогою сонячної батареї, яка живить
вентилятори лише вдень. В цьому складаеться винохідництво нашого приладу.
Цей пристрій виготовлений з екологічно чистих матеріалів, буде працювати, на
мою думку багато років.
Наш пристрій був виготовлений в грудні 2020 року. Аналіз його роботи
та підрахунки ми робили з грудня 2020 року до листопада 2021 року.
У найкоротші дні грудня ця установка давала нам до 2 кВт∙год теплової
енергії, незважаючи на те, що площа її робочої поверхні дорівнює лише 0,5 м2.
Вартість нашого приладу складає – 35$, це набагато менше ніж промислови
колектори.
Цю установку можна використовувати впродовж всього року. Підводячи
підсумки, варто звернути увагу на декілька пунктів.
Переваги підігрівача повітря:
наша установка працює цілком автономно, без використання додаткових джерел
енергії, завдяки сонячній батареї;
в неї немає ніяких датчиків, які би вмикали пристрій вранці, а вимикали його
ввечері;
установка е мобільною, не потребує додаткових підготовок з установки, тому
літом її можливо зняти з підвіконня і використувати її в іншому місті;
вона знаходиться всередині приміщення, тому вона не потребує масивної
теплоізоляції;
запропонована модель сонячного повітряного колектора довела на практиці
свою ефективність;
за бажанням можна виготовити більш потужний сонячний колектор;
цей підігрівач можна використовувати для підігріву приміщень в опалювальний
сезон;
повітряні сонячні колектори можна використовувати для підігріву повітря в
теплицях раньою весною;
також використання можливо для сушіння сільськогосподарської продукції з
травня по вересень.
Недоліки установки:
пристрій знаходиться на підвіконні, тому затіняє сонячне світло;
присутній невеликий шум від роботи електродвигунів вентиляторів;
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 неможливість автоматичного трейсінгу траєкторії Сонця та слідуванням за нею,
з ціллю підтримання оптимального кута падіння променів.
Список використаних джерел:
1. Сиротюк В.Д. Астрономія: підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед.
освіти/Володимир Сиротюк, Юрій Мирошниченко. – Київ : Генеза, 2019. –
160с.
2. Бар’яхтар В.Г.,Довгий С.О. Фізика: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл.;
за ред. Бар’яхтар В.Г.,Довгий С.О. - Х. : Вид-во «Ранок», 2016.-240 с. : іл.,фот.
3. Харченко Н. В. Индивидуальные солнечные установки / Н. В. Харченко. — М. :
Энергоатомиздат, 1991. — 208 с.
4. Установки солнечного горячего водоснабжения. Нормы проектирования: ВСН
52–86. — [действует от 1987–07–01]. — М. : Госгражданстрой, 1988.
5. http://solarfox-energy.com.ua/yak-praczyu%D1%94-sonyachnij-kolektor.html
6. http://chandelle.com.ua/18.53.0.0.1.0.phtml
7. https://ecotown.com.ua/slovnyk/sonyachnyy-povitryanyy-kolektor/
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Температури підігрітого та кімнатного повітря
МОРФОСТРУКТУРА ЕРИТРОЦИТІВ КАРАСЯ СРІБЛЯСТОГО В
УМОВАХ ГІПОКСІЇ
Іващенко Алла Дмитрівна, 11 клас, Заклад загальної середньої освіти
"Солонянський ліцей» Солонянської селищної ради Дніпропетровської
області
Керівник: Сидоренко Вікторія Станіславівна, вчитель біології, аспірант
кафедри загальної біології та водних біоресурсів ДНУ ім. О. Гончара
Усі живі організми мають потребу в кисні. Цей газ вони поглинають при
диханні. У воді, навіть насиченій киснем (а не повітрям), при температурі 20 С
об'ємна частка кисню становить не більше 1%. Організм риб чутливий до
концентрації розчиненого кисню у воді і при його дефіциті можуть виникнути
зміни в тканинах. Кров риб – дуже лабільна тканина, яка швидко реагує на дію
різних факторів, у тому числі і на зниження концентрації кисню у воді [1].
Нестача кисню у воді може спричинити заморне явище – задуху. Задухи
виникають як улітку, так і взимку. Причин виникнення задухи у літній період
може бути декілька: по – перше, при підвищенні температури води знижується
концентрація розчиненого в ній кисню, по – друге, підвищення температури
води веде до активного розмноження всіх живих організмів і може призвести до
цвітіння води і виділенню водоростями токсичних продуктів. Окрім того, до
масової загибелі риби може привести скидання промислових стоків або
потрапляння болотної води, що містить велику кількість органічних речовин і
продуктів гниття, які відбирають у процесі окислення з води кисень.
На сьогодні гематологічні показники активно використовуються при
оцінці фізіологічного стану риб в умовах штучного вирощування. Тому виникає
потреба у вивченні реакцій з боку крові риб в умовах гіпоксії. Особливо це
стосується молоді риб, що мешкає в мілководних прибережних зонах, де часто
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виникають явища гіпоксії. Дослідження клітин еритроїдного ряду у риб, які
знаходяться в умовах напруженого кисневого режиму, дозволить поглибити
знання про їх адаптогенні механізми що, безумовно, має інтерес для практичної
іхтіології.
Метою нашої роботи було дослідити морфологічні особливості клітин
еритроцитів у молоді карася сріблястого, що мешкає на ділянках Дніпровського
водосховища з напруженим кисневим режимом.
Об’єктом досліджень є двохлітки карася сріблястого.
Предмет досліджень – зміни показників крові карася сріблястого в умовах
гіпоксії.
Лов риби здійснювали спільно з представниками кафедри загальної
біології та водних біоресурсів ДНУ ім. О. Гончара в рамках наукової діяльності
кафедри. Гіпоксію моделювали шляхом утримання риб в акваріумі протягом 24
годин без подачі кисню аератором. Кров у риб відбирали за класичною
методикою з хвостової вени. Мазки крові фіксували метиловим спиртом і
фарбували за методом Романовського стандартним розчином Гімзи. Мазки
крові досліджували шляхом мікроскопії при збільшенні об’єктиву 40х. В якості
контролю використали мазки крові, які були виловлені у Дніпровському
водосховищі та не утримувались в умовах штучної гіпоксії. Продивлялись 30
полів зору в кожному мазку. Для ідентифікаці клітин еритроїдного ряду
використовували атласи клітин крові (Іванова, 1983; Sharon, 2012 ). При цьому
визначали наступні показники: загальну кількість еритроцитів у полі зору,
кількість зрілих та молодих еритроцитів та кількість еритроцитів із патологією,
площу еритроцита та площу ядра (мкм).
При аналізі мазків крові карася сріблястого ми встановили наступне.
Показник загальної кількості еритроцитів у досліді становив 29,7 ± 3,79 шт/п.з.,
а у контролі – 14,0 ± 0,78 шт/п.з., що свідчить про збільшення активності
еритропоезу при кисневому голодуванні, бо відомо, що надлишок кисню
навпаки знижує активність еритропоезу. Повздовжній та поперечний діаметр
еритроцитів у досліді становив відповідно 7,4 ± 032 та 3,7 ± 0,12 мкм, тоді як ці
ж діаметри у контролі були відповідно – 6,8 ± 0,22 та 2,9 ± 0,12 мкм. Площа
еритроцита (S,
у досліді становить 86,6 ± 0,66; площа ядра (s,
–
19,7 ± 0,42. Ці ж параметри у контролі дещо відрізняються: площа еритроциту
(S,
в середньому становить – 77,9 ± 0,72, площа ядра (s,
при цьому
дорівнює – 16,9 ± 0,29. Також ми порівняли ядерно – цитоплазматичне
співвідношення (s/S) у досліді та контролі і виявили, що у досліді (s/S) більше
на 0,02, оскільки у досліді даний показник становить 0,23, тоді як у контролі
0,21. Очевидно, що збільшення ядерної маси, хоч і не значне, може свідчити
про здатність швидкого переходу еритроцитів карася сріблястого до
мітотичного поділу, що у свою чергу призводить до збільшення кількості
еритроцитів у кров’яному руслі.
Ми також виявили, що у досліді було більше молодих форм еритроцитів,
ніж зрілих у порівнянні з контролем. Так у контролі на молоді еритроцити
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припадає лише 14%, тоді як у досліді - 48 %. Інших патологій, таких як
каріолізис, каріопікноз, руйнування еритроцитарної оболонки, ми не виявили.
Таким чином, наше дослідження показало, що карась сріблястий має
високий потенціал фізіологічних можливостей адаптації до дефіциту кисню у
короткий проміжок часу, що в свою чергу має вирішальне значення для
виживання карася сріблястого в умовах антропогенного тиску.
Список використаних джерел:
1. Мороз А.П., Есипова Н.Б. Гематологические изменения в эритроцитах
рыб под действием стресса // 3-й Міжнар. екологічний форум «Чисте
місто. Чиста ріка. Чиста планета» (17– 18 листопада 2011). – Херсон,
2011. – С. 149– 151.
ПОТЕНЦІЙНА ГЕОЛОГІЧНА ПАМ’ЯТКА ПРИРОДИ МІСЦЕВОГО
ЗНАЧЕННЯ «УРОЧИЩЕ КРЕЙДИЩЕ
Змисля Артем, гурток «Поглиблене вивчення біології» Центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради
Керівник: Вертель Владислав Вікторович, керівник гуртка
Актуальність. З метою збільшення кількості геологічних об’єктів
природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ) Сумської області був зібраний
матеріал, який слугує науковим обґрунтуванням для створення перспективної
заповідної території – відслоненню контакту порід верхньої крейди та
палеогену неподалік с. Зелений Гай на території Сумської міської
територіальної громади Сумського району. Матеріали, які були отримані,
можуть бути використані Департаментом захисту довкілля та енергетики
Сумської обласної державної адміністрації й спеціальними науковими та
проєктними інститутами для наукового обґрунтування і розробки Проекту
створення природоохоронної території.
Об'єкт дослідження – геологічний об’єкт Сумської області, що має
наукове значення, – відслонення контакту порід крейди та палеогену в
недіючому кар’єрі біля с. Зелений Гай Сумського району.
Предмет дослідження – потенційний природоохоронний статус
вищезазначеному геологічному об’єкту Сумської області.
Мета дослідження: оцінка можливості присвоєння геологічному об’єкту –
відслоненню відкладів палеогену та крейди в недіючому кар’єрі біля с. Зелений
Гай Сумського району природоохоронного статусу.
Завдання дослідження: вивчити геологічний розріз, провести наукове
обґрунтування та визначити тип проєктованого об’єкта, оформити геологічну
колекцію та звіт по виконаній роботі.
Методи, використані при проведенні дослідження: спостереження,
порівняльно-описовий, стратиграфічний, статистичний, визначення причин та
наслідків.
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Підготовчий етап дослідження: теоретична частина (опрацювання
джерел інформації по об’єкту дослідження); практична частина (підбір,
виготовлення обладнання, придбання матеріалів).
Експедиційний етап дослідження: вивчення відслонення (опис,
фотографування, замальовування, відбір зразків гірських порід і
макроскопічних фосилій); проведення географо- та психолого-естетичної
оцінки ландшафту.
Лабораторний етап дослідження: складання схеми геологічного розрізу;
оформлення геологічної колекції; підготовка наукового обґрунтування
перспективного об’єкта ПЗФ; оформлення звіту по виконаній роботі.
Результати дослідження. Під час експедиційного етапу дослідження
детально вивчено відслонення і складена його стратиграфічна схема.
Результати дослідження слід вважати офіційною заявкою на включення цього
об’єкту до складу ПЗФ Сумської області. Матеріали, які були отримані,
передані у формі клопотання до Департаменту захисту довкілля та енергетики
Сумської обласної державної адміністрації для наукового обґрунтування,
розробки Проекту створення та Положення до майбутньої новоствореної
природоохоронної території.
Результати дослідження свідчать про необхідність збереження даного
відслонення. У зв’язку з чим пропонується надати цій території статус пам’ятки
природи місцевого значення (тип стратиграфічний), вона має також
геоекономічну (техногенну) та геоморфологічну цінність. Найбільше
геологічне значення її – це палеонтологія і стратиграфія палеоцену. Об’єкт має
перспективність як полігон геологічних і палеонтологічних досліджень, для
екскурсій з учнями та студентами природничих спеціальностей. Вона має
велику наукову цінність, тому, що представляє конкретний етап розвитку
органічного світу північних районів України у ранньопалеогеновий час. Дане
відслонення є одним із небагатьох місць в Сумській області, де відслонюються
гірські породи сумської світи серед естетично привабливої місцевості.
Висновок. Відслонення контакту порід верхньої крейди та палеоцену, як
перспективна геологічна пам’ятка природи, має велике наукове значення –
відображає початковий історичний етап геологічного літопису палеогенового
періоду Дніпровсько-Донецької западини, може бути використаний як полігон
геологічних і палеонтологічних досліджень, для екскурсій з учнями,
вихованцями та студентами закладів освіти всіх рівнів.
Відповідно до рішення сесії Сумської обласної ради від 22.02.2019 «Про
Програму охорони навколишнього природного середовища Сумської області на
2019-2021 роки» проведено роботи по розробці Проектів створення територій
та об’єктів ПЗФ місцевого значення. До переліку об’єктів, Проекти створення
яких розроблено в 2021 році, включено об’єкт місцевого значення – геологічну
пам’ятку природи «Урочище Крейдище».
На сьогодні отримані відповідні погодження щодо створення об’єкта ПЗФ
від землекористувача – Державного підприємства «Сумське лісове
господарство».
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КОМПЛЕКСНА ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Сапчев В`ячеслав, Сапчев Владислав, учні 10 класу Городненського
закладу загальної середньої освіти Городненської сільської ради
Болградського району Одеської області
На сьогоднішній день інтенсивна господарська діяльність та нераціональне
використання природних ресурсів надали велику шкоду природі та змінили
направлення важливих процесів. В результаті цього виникло багато проблем,
рішення яких необхідно почати с вивчення детального географічного аналізу на
мікрорайонному рівні.
Значення рослини неможливо переоцінити, адже без них наша зелена
планета перетворилася б на голу безплідну пустелю. Кожна квітка прагне
прикрасити наше життя, подарувати людині радість. Та чи добре ми піклуємося
про рослини, що нас оточують? Швидко в’януть зібрані для букетів дикорослі
рослини. Ми зриваємо їх, не замислюючись над тим, що нищимо і майбутні
плоди з насінням, яке могло б дати життя сотням нових рослин. Не рвіть квіти,
гуляючи лісом чи полем! Милуйтеся ними, приходьте до них у гості!
Людина – частина природи і її обов’язок захистити і зберегти чистоту
навколишнього середовища. Про людину можна судити, яка вона, за її
ставленням до природи.
В даній роботі подається комплексна характеристика Болградського
району. Особлива увага приділяється опису географічного положення району,
історії заселення та освоєння. Дана також коротка комплексна фізико –
географічна характеристика з докладним описом геологічної будови, рельєфу,
кліматичних особливостей, внутрішніх вод регіону, зроблений опис ґрунтового
покриву, рослинного світу.
Природні умови та їх вплив на рослинний світ нашого краю мають велике
значення у житті та господарської діяльності людей. Саме тому вивчення
особливостей рослинного світу і природних умов в межах нашого регіону на
сьогоднішній день є вкрай актуальним. Люди перестали приділяти великого
значення ранньоквітучим рослинам, почали займатися браконьєрством,
зривають та продають квіти задля власного задоволення. Якщо люди не
зупиняться, не перестануть масово вирубати дерева, не почнуть приділяти
більше уваги першоцвітам, не перестануть їх масово збирати, переслідуючи в
цьому власні інтереси та доходи, то природа опиниться в дуже скрутному
становищі. Почнуть зникати навіть ті рослини, дерева, які не занесені до
Червоної книги.
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Мета роботи:дослідити сучасний стан рослинного світу, природних умов і
процесів, які безпосередньо впливають на екологічний стан нашого краю;
розробка природоохоронних заходів, які необхідно впроваджувати для
приведення території в стан екологічного благополуччя; привернути увагу
громадськості до проблеми охорони дерев, ранньоквітучих рослин і спрямувати
зусилля учнів школи, молоді, жителів району на практичні дії щодо захисту
рослин, занесених до Червоної книги; виховати в учнів любов до природи
рідного краю; екологічне та естетичне виховання учнів.
Практичне значення дослідницької роботи: зробити висновки про
необхідність захисту рослинного світу нашого краю; природоохоронні акції;
виготовлення листівок, буклетів з закликами «Не зривайте рослини та
першоцвіти, занесені до Червоної книги!», «Збережіть рослинний світ нашого
краю!»; співпраця з лісничим господарством; перегляд науково-популярних
фільмів про охорону рідкісних та зникаючих видів рослин; конкурс малюнків та
плакатів у школі, місцевому будинку культури, підприємстві, краєзнавчому
музеї тощо; спостереження.
Робота складається з наступних структурних одиниць, які пов’язані між
собою: вступ, основна частина, яка складається з п’яти розділів і висновків.
Робота також включає список використаних літературних джерел для написання
роботи та додатки.
Оцінюючи екологічний стан природного середовища та рослинного світу на
території нашого краю необхідно враховувати, що вiн характеризується
складними природними умовами. Значна кiлькiсть сільськогосподарських угідь
визначає їх значення для мешканців району. Таким чином, на всю територiю
Буджака негативно впливає господарська дiяльнicть.
Проблема збереження рослинності з’явилася вже давно і турбує, напевно,
не тільки учнів та вчителів нашої школи, а й жителів усього регіону. Цю
проблему досліджують багато людей і кожний доходить до висновку, що ця
проблема – глобальна та стосується кожного з нас.
Рослини зазнають негативного впливу від діяльності місцевого населення,
а саме від засмічення певних територій, неконтрольованого випасу худоби,
сінокосів, збирання першоцвітів, браконьєрства.
Крім цього, на стан природних умов та рослинного світу впливають і
несприятливі природні процеси: посухи, вітри, недостатнє зволоження.
Кожен має пам’ятати, що природа самодостатня і цінна сама собою. Але
наше завдання не зашкодити цьому, оскільки ми є лише частиною природи і
повністю відповідальні за неї.
З превеликим жалем можемо сказати, що на сьогоднішній день люди
забруднюють довкілля, зривають рослини, не замислюючись над тим, що
шкодять не лише собі, а й всім живим організмам навколишнього середовища.
Почнуть зникати навіть ті рослини, які не занесені до Червоної книги і колись їх
було дуже багато.
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Тому ми хочемо привернути увагу школярів, молоді на безмежну красу
природи, до нищівних дій людини і закликаємо усіх зупинитись, зберегти красу
навколишнього середовища.
Кожний має пам’ятати, що природа потребує розуміння і захисту з боку
людини, жити у гармонії з природою. Іноді людина знищує все, що бачить, їй
потрібно дедалі більше, вона їде семимильними кроками до своєї мети. Але нам
всім треба озирнутися навколо, подивитися на світ, зрозуміти, що наша планета
існує не для одноразового використання. Як будуть жити наші нащадки, коли
зникає багато видів рослин через браконьєрство?
Таким чином ми можемо зробити висновок, що рослини мають важливе
значення в житті людини. Більшість з них є лікарськими рослинами і
використовуються в медицині, забезпечують нас великою кількістю киснем, але
всі вони потребують нашої уваги, допомоги та бережливого ставлення.
Всі свої скарби природа щедро віддає людині й за все просить тільки
одного: берегти її!
Ми вважаємо, що ми досягли поставлених цілей, завдання виконали.
Працюючи над даної дослідницькою роботою, ми багато дізналися і зробили
висновки.
Враховуючи те, що всі природні і антропогенні процеси тісно пов’язані,
то охорона території полягає в створенні умов, що зберігають природне або
наближене до природного функціонування екологічної системи в межах села.
З метою більш ефективного впровадження природоохоронних заходів слід
залучати не тільки учнівську молодь, але й всю громадськість та органи
місцевого і районного самоврядування.
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Додаток 1.
Поселення задунайських колоністів в Південній Бессарабії,
які засновані в 1806-1860-х рр.

[I-болгарські поселення; II- гагаузські поселення; III – болгаро-гагаузські
поселення;IV – албано-болгаро-гагаузські поселення]: 1- Дезгинджя; 2-Кирсова;
3 -Чок-Майдан; 4-Башкалия; 5-Конгаз; 6-Бешалма; 7 - Томай; 8-Баурчи; 9Райдар; 10-Авдарма; 11-Казаклія; 12-Кирютня(Кортен); 13-Чадир-Лунга; 14Жолтай; 15 - Кіріет-Лунга; 16-Бежгез; 17-Твардиця; 18-Валя-Пержей; 19Ярове(Дюмен); 20-Виноградівка (Чюмлекіой); 21-Рівное (Купо-ран); 22Тараклія; 23-Нові Трояни; 24-Дмитрівка; 25-Вільне (Ісер-лія); 26-Татар Копчак;
27-Городнє (Чийшия); 28-Олександрівка (Салтик-Хаджи); 29-Нова Іванівка
(Иваново); 30-Делейн (Девлет-Агач); 31-Кайраклія; 32-Червоноармійське
(Кубей); 33-Оріхівка (Пандаклія); 34-Виноградне (Гасан-батир); 35-Задунаївка;
36-Главани; 37-Заря(Камчик); 38-Кулевча; 39-Табаки; 40-Залізничне (Болгарія);
41-Калчево; 42-Голиця; 43-Острівне (Код-Китай); 44-Холмське (Селиогло); 45Виноградівка (Бургуджи); 46-Дмитрівка (Дельжилер); 47-Вулканешти; 48Винограівка (Курчі); 49-Жовтневе (Каракурт); 50-Василівка (Вайсал); 51Банівка; 52-Кірнички (Фонтина-Дзинилор); 53-Старі Трояни; 54-Новоселівка
(Енікей); 55-Чешмікей; 56-Етулія; 57-Владичень (Імпуцита); 58-Нагірне
(Карагач); 59-Котловина (Болбока); 60-Криничне (Чешма-Варуіта); 61-Каланчак
(Дермендері); 62-Кам’янка(Ташбунар); 63-Суворове (Шикирли-Китай); 64Лощинівка (Кайраклія); 65-Богате (Долукіой).
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Додаток 2.
Карта археологічних пам’яток Болградського району до 2020 р.

[I - стоянки; II - поселення; III - курганні могильники; IV - грунтові могильники;
V - окремі знахідки; VI - ділянка розкопок Нижнього Троянова вала]: 1пос.Криничне; 2-сарматський грунтовий м-к; 3-кург. м-к Курчи; 4 Черняховський грунтовий м-к; 5-місце знахідки искифської культури; 6пос.Болград; 7-Болградський кург. м-к; 8 пос. Ялпуг IV; 9 - мезолітична
стоянка; 10 - паліолітична стоянка; 11 - пос.Тараклія; 12 - Тараклійський м-к;
13-пос. Чалик II; 14 - Казаклійський м-к; 15 - місце знахідки клада бронзових
виробів; 16 - пос. Нові Трояни II; 17 - пос. Нові Трояни; 18 - пос. Дмитрівка II;
19- пос. Дмитрівка; 20 -пос. Олександрівка III; 21 - місце знахідки сарматського
амулета; 22 - пос. Городнє I; 23 - кург. Кайнак (Городнє III); 24-пос. Городнє; 25
- кург. м-к Городнє I; 26 - кург. м-к Городнє II; 27 - пос.Казан-Кулак II; 28 - пос.
Каза-Кулак; 29 - пос.Олександрівка IV; 30 - пос.Олександрівка II; 31пос.Олександрівка I; 32-пос.Олександрівка V; 33-пос.Виноградне II; 34 - пос.
Оріхівка III; 35-пос. Оріхівка IV; 36 -пос.Червоноармійське VII; 37 - кург. м-к
Кубей; 38 - пос. Карасулак; 39 -Кальчевский кург. м-к; 40 - пос. під Трояновим
валом; 41 - Василівський кург. м -к; 42-пос. Суворове.
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Додаток 3.
Тектонічна схема Дунай – Дністровського Чорномор’я

I - Придобруджинський перикратонний прогиб, 1- Болград-Тарутинська
западина, 2 - Криловська западина; II - Скифська плита: Придунайська блокова
зона: 3 -виходи складчастого палеозойського фундаменту, 4 - Ренійське
підняття, 5 -Бабадахський блок ( до 0,2км), 6 - Ізмаіл-Килійська западина (від
0,6-2,5 км), 7 -Вилковський блок (0,1-2км), 8 - Змеїноострівський горст, 9 краевий шов кратона, 10 - великі глибинні розломи, 11 - регіональні розломи, 12
- надвиги, 13 - локальні підняття, 14 - контури Молдавської покладеної юрської
западини.
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Додаток 4.
Орографічна картосхема Болградського району (до 2020 р.)
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Додаток 5.
Картосхема гідрографічної мережі
Болградського району (до 2020 р.)

225

Додаток 6.
Рослинність степів

1 - ковила волосатий; 2-шалфей ефіопський; 3-аморфа кустарникова; 4облепіха крушиновидна; 5-вишня степова; 6-міндаль степовий.
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Додаток 7.
Дерева нашого краю
Дуб звичайний

Iва бiла, верба

Клен вузьколистий
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Додаток 7.
Туя

Iва вузьколиста

Граб
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Додаток 8.
Екологічні проблеми
Водна ерозія

Деградація ґрунтів під час випасу худоби

Оранка заплави річки
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Додаток 9.
Першоцвіти рідного краю
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Додаток 9.
Картосхема розташування першоцвітів






Підсніжник
Нарциси
Пролісок
Тюльпан

5. Пшінка весняна
6. Ряст
7. Собачий зуб
8. Сон-трава
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9. Ірис карликовий
10. Медунка
11. Мати-й-мачуха
12. Анемона

Додаток 10.
Акція «Посади дерево»

Акція «Збережемо рослинний світ нашого краю»
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Додаток 10.
Акція «За чисте довкілля»

Акція «До чистих джерел»
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ВИЯВЛЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ТРИВОЖНОСТІ З УРАХУВАННЯМ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ УЧНІВ
Янко Матвій, учень 11 класу. «Петрівський навчально-виховний комплекс
«Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Знам’янської міської ради Кіровоградської області»
Актуальність дослідження обумовлена необхідністю виявлення шкільної
тривожності у молодших школярів, враховуючи їхні індивідуальні особливості
нервової системи. Нажаль, проблемі дослідження шкільної тривожності
приділяється недостатньо уваги, не дивлячись на достатньо велику кількість
наукових досліджень в цьому напрямку. Аналіз наукових досліджень показав,
що є праці, в яких розглядається виникнення і розвиток тривожності на основі
психодинамічного підходу. Автори зазначають, що вже в молодшому
шкільному віці достатньо чітко проявляються індивідуальні особливості вищої
нервової діяльності дитини, в основі яких лежать властивості нервових
процесів збудження і гальмування та їхні різні поєднання.
Метою даної науково-дослідницької роботи є теоретично обґрунтувати і
дослідити індивідуальні особливості нервової системи у молодших школярів та
визначити рівень загальної шкільної тривожності у зв’язку з переходом до
навчання в основній школі; розробити рекомендації щодо виявлення рівня
тривожності з урахуванням індивідуальних особливостей нервової системи у
молодших школярів.
Відповідно до мети було сформульовано наступні завдання дослідження:
проаналізувати і узагальнити стан теоретичної і практичної розробленості
проблеми виявлення шкільної тривожності учнів. Дослідити індивідуальні
особливості нервової системи у молодших школярів досліджуваної групи.
Визначити рівень шкільної тривожності у молодших школярів досліджуваної
групи.
Практичне значення дослідження: запропоновані рекомендації можуть
бути використані у школі з метою покращення працездатності, під час
виявлення рівня тривожності з урахуванням індивідуальних особливостей
нервової системи у молодших школярів, що підвищить якість навчання та
спілкування з однолітками.
Результати дослідження.
Аналіз анкетування молодших школярів «Я йду у 5 клас»
Аналіз результатів даного анкетування свідчить про те, що не всі учні
готові до переходу в основну школу. Деякі з них впевнені, що неготові
навчатися в 5 класі, відчувають страх перед труднощами, які їх очікують, а
також сподіваються задовільної оцінки від свого учителя. Фактори, що можуть
вплинути на рівень тривожності, – відчуття дискомфорту роботи біля дошки,
тривожність і відчуття себе зайвим у спілкуванні з однокласниками, притаманні значній кількості учнів.
Аналіз рівня загальної тривожності та показників властивостей
нервових процесів у молодших школярів
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Оскільки тривожність розглядають, як психологічну властивість, що
проявляється у схильності учня переживати відчуття тривоги та стан
схвильованості. 5 учнів має високий рівень тривожності, що призводить до
викривлення світосприйняття ними до бачення навколишнього світу, як
потенційно небезпечного та загрожуючого. У деяких дітей може виникати
відчуття невиконаної справи, тобто постійне відчуття, щось не зробив. Шкільна
тривожність це порівняно м’яка форма прояву емоційного неблагополуччя
дитини, що проявляється у хвилюванні, підвищуються занепокоєння
навчальними ситуаціями у класі, очікування поганого ставлення до себе,
негативної оцінки з боку вчителя або однокласників.
Отже, в системі шкільної тривожності провідне місце посідають негативні
стани, що обумовлено віковими особливостями розвитку їх психіки та нервової
системи.
Можна зробити висновки, що діти, які мають високий рівень тривожності,
схильні до появи стану тривоги в ситуаціях оцінки її компетентності. Таким
дітям необхідно формувати почуття упевненості в успіху. А дітям з низьким
рівнем тривожності навпаки вимагати пробудження активності, підвищення
уваги та почуття відповідальності. Такий рівень тривожності може бути
результатом активного витіснення особистістю високої тривоги з метою
показати себе кращим.
Аналіз проведення показників властивостей нервової системи за методом
Ільїна є показником працездатності нервових клітин і нервової системи в
цілому.
Діти для яких властива сильна нервова система характеризуються:
невисокою чутливістю, високою працездатністю головного мозку,
витривалістю, високим опором стресу. Діти із слабкою, високочутливою
нервовою системою відрізняються низькою працездатністю, нестійкістю до
стресів, але їх характеризує стійкість до одноманітної, монотонної праці,
артистичністю.
Таким чином, одержані дані дозволяють зробити висновок про те, що в
межах однієї вікової групи учнів 4 класу спостерігались різні поєднання
кількісного та якісного показників властивостей нервової системи, що вказує на
різну швидкість сприймання навчального матеріалу та його засвоєння. З огляду
на це, можна зробити припущення, що у хлопців з різними поєднаннями
кількісного і якісного показників розумової працездатності буде відрізнятись і
швидкість розвитку втоми.
Цей факт доводить необхідність застосування індивідуального підходу до
організації навчання в позаурочний час з метою попередження розвитку
перевтоми, зниження працездатності, виснаження нервової системи, розвитку
неврозів.
Проведення тестування показали, що не завжди діти з високим рівнем
нервової системи мають низьку тривожність та навпаки слабкий рівень
нервової системи високу тривожність.
Використані джерела: Неворова Л.В. Формування пристосувальних
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реакцій в системі забезпечення киснем організму дітей з різними властивостями
нервових процесів.
СОНЯЧНІ БАТАРЕЇ
Юнг
Надія
Олександрівна,
11
клас,
Созонівський
ліцей
Великосеверинівської сільської ради, вихованка Ерудит Центру
позашкільної освіти Великосеверинівської ОТГ
https://drive.google.com/file/d/1OXOkpVktDde_IaDZsW0T_ddOLH6sXZL9/view
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ
УСТАНОВКИ «АВТОНОМНИЙ ГЕНЕРАТОР РЕЗЕРВНОГО
ЖИВЛЕННЯ» (З ДОСВІДУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДПТНЗ «ВІННИЦЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ
УЧИЛИЩЕ»)
Пікалов Дмитро, Маланчук Олександр, здобувачі освіти ІІІ курсу
Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища
Наукові керівники: Кобилянська Тетяна Павлівна, викладач екології, вчитель
методист,викладач вищої категорії Вінницького міжрегіонального вищого
професійного училища, Колісник Катерина Вікторівна, викладач спеціальних
дисциплін, викладач вищої категорії Вінницького міжрегіонального вищого
професійного училища, Примчук Леонід Іванович, майстер виробничого
навчання Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища.
Відомо, що загальна економія енергоресурсів за рахунок заходів
енергозбереження формується як сума економії первинних джерел енергії.
Важливо усвідомлювати, що це можливо проведенням енергетичного аудиту та
вдосконаленням енергетичного господарства користувача, яким може
виступати навчальний заклад. На даний час основні заходи енергозбереження в
освітньому закладі розглядаються з точки економії енергозатрат за рахунок
сучасних енергоефективних електроприладів, наявності теплоізоляції
навчальних приміщень.
Ці заходи є малозатратними та ефективними тільки на першому етапі
проведення політики енергозбереження. Тому вирішення питання
енергозбереження в освітньому закладі базується не лише на використанні
сучасних технічних рішень, а й враховуються економічні та соціальні складові.
Цьому сприятиме впровадження комплексних інноваційних систем
енергозабезпечення. Розроблено раціоналізаторський проект, в якому
передбачено використання комплексної системи енергозабезпечення корпусу
навчального закладу з використанням енергії альтернативних джерел.
Мета нашого проекту полягає в економічно ефективному
енергозабезпеченні навчальних приміщень за умови зменшення питомих витрат
енергоресурсів завдяки установці «Автономний генератор резервного
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живлення», який розроблений на основі «Генератора радіантної енергії» Джона
Бедіні.
Завдання проекту:
 оновлення системи освітлення в навчальному приміщенні шляхом
використання установки «Автономний генератор резервного
живлення», що дозволяє зекономити значні обсяги електроенергії,
або працювати в автономному режимі;
 формування в учасників освітнього процесу (здобувачів освіти,
батьків,
працівників
навчального
закладу)
культури
енергозбереження та енергоспоживання;
 здійснення заходів, спрямованих на формування екологічної
компетентності здобувачів освіти, свідомого ставлення до
необхідності підвищення енергоефективності та вирішення
проблеми енергозбереження.
Енергозабезпечення навчальних приміщень здійснюється завдяки
універсальній технології для енергонакопичувальних систем, аналогів якої
немає. Технологія базується на двох світових винаходах, а саме: винахід
американського вченого Джона Бедіні та українського вченого військового
хіміка Солдатенка М.П.
Використання установки «Автономний генератор резервного живлення»
дозволяє реально відійти від стаціонарного енергозабезпечення в майбутньому.
Зарядка АКБ відбувається резонансно-вихровими хвилями, які не дають
утворитись сульфату свинцю на пластинах АКБ. Частота резонансної хвилі
постійно очищає пластини свинцю, тому акумуляторні батареї захищені.
Після довготривалих випробувань і удосконалення установки були
сформульовані її суттєві переваги, а саме:
1. Накопичувачі – кислотні АКБ більше не сульфатуються, вони
захищені хімічним модифікатором «Омега».
2. Термін роботи акумулятора збільшується в декілька разів.
3. Акумулятори не потрібно довготривало кондиціювати.
4. Достатньо 1-2 зарядки та розрядки, щоб установка була готова до
повноцінної роботи.
Висновки:
Екологічна сталість. У ході реалізації проекту відбувається зниження
обсягів шкідливих викидів та забруднень навколишнього середовища за
рахунок зменшення кількості первинних енергоресурсів, що споживаються на
освітлення навчального корпусу, а також відбувається економія споживання
енергоресурсів в 2,5 рази.
Інституційна
сталість.
На
уроках
з
предмета
«Основи
енергоефективності» впроваджується філософія енергозбереження у життя
здобувачів освіти та їх сімей із урахуванням потреб сталого розвитку.
Джерело: http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation-full?PROJT=2392
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ЗДОРОВ'Я ТА ХАРЧУВАННЯ
Ковальська Богдана, здобувачка освіти ІІІ курсу групи КО-19-15
Керівник проєкту: Слободянюк Л.Б., викладач біології
Розділ І
193 країни світу затвердили Глобальні цілі сталого розвитку до 2030р.
Більшість держав на планеті вирішили об’єднати зусилля для подолання
проблем людства. Однією з глобальних цілей є «Міцне здоров’я…,
забезпечення здорового способу життя людей…»
Відсутність
шкідливих
звичок
Сприятливі
соціальні
умови

Уникнення
стресових
ситуацій

Раціональне
харчування

Здоровий
спосіб
життя

Безпечна
сексуальна
поведінка

Рухова
активність

Дотримання
режиму дня
Загартування

Рис. 1 Здоровий спосіб життя.
Одним з найважливіших складників здорового способу життя є
раціональне харчування.
1. Раціональне харчування як складова здорового способу життя
«Харчування – це забезпечення клітин енергетичним і будівельним матеріалом,
щоб організм міг виконувати свої програми» - М.М. Амосов. «Ми живемо не
для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити» - Давньогрецький філософ
Сократ.
Раціональне харчування (від лат. ratio — розумний) — достатнє в
кількісному й повноцінне в якісному відношенні харчування, фізіологічно
повноцінне харчування здорових людей із врахуванням їх віку, статі, характеру
праці та інших факторів.
Раціональне харчування сприяє збереженню здоров’я, опірності
шкідливим факторам навколишнього середовища, високій фізичній й розумовій
працездатності, а також активному довголіттю. Вимоги до раціонального
харчування складаються із вимог до харчового раціону, режиму харчування,
умов прийому їжі, якості їжі. Основа раціонального харчування —
збалансованість, тобто оптимальне співвідношення компонентів їжі. За такого
харчування до організму надходять різноманітні поживні речовини в кількостях
необхідних для нормальної життєдіяльності людини.
Харчування – важливий чинник, який значно впливає на організм
людини. З метою попередження багатьох захворювань потрібно раціонально
харчуватись, адже захворювання травної системи посідають II місце в світі за
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захворюваністю. Трапляються вони у будь-якому віці. Причини більшості
захворювань ШКТ залежать в основному від людей, від способу їхнього життя.
Раціональне харчування – це харчування, при якому до організму надходять
різноманітні поживні речовини в кількостях, необхідних для нормальної
життєдіяльності.
Сучасні дієтологи рекомендують вживати менше жирів тваринного
походження, які насичені жировими кислотами, що сприяють утворенню
холестерину, звуженні та закупорці кровоносних судин. Це може привести до
інсульту та до інфаркту. Ось продукти багаті холестерином, які рекомендується
їсти тільки в невеликих кількостях: жирне м’ясо всіх сортів, а також печінка,
нирки; вершкова, пальмова і кокосова олія, сало, маргарин; копчені ковбаси,
стегенця, паштети; жирні молочнокислі продукти, включаючи сметану,
майонез, ряжанку; креми, тістечка, торти, здобний білий хліб; продукти, що
містять шоколад і какао; смажені в маслі і підсолені картоплю і делікатесні
горішки.
Основні принципи раціонального харчування:
1. Дотримання «енергетичного балансу організму», тобто кількість енергії,
яка надходить до організму з їжею, має відповідати енергетичним витратами
організму. Якщо калорійність їжі перевищує енерговитрати людини, то «зайві
калорії» перетворюються у жир, у людини з’являється надлишок ваги.
Недостатність харчування призводить до виснаження і розвитку патологічних
змін.
2. Надходження до організму з харчовими продуктами усіх поживних речовин,
вітамінів та мінеральних солей у кількостях, необхідних для його нормальної
життєдіяльності, тобто споживання різноманітних продуктів.
3. Хімічний склад їжі має відповідати фізіологічним потребам організму в
харчових продуктах: потреба визначається масою людини, віком та рівнем
рухової активності. При нестачі чи надлишку речовин у раціоні відбувається
порушення метаболізму, що призводить до важких змін в організмі і навіть
може стати причиною смерті.
4. Дотримання оптимального режиму харчування: харчування 4 рази на день:
сніданок – 25% добового раціону, обід – 35%, підвечірок – 20% , вечеря – 20%.
Вживати їжу необхідно 4-5 р. на день.
5. Дієтологи вважають харчування нормально збалансованим, коли
співвідношення білків, жирів і вуглеводів відповідно 1:1:4.
Також не менш важлива регулярність харчування. Доцільність
прийому їжі в один і той же час обумовлена умовно-рефлекторними реакціями
організму на виділення слини, шлункового соку, жовчі, ферментів, тобто всього
комплексу факторів, що забезпечують нормальне травлення.
Кратність харчування протягом доби. Дослідження показали, що
одно- або дворазове харчування несприятливо впливають на здоров’я і
призводять до ряду захворювань. Здоровій людині рекомендується трьохчотириразове харчування з можливістю додаткового прийому їжі (сік вранці,
стакан кефіру перед сном і т.д.).
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Вечеря повинна включати молочні та овочеві страви, які не
викликають перезбудження нервової системи перед сном. На ніч не можна
переїдати, але й не можна лягати спати голодним. Порушення режиму
харчування – одна з поширених причин розладу шлунку і дванадцятипалої
кишки, хронічних гастритів та інших захворювань органів травлення.
Не нехтуйте нормою солі, не випивайте багато рідини, кави. В
добовому раціоні повинно міститися не більше 6-10 г солі, до 2,5л рідини
(вільної і в складі різних продуктів і страв).
Уникайте шкідливих звичок у харчуванні. Лікарі-дієтологи склали
перелік страв і продуктів, які бажано не вживати, до них входять:

картопляні чіпси і картопля фрі – це, по суті, суміш вуглеводів і жиру,
плюс смакові додатки;

солодкі батончики на зразок «Снікерса», «Марса» тощо, що
складаються з великої кількості цукру і різних хімічних доповнювачів;

солодкі газовані та ароматизовані напої на зразок Cola, Fanta,
консервовані соки;

сосиски, сардельки, варена ковбаса, паштет та інші продукти з так
званими прихованими жирами.

консервовані м’ясні та овочеві продукти із застосуванням великої
кількості оцту та інших консервантів.
Велике значення мають для організму вітаміни. Нестача вітамінів
викликає, безліч захворювань.
Враховуючи вищесказане, хочеться сподіватись, що сучасна людина,
незважаючи на високий ритм і складність життя, буде приділяти збереженню
свого здоров’я достатньо уваги. В наш непростий час, не забувайте, що
правильно організоване харчування допоможе зберегти здоров’я, енергію та
високу працездатність.
Отже, харчування людини має бути раціональним, повноцінним,
різноманітним і помірним.
2. Значення соків для раціонального харчування
Сік (лат. succus) — рідкий продукт, одержаний із садовини, городини чи, рідше,
зеленини шляхом їх механічної обробки. Овочевий сік — сік, отриманий із
доброякісних дозрілих, свіжих овочів, не зброджений (проте здатний до
бродіння), призначений для безпосереднього вживання в їжу або для
промислової переробки. Свіжовичавлений соки називають фрешами.
Соки є важливим продуктом харчування. Вони забезпечують організм людини
всіма фізіологічно активними речовинами: вітамінами, макро- і
мікроелементами, поліфенолами, ароматичними та біологічно активними
речовинами (БАР), харчовими волокнами, до яких відносяться і пектинові
речовини.
Соком може називатися лише стовідсотково натуральний продукт, отриманий
із фруктів чи овочів шляхом прямого віджиму або відтворений із концентрату.
Ефекти соку на здоров'я
Соки часто споживаються за їх корисні властивості для здоров'я.
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Апельсиновий сік містить багато вітаміну C, фолієву кислоту, кальцій, він
є джерелом біологічних антиоксидантів, а також покращує ліпідний обмін у
людей, хворих на гіперхолестеролемію.
— Сік з чорниці рекомендується при шлункових і кишкових розладах, а також
при різних захворюваннях очей:
— Сік з аґрусу корисний при недокрів'ї, нервових станах;
— Сік з чорної смородини, багатий вітаміном С. Рекомендується при
захворюваннях, що свідчать про нестачу цього вітаміну, при ревматизмі,
артриті, застуді та запаленні легенів;
— Сік з червоної смородини рекомендується при ниркових та печіночних
захворюваннях;
— Полуничний сік сприяє очищенню крові;
— Яблучний сік заспокійливо діє на нервову систему, стимулює метаболізм,
розвиває апетит і попереджає склероз артерій. Яблучний сік рекомендується
людям інтелекуальної праці;
— Сливовий сік рекомендується при млявому травленні;
— Сік з білого і червоного винограду корисний при недокрів'ї:
— Вишневий сік є чудовим теплим напоєм при простудних захворюваннях.
Соки рекомендується пити для поліпшення апетиту, тамування спраги під час
виконання важкої роботи. Соки можна подавати до всіх страв, пити з
мінеральною чи газованою водою, готувати суміші соків і мішані напої
різноманітного смаку. Найкорисніші соки з м'якоттю, бо вони містять комплекс
пектинових речовин з клітковиною.
Соки лікарських рослин особливо багаті фруктовими цукрами, вітамінами,
кислотами, ферментами і зовсім не містять солей натрію, білків, жирів. У них
найбільший вміст солей заліза, кальцію, таких лікувально діючих речовин, як
глікозиди, гіркоти, таніни, ефірні олії та ін.
Низькокалорійними соками (з томатів, огірків, капусти, листового салату,
редиски, апельсина, селери, яблук, грейпфрутів, гарбуза, кавуна, персиків та ін.)
можна успішно лікувати ожиріння.
Отже, соки – важливий компонент раціонального харчування.
Розділ ІІ
Практична діяльність гуртка «Королівська страва» з метою формування
здорового способу життя та раціонального харчування
Учасниками нашого гуртка, проводиться просвітницька робота серед
здобувачів освіти на таку тематику: «Твоє здоров’я у твоїх руках»,
«Раціональне харчування – запорука здоров’я», «Як не потрапити на гачок»,
«Шкідливі звички: як їх позбутися» та інші, в ході яких переконуємо і
націлюємо на здоровий спосіб життя, роздаємо буклети, пам’ятки про засоби
продовження життя, наслідки шкідливих звичок, раціональне харчування,
календарі за здоровий спосіб життя, відсутність шкідливих звичок, харчування і
укріплення здоров’я.
Традиційним у нашому закладі є проведення конкурсів творчих робіт,
стіннівок та лепбуків на тематику: «За здоровий спосіб життя», «Шкідливі
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звички», пізнавальні інтелектуальні ігри та вікторини: «Здоров’я – найбільше
благо», «Пізнай самого себе», науково–практичні конференції: «Алкоголь –
ворог душі і тіла людини», «Паління – ворог здоров’я», «Наркоманія –
результат завжди драматичний», «Паління та його вплив на організм підлітка»,
«Умови здоров’я людини», є і семінари, валеологічні конкурси, спортивні
змагання, турніри, «КВК», «Брейн – ринги», « Juice Brеак», «Що? Де? Коли?»,
«Дні здоров’я».

Рис. 2 Підготовка до конференції:
«Згубний вплив шкідливих звичок на організм людини»
Декілька разів на рік проводиться День Здоров’я, в рамках якого
проводиться вихід на природу з різноманітними спортивними іграми.
ВИСНОВКИ
1. Намагатися вести здоровий спосіб життя.
2. Дотримуватись принципів раціонального харчування.
3. Необхідно продовжувати активну роботу гуртка «Королівська страва».
4. Проводити агітаційну роботу серед знайомих, родичів та роботодавців.
Чим повніше ми оволодіваємо основами здорового способу життя, чим
вдаліше поєднуємо їх у єдиний комплекс, тим вищий шанс прожити довше і
щасливіше в доброму здоров’ї.
ПРОПОЗИЦІЇ:
1.Аналізуючи вивчені матеріали в сфері виробництва натуральних соків і
спираючись на всім відомі факти, ПРОПОНУЮ замінити деталі, які
безпосередньо контактують з фруктами і овочами з традиційних – металевих ( в
кращому випадку Нержавіючої сталі) на керамічні. До прикладу, в сучасних
кавоматах преміум класу уже використовуються керамічні ножі для помелу
кавових зерен, внаслідок чого кераміка не вступає в окислювальні реакції, що
істотно покращує смак меленої кави. ТОМУ, вважаю раціональним
використання саме керамічних складових сучасних соковитискачів. Так як
кислоти, які містяться в фруктах і овочах не будуть вступати в реакції з
металевими предметами, як це відбувається на сьогоднішній день. В даному
ключі це істотно покращить смак і користь натуральних свіжовичавлених соків.
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2.Загальновідомий факт, що вітаміни і мікроелементи, які містяться в соках і
смузі, дуже швидко розпадаються і втрачають свої корисні властивості під
впливом кисню і ультрафіолету. Тому ПРОПОНУЮ використовувати саме
вакуумну тару для подорожей і всякого виду транспортування напоїв, а також
для зберігання, що не менш важливо. Така тара має мати в своєму складі
пружинний механізм для відкачування повітря, що забезпечує відсутність
контакту з повітрям, тим самим в рази подовжує строки придатності
відповідних соків і смузі. А ще звісно використовувати чохли для такої тари,
яка унеможливлює попадання ультрафіолету.
3.Пропоную також у морквяні і томатні соки додавати саме оливкову олію, а не
молоко чи вершкове масло. ЧОМУ? Саме тому, що оливкова олія багата на
вміст Омега 9, і ця властивість допомагає також знизити ризик запалень в
організмі людини.
4.З огляду на масове вживання кави в нашій країні, ПРОПОНУЮ виступити з
ініціативою здорового споживання свіжих соків, смузі, морсів, а також
корисного морозива у вигляді заморожених соків, які безперечно будуть
вносити вагомий вклад у культуру споживання натуральних свіжовичавлених
соків не тільки на локальному рівні, а й на рівні всієї держави.
ПІДВИЩЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ БЕТОНА ВІД МОРСЬКОЇ
ВОДИ
Сапожко Єва Олексіївна, II курс, "Краматорське вище професійне торгово
- кулінарне училище", вихованка гуртка "Донецького обласного еколого натуралістичного центру"
Аналіз проблеми
В історії України велику роль відігравало і продовжує грати Чорне море. Тому
питання підвищення надійності та довговічності експлуатації гідротехнічних
об'єктів прибережної зони країни дуже актуальні та мають важливе
економічне та соціальне значення.
Накопичений досвід показує, що багато гідротехнічних залізобетонних
конструкцій після 3 - 5 років експлуатації з'являються ушкодження, викликані
корозійними процесами, що протікають в агресивній морській воді.
Враховуючи сучасне зростання масштабів будівельних робіт у прибережних
районах, для гарантованого забезпечення проектного терміну експлуатації
об'єктів морської інфраструктури, що зводяться, зростає значення не тільки їх
якісного виконання, але й правильного вибору бетонів, що володіє необхідними
властивостями і необхідною корозійною стійкістю.
Корозія бетонних та залізобетонних конструкцій під дією морської води є
однією з найважливіших проблем, пов'язаних із будівництвом гідротехнічних
та підземних споруд. Було проведено безліч досліджень та вжито заходів для
підвищення стійкості бетону під дією агресивних середовищ. Але актуальність
проблеми існує і продовжуються вестись роботи для знаходження більш дієвих
способів для боротьби з корозією.
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Бетон – штучний кам'яний будівельний матеріал, отриманий за допомогою
формування та затвердіння суміші, до складу якої входить в'яжуча речовина,
великий та дрібний заповнювачі та вода.
Один із найпоширеніших видів даного будівельного матеріалу є важкий бетон.
Тяжкі бетони - група бетонів з об'ємною масою (щільність)від 1800 до 2500
кг/м3. Вони відрізняються високою питомою міцністю на стиск, високою
щільністю, яка обумовлена як наповнювачем, що використовується, так і
значним механічним ущільненням.

Рис. 1. Пошкодження залізобетонних гідротехнічних
споруд на Чорному морі від корозії в морській воді
Науково - технологічні обгрунтування ідеї проєкту
Питання підвищення довговічності та корозійної стійкості також важливі
і для бетону, що використовується при будівництві та ремонті тунелів метро та
інших підземних споруд, і, як правило, що знаходиться в безпосередньому
контакті з ґрунтовими водами, що містять аніони кислот (Сl-, SО42- та ін.),
агресивні по відношенню до сталевої арматури [1].
Морська вода - це сильне агресивне середовище, що містить велику
кількість розчинених солей і викликає хімічну корозію як самого бетону, так і
залізобетонних конструкцій. «Морська вода – це вода океанів та морів.
Концентрація солей у Світовому океані становить середньому 3,47 %(масові)
(34,7 ‰ промили). Це означає, що у кожному літрі морської води розчинено 35г
солей (переважно хлориду натрію)» [1].
Таблиця 1. Хімічні елементи (по масі)
Елемент
Відсотки Елемент Відсотки
Кисень
Водень
Хлор
Натрій
Магній

85,7
10,8
1,9
1,05
0,1350

Сіра
Кальцій
Калій
Бром
Вуглець
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0,0885
0,04
0,0380
0,0065
0,0026

Корозія бетону в морській воді відбувається під дією деяких фізичних та
хімічних процесів, які неоднозначно впливають на властивості бетону. Так,
одні з них можуть бути конструктивними і призводять до підвищення якості
бетону, а інші стають причиною деструктивних процесів. Те, як поведеться
бетон у морській воді, важко передбачити, оскільки багато реакцій при цьому
процесі протікають не в однакових умовах і отримані термодинамічні
результати можуть виступати лише як оцінні дані [5].
Морська вода є слаболужною, її pH (водневий показник) коливається в
межах від 7,5 до 8,4. Така вода має карбонатну буферну систему, це пояснює
відносно високу стабільність pH. Найбільше значення pH біля поверхні моря, з
глибиною це значення дещо знижується. У морській воді з вмістом солей 33÷35
г/л концентрація іонів SO42-становить 2500 ÷ 2700 мг/л, що зумовлено, як і в
прісній воді, розчиненням сульфатних сполук Са, Na, К та Mg, але у значно
більших кількостях і з величезним переважанням солей магнію [2].
Таблиця 2 Склад морської води Чорного моря на узбережжі
Показники
Одиниця
Одеса
Миколаїв
Херсон
агресивності
виміру
pH

-

ClSO42Mg2+

7,7

г/л

7,8 ÷ 8,4
6,5 ÷ 18,0

7,5 ÷ 8,3
9,0 ÷ 18,0

0,4 ÷ 12,1

г/л

1,4 ÷ 2,5

0,002 ÷ 2,2

0,2 ÷ 0,9

г/л

0,2 ÷ 1,2

0,002 ÷ 1,1

0,15 ÷ 1,35

В армованих бетонних спорудах відбувається вплив води (агресивного
середовища) як на бетон, а й у залізну арматуру. Цей вплив призводить до
утворення іржі на залізі. Цей процес супроводжується збільшенням його
об’єму, внаслідок чого захисний шар відходить і відколюється, відкриваючи
нові ділянки бетону та заліза, які піддаються дії морської води.

Рис. 1 . Послідовність розвитку корозії бетону під час дії морської води:
1.- зона бетону, не порушена корозією;
2 - зона вилуговування (корозії I виду);
3 - зона сульфатної корозії (корозія ІІІ виду);
4 - зона магнезіальної корозії (корозія II -.виду);
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5 - карбонізований шар.
Процес корозії бетону в морській воді може бути викликаний такими
основними причинами:
1.Цементний клінкер містить 3CaO•Al2O3 (С3А), який у ході гідратації
в'яжучого перетворюється на гідросульфоалюмінат кальцію: 3CaO•Al2O3•H2O
(C3AH3). При проникненні морської води в структуру бетону відбувається
реакція утворення гідросульфоалюмінату кальцію:
C3AH3+ nCa2+ + mSO42- + xH2O → C3A•yCaSO4•zH2O
гідросульфоалюмінати кальцію, що утворюються, мають дві модифікації:
- трисульфатну форму (еттрингіт) 3CaO•Al2Oз•CaSO4• (30 ÷ 32)Н2О;
- моносульфатну форму 3СаО•Al2O3•CaSO4• (8 ÷ 12)Н2О.
Кристали гідросульфоалюмінатів кальцію малорозчинні і мають великий
мольний об’єм (особливо еттрингіт, що містить 30÷32 хімічно пов'язані
молекули води), наслідком чого є збільшення обсягу твердої фази в 1,63 ÷ 2,27
рази [1,2].
Тому, накопичуючись у порах і капілярах бетону, вони викликають появу
значних напруг, що призводять до виникнення тріщин і подальшого
руйнування конструкцій (рис. 2).
2.В результаті гідратації C3S і С2S цементного клінкеру утворюється
вільний Ca(OH)2, який взаємодіє з розчиненими в морській воді сульфатами,
хлоридами та нітратами:
Ca(OH)2 + Mg2+ + SO42- + 2H2O → CaSO4•2H2O + Mg(OH)2
Продукти цієї реакції Mg(OH)2 та CaSO4•2H2O у морській воді здатні
розчинятися та вимиватися з бетонних конструкцій [1,2,3].
3. Продукти гідратації силікатів кальцію (CSH) здатні розчинятися в
агресивних середовищах, що містять сульфати, наприклад:
3CaO•2SiO2•3H2O + 3MgSO4•nH2O → 3(CaSO4•2H2O) + 2SiO2• (n-6)H2O +
3Mg(OH)2

а)
б)
а) накопичення кристаллогідратів в порах і капілярах бетона
б) руйнування конструкції через напруги, що виникли
Рис. 2. Руйнування бетонних конструкцій при корозії від морської води
Проведені дослідження
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Для підвищення його корозійної стійкості застосовується пуцолановий та
сульфатостійкий цемент. Як активну добавку використовували золу-унос, яка
надає позитивний вплив на властивості бетонних сумішей. Вона підвищує
стійкість бетону до проникнення хлорид-іонів, підвищує сульфатостійкість,
збільшує кількість циклів поперемінного замерзання та відтавання тощо.
Було зроблено кілька спроб передбачити сульфатостійкість золи-уносу,
виходячи з її хімічному складу. Серед учених першим був Дунстан (1980-ті
роки). Він запропонував використовувати таку величину як показник відносної
сульфатостійкості золи-винесення, названий «R». Значення «R» – це
відношення оксиду кальцію до оксида заліза.
Особливості процесу корозії бетону під дією морської води:
 При R ≤ 1,5 сульфатостійкість збільшується, R > 3 сульфатостійкість
зменшується.
 Дослідження проводили з використанням стандартної методики ASTM
C1012. Це випробування дає можливість оцінити вплив агресивного
середовища на експлуатаційні властивості бетонних виробів [2].
Хімічна взаємодія алюмінатних мінералів та сульфатів є дуже негативним
процесом. В результаті цієї реакції утворюється кілька модифікацій
гідросульфоалюмінату. Найнебезпечнішим з яких є еттрингіт
(3СaO•Al2O3•3CaSO4•32H2O).
Дана сіль характеризується тим, що в міру її зростання (збільшення
кристалів) утворюються високі напруги всередині цементного каменю, які в
свою чергу набагато перевищують характеристики міцності бетону [6].
Результати досліджень
З наведеного вище випливає, що до основних заходів щодо боротьби з
корозією бетонних конструкцій, що експлуатуються в агресивному
морському середовищі, слід віднести:
1. Вибір цементу в залежності від умов служби конструкції та ступеня
агресивності середовища (наприклад, тампонажний цемент, сульфатношлаковий цемент та ін.) з метою зниження концентрації в бетоні гідратних
новоутворень, особливо схильних до корозійних процесів (C3A, C3S і Ca(OH) 2)
2. Введення повітрозтягуючих, пластифікуючих та знижуючих розчинність
Са(ОН)2 та сульфатів кальцію добавок типу кремнійорганічних сполук,
суперпластифікаторів та мікрокремнезему.
3. Підвищення щільності бетону з метою зниження його капілярної
пористості різними способами, у тому числі застосуванням низьких В/Ц та
ущільнюючих добавок [4].
4. Використання багатокомпонентних бетонів на основі «доброякісних»
бетонних сумішей, що дозволяють отримати бетони з міцністю на
стиснення в діапазоні від 0,3 до 150 МПа, щільністю від 200 до 2800 кг/м 3 і
володіють рядом спеціальних властивостей, необхідних відповідно до них.
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Зміст золи-винесення в цементі значно підвищує корозійну стійкість
готового бетонного виробу, тим самим збільшуючи довговічність
гідротехнічної споруди.
Ця добавка знижує витрати клінкеру, що робить цемент економічно
вигідним.
Висновки
Якщо зазначені засоби не можуть забезпечити необхідний рівень захисту,
необхідно припинити доступ морської води до поверхні бетону. Причому
ефективність різних заходів, проведених з метою підвищення довговічності
бетону при його експлуатації в агресивних середовищах, повинна бути
перевірена експериментальним шляхом.
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ЖИВЛЕННЯ ДЕЯКИХ БИЧКІВ У ДНІСТРОВСЬКОМУ ЛИМАНІ
Похлібна Олександра Ігорівна, учениця 10-А класу Овідіопольського
ЗЗСО
Керівник: Бєлінська Г.М., вчитель біології Овідіопольського ЗЗСО
Актуальність теми. Дністровський лиман є не тільки джерелом прісної
води для всього Одеського регіону, а також задовольняє значну частину
потреби країни в тваринних білках, тим паче, що в ньому процеси
відновлення сировинних ресурсів більш керовані, ніжу відкритому морі.
Північно-західна частина і особливо причорноморські лимани займають
чинне місце в загальному вилові риби в Чорному морі, значний процент
якого складають бички, які можуть конкурувати з іншими видами риб за їжу,
або слугувати цінним кормом важливим промисловим видам. Тому вивчення
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питання харчування і харчових взаємовідносин бичків являється однією з
найважливіших сторін їх біології, без якої неможливо одержати повну
картину життєвого циклу. Без глибокого вивчення питання харчових
зав’язків і кормової бази риб неможливо вивчити продуктивність водойми і
дати оцінку його рибогосподарського значення. Хоча Дністровський лиман
зберігає своє значення в якості одного з найважливіших водно-болотних
угідь Північно-Західного Причорномор'я (особливо виокремлюють в цьому
відношенні північну частину лиману, що переходить у дельту річки Дністер,
а також окремі ділянки узбережжя лиману, наприклад, відомий «заповідник
Діда Євсея» поблизу с. Мологи), ступінь антропогенного впливу на лиман в
даний час оцінюється як потужні днопоглиблювальні роботи, забруднення
води, перетворення ландшафтів, рибальство, занепокоєння птахів,
скорочення ємності їх гніздових біотопів, акумуляція шкідливих хімічних
сполук тощо.
Мета роботи: визначити кормові організми, що зустрічаються в
кишечнику риб, що досліджувались; за розміром фрагментів визначити масу
з'їдених організмів і розрахувати масову частку в їжі бичків; розрахувати
зустрічуваність окремих видів харчування, що досліджувались.
Завдання роботи: дослідити, які види бичків є в Дністровському лимані та
яка стать серед них переважає; визначити чим саме вони харчуються;
експериментально дослідити шлунки бичків; зробити висновки стосовно того,
яку роль вони відіграють в ланцюзі живлення Дністровського Лиману.
Висновки. В Дністровському лимані на узбережжі смт. Овідіополь
Одеського району Одеської області виявлено, що серед бичків 62.5%
пісочників, 21.9% кругляків. 12.5% сирманів, 3.1% гонців. Серед
досліджуваних бичків переважали особини чоловічої статі. Таке не
рівномірне відсоткове співвідношення бичків різних видів можна пояснити їх
відмінностями в кормовій базі. В харчовій грудці бичка пісочника
переважали черви хірономуси, бичка-кругляка – молюски дрейсена, бичкасирмана – дрібні ракоподібні, бичка-гонця – дрібна риба. Чим більша
зустрічуваність в зообентосі видів що входять до харчової грудки бичків
даного виду, тим більша чисельність бичків цього виду. Проаналізувавши
ланцюг живлення: зообентос – бички – промислові риби, можна зробити
висновок, що подальше забруднення лиману може призвести до зникнення
молюсків, дрібних ракоподібних, бичків а далі і промислових риб.
ВПЛИВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ТА ФІТОКОМПОЗИЦІЙ НА
РОЗВИТОК ПАРОСТКІВ ПШЕНИЦІ, ТА АНАЛІЗ ЇХ АНТИВІРУСНОЇ
АКТИВНОСТІ І ІМУНОМОДУЛЮЮЧОЇ ДІЇ
Маслова Анастасія Олександрівна, вихованка гуртка «Юні дослідники»
КЗПО «Одеського Еколого-натуралістичного центру «Афаліна», учениця
10 класу ОНВК № 67
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Керівник – Задерей Олександр Вікторович ,керівник гуртка «Юні дослідники»
КЗПО «Одеського Еколого-натуралістичного центру «Афаліна».
За даними Всесвітньої організації здоров’я вивчення лікарських рослин та їх
компонентів має допомогти людству справитись з проблемами інфекційних та
інших захворювань, особливо на фоні всесвітньої економічної кризи, та
підвищення цін на фармацевтичні препарати. Так проблеми пов’язані з
пандемією коронавірусу COVID-19 вже забрали життя майже 5,5 мільйони
хворих, та новий штам «Омікрон» швидко поширюється серед населення
великих країн, та з часом може стати такою ж проблемою, як грип.
На разі питання розробки та використання ефективних та недорогих
препаратів, які можуть протистояти поширенню інфекційних хвороб, а також
зміцненню імунітету є проблемою виживання цілих країн та взагалі людства.
Існує безліч ліків, що сприяють швидкому видужанню, але штучні препарати не
діють комплексно та мають великі побічні ефекти. Тому наразі активні дискусії
точаться навколо проблеми використання лікарських рослин та фітокомпозицій
для підтримки та зміцнення імунітету . Фармацевтичні компанії багатьох країн
починають приділяти увагу рослинним компонента , оскілки на відміну від
штучних препаратів, вони володіють широким спектром фармакологічних дій
та меншим ступенем взаємодії з іншими препаратами. Наприклад , препарат
Імупрет успішно застосовується при різних інфекційних захворюваннях . Цей
препарат рекомендовано до застосування і в Україні. В медичній практиці та
фітотерапії багатьох країн успішно використовуються рослини, які укріплюють
імунітет людини, наприклад родини аралієві.
Метою нашої роботи було дослідження впливу лікарських рослин та
фітокомпозицій на ріст та розвиток проростків пшениці, та прогнозування їх
впливу на вірусні інфекції, імунітет та здоров’я людини.
Відповідно нами було визначені такі завдання:
1. Узагальнити сучасні уявлення про проблемі імунітету та можливості
використання лікарських препаратів з рослин для корекції імунітету.
2. Проаналізувати імуномодулюючі рослини місцевої флори для
використання їх в медичній практиці .
3. Провести дослідження деяких лікарських рослин на їх токсичність
методом кореневого тесту.
4. Розробити рекомендації щодо застосування рослин місцевої флори та
фітокомпозицій для інфекційних хвороб та посилення імунітету
людини.
На сьогоднішній день існує ,насправді ,велика кількість препаратів ,що ,як
зазначають, зміцнюють імунітет. Але основу складають 3 фактори завдяки яким
зберігається міцність імунітету :
 Це здоровий сон ,що повинен складати не менше 7 годин на добу;
 Дотримуватися збалансованого харчування;
 Та поєднувати фізичні навантаження з перебуванням на свіжому повітрі .
У зв’язку з глобальним потеплінням, середньомісячна температура значно
підвищилась, через що відбулося розширення епідсезону . Тому проблема
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зміцнення імунітету повстає особливо гостро під час зміни сезонів . Оскільки
штучні лікарські засоби мають велику кількість побічних ефектів, тому останні
роки спостерігається тенденція збільшення використання лікарських засобів
рослинного походження. За статистикою ВООЗ, до 80 % населення планети
віддають перевагу препаратам природного походження.
В 2021 році ми проводили дослідження лікарських рослин
загальнозміцнюючої дії шавлії лікарської ,розмарину звичайного ,пирію
повзучого, ромашки лікарської, куркуми, імбиру та ефірної олії чайного
дерева. Використовували також грудний аптечний збір та настій прополісу
20%. Для дослідів брали сухе листя кількістю по 15 г, 10 крапель олії чайного
дерева, та чайну ложку прополісу на 250 мл окропу. Настоювали 30 хвилин.
Використовували стандартну методику пророщування насіння злакових
культур (пшениці сорту «Арнаутка»). Проводили протягом 30 хвилин обробку
насіння 3-% перекисом водню. Насіння промивали дистильованою водою та
розміщували по 12 насінин у кожну чашку Петрі. Та заливали 20 мл настою
лікарських рослин, так щоб рослини були занурені у воду на половину. Насіння
пророщували протягом 3-4 днів. В результаті виявили, що насіння не проростає
на препаратах масла чайного дерева, куркуми та прополісу, що засвідчує його
дію на поділ клітин зародкових корінців і значну антивірусну дію (Див. табл.1).
Препарати шавлії, розмарину та ромашки не пригнічували ріст корінців
молодих рослин,та в наших показали, що препарати лікарських рослин в деяких
дослідах прискорювали ріст корінців на 30-50 % у порівнянні з контролем. Це
може свідчити про наявність у досліджених рослин біологічно активних
речовин, мінералів та вітамінів. Ці рослини можуть сприяти зміцненню
імунітету та здоров’я людини.
На викладачах та вихованцях нашого центру ми провели дослідження
впливу настоїв рекомендованих лікарських рослин та композицій (вони
можуть також використовуватися як антисептичні засоби та протидіють
поширенню карієсу тощо). Наші добровольці використовували фітокомпозиції
у вигляді чайного напою та відзначили підвищення тонусу та іммунітету. Це
свідчить, що досліджені лікарські рослини можна використовувати як
імуномодулюючі засоби
в рекомендованих нами дозах. Ці настої ми
рекомендуємо споживати за температури близькою до тіла.
Треба відзначити, що використані нами методики тестування антивірусних
препаратів з успіхом застосовують у Всеукраїнському фізико-хімічному
інституті ім. Богатського. Тому кореляція між антистатичною дією лікарських
рослинних препаратів та їх антивірусною активністю дозволяє нам
рекомендувати до широкого вживання такі рослині препарати, як куркуму для
вживання у настоях та добавки до страв. Прополіс для полоскань, що буде
пригнічувати розвиток вірусних інфекцій, а особливо штам «Омікрон», який
порушує клітини верхніх дихальних шляхів. Чудово працює маска з
додаванням 5-7 крапель олії чайного дерева, затримуючи розповсюдження
вірусної інфекції. Ціна цих препаратів у рамках 10-100 грн, а от наприклад
антивірусний препарат Ремдесевір(Ковіфор) коштує від 9000 грн., Тоцилізумаб
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від 4000 грн. Тому, більшість населення може використовувати доступні
препарати для профілактики вірусних інфекції, при високому рівні вакцинації
Україна може комплекно вирішувати проблеми пандемій.
Таблиця 1. Вплив препаратів лікарських рослин на ріст корінців 4-денних
проростків пшениці сорту «Арнаутка».
Середнє
Дослід №1
Дослід №2
Дослід №3
значення з
Назва
(середня
(середня
(середня
квадратичним
препаратів
довжина
довжина
довжина
відхиленням
корінців (см)) корінців (см)) корінців (см))
(см)
Контроль
(дистильована 0.55
3.9
4.6
3.02±1.53
вода )
Шавлія
лікарська

1.8

0.15

0.47

0.81±0.58

Пирій
повзучий

0.52

0.8

0.8

0.71±0.11

Грудний збір

—

0.29

0.44

0.36±0.10

Прополіс 20% 0

0

0

0

Олія чайного
дерева

0

0

0

Куркума

0

0

0

Імбир

0.15

0.17

0,16±0.02

0

ДІАГНОСТИКА І АНАЛІЗ СТАНУ ҐРУНТІВ
Чалий Олександр Олександрович, I курс, Коледж "Університет сучасних
знань", вихованець Київської Малої Академії Наук
Аналіз агрохімічного стану ґрунту дозволяє контролювати потенційні
можливості рослин до росту і розвитку в конкретних ґрунтових умовах.
Для достовірної оцінки ґрунтів, і особливо прогнозу їх родючості,
необхідна інформація про клімат, ґрунтотворні процеси, стан підґрунтових вод,
кількість і якість рослинницької продукції тощо. Основною інформацією для
оцінки стану ґрунтів була зміна структури ґрунтового покриву, темпи зміни
основних властивостей: гумусу, pH, фізичного, водного, повітряного і
поживного режимів, біологічної активності ґрунтів, рівня їх забруднення,
оцінка інтенсивності прояву ерозії, показників меліоративного стану (якість
зрошувальних вод, рівень і мінералізація підґрунтових вод, засоленість ґрунтів
252

у цілому і зони аерації; вторинне осолонцювання, і нарешті, оцінка ефективної
родючості земель [1].
Проведено діагностику і аналіз стану ґрунтів з контролем динаміки
основних ґрунтотворних процесів – фізичних, хімічних, біологічних, та інших
для управління розширеним відтворенням їх родючості із застосуванням
методів точного землеробства: методу сітки, методу контурів, систем
механічних сенсорів і електрохімічних датчиків реєстрації даних [2].
Виявлено, що властивості ґрунту варіювали по площі поля. Реєстрація
цієї мінливості проводилась протягом польових операцій, де були вибрані
просторові одиниці як зони місцевизначеного менеджменту – ділянок поля, в
межах яких можна очікувати однакових результатів по рівню врожайності, по
динаміці змін вологості, рівню поживних елементів тощо, незважаючи на деякі
відмінності в характеристиках (наприклад, фізико-механічних) стану ґрунту в
межах окремої ділянки.
Для виділення зон менеджменту було зібрано необхідні дані про стан
ґрунту, проведено їх аналіз і надані рекомендації щодо змінних норм внесення
технічних матеріалів. Були визначені субділянки поля з однаковим підходом до
економічної ефективності вирощування продукції. Такий підхід дозволив
виділити наступні фактори формування зон менеджменту: щільність відбору
проб, місцевизначені дані сталості і надійності, масштаб місцевизначених
даних, вартість інформації.
Такі послуги були специфічними для конкретного фермерського господарства
та включали у себе картографування полів і технології, пов'язані з точними
внесенням добрив, відбором проб ґрунту або визначенням зон внесення вапна.
Більше ніж 68% роботи проводили як аналіз проб ґрунту за способом сітки,
52% - відбір проб за традиційними методами в польових умовах, а 48% вибірковий відбір проб з використанням цифрових карт. Розподіл
агроконсалтингових послуг склав: 21% - точні агрономічні послуги для клієнтів
(такі як відбір проб ґрунту за допомогою GPS, картографування ГІС тощо); 76%
– системи з автоматичним управлінням на основі даних GPS (автоматичне
керування) для внесення добрив/хімічних речовин; 55% – системи наведення
GPS з ручним керуванням (світла смуга) для внесення добрив/хімічних
речовин; 44% – інтелектуальна розвідка за допомогою спеціальної аналітичної
програми на мобільному пристрої для запису моніторингу стану полів та із
геоприв’язкою; 3% – картографування полів з ГІС для документування робіт
для виставлення рахунків/страхування/юридичних цілей; 26% – складання
цифрових карт електропровідності ґрунту; стільки ж – компенсація повороту
обприскувача;19% – розрахунок внесення добрив; 9% – використання
встановлених на збирачах, тракторах різноманітних датчиків, зокрема датчиків
визначення кислотності ґрунту для картографування.
Фермери продовжують застосовувати більш точні методи ведення
сільського господарства. Деякі з цих удосконалень можуть бути пов'язані з
поліпшенням сумісності обладнання та програмного забезпечення,
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розширенням можливостей переміщення, зберігання та аналізу даних, а також
знайомством з деякими з цих нових технологій.
1. Аніскевич Л.В. Природоохоронні аспекти системи точного землеробства. /
Л.В. Аніскевич, С.М. Вигера // Актуальні проблеми сучасного землеробства /
Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2003. – С. 83–89.
2. Аніскевич, Л.В. Особливості виробництва фітопродукції при використанні
інформаційних технологій / Л.В. Аніскевич, С.М. Вигера, А.С. Вигера //
Агроекологічний журнал. – 2008. – С. 18–21.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ
МІКРОКЛІМАТУ ШКІЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ЗДОРОВ’Я
ШКОЛЯРІВ
Романенко Софія Євгеніївна, 10 клас, Чернігівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 35
Анотація
Вимоги до навчальних приміщень змінюються доволі часто. Але реальний
вплив різних параметрів мікроклімату ще недостатньо досліджено. Предметом
дослідження є параметри мікроклімату різних навчальних приміщень, їх вплив
на самопочуття підлітків.
Метою роботи є дослідження впливу параметрів мікроклімату на
самопочуття учнів та необхідності вимірювань фізіологічних показників при
виконанні завдань за різних мікрокліматичних умов у навчальних
приміщеннях.
Для реалізації цієї мети було виконано низку завдань: визначено
відповідність параметрів мікроклімату шкільних приміщень гігієнічним
нормам; визначено найбільш психологічно комфортний мікроклімат для учнів
на основі анкетування; досліджено різницю між результатами дослідження
основних фізіологічних показників у стані спокою, після фізичного
навантаження та після розумової праці.
У результаті досліджень було встановлено:
1.
Не всі фізичні параметри мікроклімату кабінетів у ЗЗСО №35 є
оптимальними, деякі з них належать до допустимих значень.
2.
Результати отримані під час дослідження клініко-фізіологічних
показників співпадають з суб’єктивною думкою учнів, визначеною
результатами анкетування.
3.
Різниця між показниками після виконання розумової та фізичної
діяльності й у стані спокою дійсно є.
Ключові слова: параметри мікроклімату, психологічно-комфорте середовище,
клініко-фізіологічні показники, самопочуття учнів.
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ПРОБЛЕМА ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ І ПІДВИЩЕНОЇ
ТРИВОЖНОСТІ СЕРЕД ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
Недельчева Єлизавета, учениця 11 класу Городненського закладу
загальної середньої освіти Городненької сільскої ради Болградського
району Одеської області
Кризи в сучасному українському суспільстві з кожним роком збільшують
вимоги до людей, особливо підлітків. У зв’язку з цим зростає число
психотравмуючих, стресових чинників, які негативно впливають на людину, на
його емоційний стан, благополуччя та здоров’я. Все це викликає
перенапруження функцій життєво важливих систем організму людини,
унаслідок чого виникають психосоматичні розлади, які ще називають
«хворобами цивілізації».
Серед негативних переживань людини тривожність займає особливе
місце, яка призводить до зниження працездатності, продуктивності діяльності,
до труднощів у спілкуванні. Особливо гострою проблема тривожності є для
дітей підліткового віку. У силу низки вікових особливостей підлітковий період
часто називають «віком тривог». Підлітки турбуються з приводу своєї
зовнішності, з приводу проблем у школі, взаємин з батьками, вчителями,
однолітками.
Актуальність роботи полягає в тому, що проблема психосоматичних
розладів і підвищеної тривожності надзвичайно розповсюджені серед дітей та
підлітків через важкість виражати свої емоції та почуття. Тривале відчуття
напруги, призводить до зниження внутрішнього ресурсу, саме тому
психологічні проблеми мають великий вплив на фізичний стан та здоров’я.
Мета дослідження - дослідити вплив рівня тривожності на виникнення
психосоматичних розладів у підлітків. Об’єкт дослідження: психосоматичні
розлади у підлітків. Предмет дослідження: особливості психосоматичних
розладів та рівень тривожності у підлітків.
Для досягнення зазначеної мети поставлено наступні завдання:
проаналізувати літературу щодо сучасних підходів дослідження проблеми,
вивчити психосоматичний стан підлітків на основі суб’єктивних відчуттів,
вивчити рівень тривожності, довести вплив рівня тривожності на виникнення
психосоматичних розладів у підлітків.
Під час дослідження були використані наступні методи: Гіссенський
опитувальник соматичних скарг, собистісна шкала тривожності С. Спілбергера
- Ханіна (вивчення рівня тривожності особистості)
Дослідження проводилось на базі Городненського закладу загальної
середньої освіти. Вибірку склали 29 учнів 10 класу Городненського закладу
загальної середньої освіти, віком 15- 16 років. За гендерним показником
кількість дівчат становить – 14 досліджуваних, а хлопців – 15 досліджуваних.
Виходячи з концепції Ч. Д. Спілбергера, саме особистісна тривожність
може впливати на розвиток психосоматичних розладів, і є реакцією організму
на переживання, які проявляються в невпевненості в собі, схильності до
депресії, емоційним і невротичним зривам.Зміни в суспільстві вимагають від
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підлітків мобілізувати всі свої сили, внутрішні резерви, призводять до
підвищення рівня фізичного та психічного напруження. Сильні емоційні
навантаження на психіку створюють передумови для виникнення психічних та
соматичних розладів.
Результати дослідження показників інтенсивності соматичних скарг
свідчать про те, що більшість учнів мають низький показник соматичних скарг
- 38%, середній рівень - 34% і тільки 27% мають високий рівень. За
гендерними показниками серед випробуваних - найбільший у хлопців за
шкалою виснаження – 21%, а у дівчат за шкалою серцеві скарги – 25%.
Аналізуючи результати дослідження рівня особистісної тривожності
отримані наступні дані: 21% учнів мають високий рівень тривожності, яка
проявляється в невпевненості в собі, схильності до депресії, емоційним і
невротичним зривам і психосоматичним розладам, 45% - середній рівень, це
стан страху, невизначене відчуття загрози, готовність сприймати будь - яку
подію як несприятливу і небезпечну, 34% - низький рівень, це стійкий
емоційний стан, впевнені в собі, витривали, спокійні, не схильні до стресів та
неврозів.
Отримані результати дають підставу визначити взаємозв’язок між рівнем
тривожності і показниками інтенсивності соматичних скарг, чим вище рівень
тривожності, тим нижчий рівень витривалості до несприятливих факторів і
відповідно зростає імовірність появи психосоматичних розладів. Найбільш
схильні до прояви психосоматичних розладів підліткі, через важкість виражати
свої емоції та почуття. Часто психологічні проблеми мають негативний вплив
на фізичний стан та поглиблюються з часом, порушують якість життя людини.
В роботі в повній мірі розкрита проблема психосоматичних розладів,
виявлено існування взаємозв'язку рівня тривожності і психосоматичних
розладів, та розроблені рекомендації для зняття психічного напруження,
зниження тривожності.
Результати даного дослідження є значимими і важливими для розуміння
підлітків. Проблема психосоматичних розладів є досить багатогранною і
вимагає подальшого дослідження. В перспективі можна виявляти різноманітні
взаємозв’язки
соматичних
розладів
з
іншими
психологічними
характеристиками.
Практична значимість дослідження. Матеріали роботи можуть бути
використані в роботі практичного психолога, вчителів з метою надання
психологічної підтримки підліткам з психосоматичними розладами та високим
рівнем тривожності.
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Додаток 1
Гіссенський опитувальник соматичних скарг
Гіссенський опитувальник соматичних скарг виявляє інтенсивність
емоційно забарвлених скарг з приводу стану фізичного здоров'я, яка високо
корелює з маскованою депресією.
Опитувальник має 5 шкал:
Е: Виснаження.
М: Шлункові скарги.
G: Ревматичний чинник.
Н: Серцеві скарги.
Загальний бал.
Бланк опитувальника
Інструкція: Поставте після кожного пункту опитувальника цифру, що
відповідає вашому звичайному стану:
0 — не турбує ніколи;
1 — турбує дуже рідко;
2 — часом турбує;
3 — часто турбує;
4 — турбує майже постійно.
Оцінка результатів
Е: Виснаження. Характеризує суб'єктивне уявлення людини про
наявність/втрату життєвої енергії і потребу в допомозі. Корелює з депресивним
станом, алекситимією.
М: Шлункові скарги. Шкала відображає вираженість психосоматичних
шлункових нездужань (епігастральний синдром).
G: Ревматичний чинник. Шкала виражає суб'єктивні страждання людини,
що носять алгічний або спастичний характер.
Н: Серцеві скарги. Зазвичай, у здорових обстежуваних серцеві скарги
найбільш необґрунтовані. Високий бал за шкалою свідчить про приписування
собі неіснуючих симптомів з метою привернути увагу або звернутися по
допомогу.
Загальний бал: Загальний бал показує інтенсивність соматичних скарг.
Добре корелює з депресією, алекситимією, особистісною тривожністю.
Оцінюється загальний бал виходячи з того, що при максимально можливій сумі
в 100 балів серед здорових людей 50 % має менше 14 балів, 75 % - менше 20,
100 % - менше 40 балів.
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Чи турбують вас:
Е
Відчуття слабкості
Підвищена сонливість
Швидка виснажуваність
Втома
Відчуття оглушеності
Млявість
М
Відчуття переповнення в
шлунку
Блювота
Нудота
Відрижка
Печія
Болі в шлунку

G
Болі в суглобах і кінцівках
Болі в поясниці або спині
Болі в шиї, потилиці
або плечових суглобах
Головні болі
Відчуття важкості
або втоми в ногах
Відчуття тиску в голові
Н
Серцебиття, перебої в серці
Запаморочення
Відчуття грудки в горлі
Важкість в грудях
Напади задухи
Серцеві напади
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Додаток 2
Результати дослідження
показників інтенсивності соматичних скарг
(Гіссенський опитувальник соматичних скарг)

27%

38%

34%

високий показник

середній показник

низький показник
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Додаток 3
Результати дослідження соматичного стану учнів
за гендерним показником
Шкала виснаження

0,25

21%

0,2

0,15

0,1

7%

0,05

0

дівчата

хлопці

260

Додаток 4
Шлункові розлади

10%
0,1

0,09

7%
0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0

дівчата

хлопці
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Додаток 5
Ревматичний чинник

13%
0,14

0,12

10%

0,1

0,08

0,06

0,04

0,02

0

дівчата

хлопці
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Додаток 6
Серцеві скарги

25%
0,25

0,2

0,15

0,1

7%

0,05

0

дівчата

хлопці
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Додаток 7
Методика визначення рівня тривожності (опитувальник Спілбергера)
Інструкція. Прочитайте уважно кожне з наведених нижче пропозицій і
закресліть цифру у відповідній графі справа залежно від того, як ви себе
почуваєте зазвичай. Над питаннями довго не думайте, оскільки правильних чи
неправильних відповідей немає.
Шкала особистісної тривожності
№
Судження
Ніко Майже Част Майже
ли
ніколи
о
завжди
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

У мене буває підвищений настрій
Я буваю роздратованим
Я легко можу засмутитися
Я хотів би бути таким же щасливим, як і
інші
Я сильно переживаю неприємності і
довго не можу про них забути
Я відчуваю силу, бажання працювати
Я спокійний та зібраний
Мене тривожать можливі труднощі
Я занадто хвилююсь через дрібниці
Я буваю цілком щасливим
Я все приймаю близько до серця
Мені не вистачає впевненості у собі
Я відчуваю себе беззахисним
Я намагаюся обминати критичні
ситуації та труднощі
У мене буває хандра
Я буваю задоволений
Усілякі дрібниці відволікають і
хвилюють
Буває, що я відчуваю себе невдахою
Я врівноважена людина
Мене охоплює занепокоєення, коли я
думаю про свої справи і турботи

Ключ
Номер
судження
1
2
3
4
5

Відповідь

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

1

2

3

4

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

Номер
судження
11
12
13
14
15

4321
1234
1234
1234
1234
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Відповідь
1234
1234
1234
1234
1234

6
4321
16
4321
7
4321
17
1234
8
1234
18
1234
9
1234
19
4321
10
4321
20
1234
При інтерпретації показників можна орієнтуватися на наступні оцінки
тривожності: до 30 балів - низька; 31-44 бали - помірна; 45 і більше - висока.
Додаток 8
Результати дослідження рівня особистісної тривожності

45%
45%

40%

34%
35%

30%

25%

високий рівень

21%

середній рівень
низький рівень

20%

15%

10%

5%

0%
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Додаток 9
Рекомендації для зняття психичного напруження,
зниження тривожності
Є багато маленьких хитрощів, які допоможуть людині впоратися з
емоційним перевантаженням:
1.Порахуйте до 10 та лише потім повертайтеся до травматичної ситуації.
2.Простежте за своїм диханням. Повільно вдихайте й на деякий час, затримайте
дихання. Видихайте поступово, через ніс. Прислухайтеся до своїх відчуттів.
3.Наберіть води та повільно випийте воду, сконцентруйтеся на своїх відчуттях.
4.Знайдіть якийсь невеличкий предмет і уважно розгляньте його не менше
чотирьох хвилин,ознайомлюючись з кольором, формою, структурою так
ретельно, щоб можна було уявити предмет із заплющеними очима.
5.Погляньте на небо, розгляньте все, що ви бачите на ньому.
6.Змочіть обличчя холодною водою.
7.Вийдіть з того приміщення , де вас знайшов стрес.
Для того, щоб ці методи допомогли, їх треба знати напам’ять і постійно
виконувати.
УТИЛІЗАЦІЯ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ ВЕРМИКУЛЬТУРОЮ
Блохін Іван Сергійович, 11 клас, ліцей «Наукова зміна» Дарницького
району, вихованець відділення Екології та аграрних наук Київської МАН
Науковий керівник: Щурська Катерина Олександрівна, доцент кафедри
екобіотехнології та біоенергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Нa cьoгoднішній дeнь іcнує ряд eкoлoгічниx прoблeм, пoв’язaниx з утилізaцією
відxoдів різнoгo пoxoджeння – aнтрoпoгeннoгo, твaриннoгo, рocлиннoгo.
Вeрмитexнoлoгія являє coбoю прoгрecивний тa пeрcпeктивний нaпрямoк
вeдeння aгрoвирoбництвa, щo дoзвoляє підвищити прoдуктивніcть, eкoлoгічну
cтійкіcть і caмoрeгуляційну здaтніcть aгрoeкocиcтeм.
Вeрмикoмпocтувaння являєтьcя aктуaльним, ocкільки рoзвитoк cиcтeми
oргaнізaційнo-тexнoлoгічниx зaxoдів із зacтocувaнням вeрмикультури, в
кoнкрeтнoму oргaнічнoму cубcтрaті, дaє мoжливіcть зacтocувaти кoпрoліт тa
біoмacу чeрв’яків в cільcькoму гocпoдaрcтві.
Органіка на звалищі поводить себе зовсім не так, як на компостній купі.
Спресована під тоннами сміття і грунту, втоптана бульдозерами, без доступу
кисню, земляних черв'яків і аеробних бактерій - органіка не розкладається. В
цих умовах до неї мають доступ лише анаеробні бактерії, яким не потрібен
кисень. Вони стають причиною утворення звалищного газу, який складається з
метану, вуглекислого газу, оксиду сірки, сірководню і ще сотень різних
летючих органічних речовин.
Звалищний газ влітку часто вибухає. Сміттєзвалища горять відкрито або тліють
тижнями, їх складно загасити, бо осередки загоряння виникають знову і знову.
Результат горіння звалища: інтенсивне забруднення атмосфери і рух
величезних пластів сміття.
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Щоб уникнути скупчення звалищного газу і загоряння, його потрібно збирати
за допомогою системи дегазації: газ надходить в таку систему, очищується від
домішок і спалюється, або використовується як паливо. В Україні більша
частина полігонів ТПВ таких систем не має. Тому пожежі на звалищах —
звичайна справа.
Органіка на звалищі стає причиною ще однієї біди — це утворення фільтрату
або так званого «помийного соку». Це отруйна рідина, що складається з води і
напіврозкладених органічних і мінеральних речовин. Також в ній містяться
нафтопродукти, токсичні хімічні речовини і відпрацьовані масла. Все це
надходить в грунт і потім в грунтові води.
Появи звалищного газу і фільтрату можна уникнути, якщо на полігони
перестануть потрапляти органічні відходи.
Врaxoвуючи вищe cкaзaнe, мeтoю дaнoї рoбoти є рoзрoбкa eкoлoгічнo бeзпeчнoї
тexнoлoгію утилізaції харчових відходів шляxoм вeрмикoмпocтувaння.
Практичне застосування: за результатами вермикомпостування з додаванням
харчових відходів забезпечується безвідходна технологія переробки харчових
відходів з отриманням біогумусу.
Для прoвeдeння дocліду булo oбрaнo вид Еisenia fetida.
Зa oтримaними рeзультaтaми, в xoді прoвeдeниx дocліджeнь мoжнa
cпocтeрігaти, щo в прoбax з зaceлeнoю вeрмикультурoю відcoтoк зoльнocті
зрocтaє, щo cвідчить прo знижeння вміcту oргaнічнoї рeчoвини зa рaxунoк
xaрчoвoї aктивнocті вeрмикультури і мікрooргaнізмів. Нaйбільший відcoтoк
зoльнocті (68,6) cпocтeрігaєтьcя у дocліднoму зрaзку №2, в який булo дoдaткoвo
внeceнo біoпрeпaрaт «Доктор Робик» з мікрooргaнізмaми-дecтруктoрaми
рocлинниx рeштoк. Відcoткoвий вміcт гумуcу піcля прoвeдeння
вeрмикoмпocтувaння зрocтaє, щo cвідчить прo eфeктивніcть гуміфікaції
oргaнічниx рeштoк. При цьoму прoцec утвoрeння гумуcу проxoдить дocтaтньo
eфeктивнo в прoбі № 2, щo cвідчить прo дoцільніcть викoриcтaння дoдaткoвиx
мікрoбіoлoгічниx прeпaрaтів для підвищeння прoцecц гумуcoутвoрeння.
Зa рeзультaтaми фітoтecтувaння з нacінням рeдиca нa вoдниx витяжкax
вeрмикoмпocтів, тoкcичніcть в oтримaниx зрaзкax нe виявлeнo, нaйбільший
відcoтoк прoрocтaння (96%) пoкaзaв зрaзoк з кoмпocтoм, щo міcтить дoдaткoвo
внeceними мікрooргaнізмaми – дecтруктoрaм, в тoй чac як зрaзoк з
викoриcтaнням cуміші зeмлі ти відходів пoкaзaв пригнічeння прoрocтaння
нacінин (72%) по відношенню до контрольного зразка Цe cвідчить прo тe, щo
грунт не містить достатню кількість поживних елементів для активного росту
рослин.
Для найбільш ефективного протікання процесу вермикомпостування з
отриманням якісного біодобрива, рекомендується приймати вологість
субстрату 70–80 %, оптимальна температура субстрату в вермикомпостерах
повинна підтримуватися на рівні 19–20 °С.
Вермикомпостування має переваги перед традиційними системами утилізації
відходів: компостування, спалювання, анаеробне зброджування, зневоднення
осадів, аеробна стабілізація, оскільки технологія вермикомпостування
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супроводжується простотою обслуговування, низькою енерговитратністю,
відсутністю застосування хімічних препаратів. Внаслідок процесу
вермикомпостування утворюються: високогумусні органічні добрива
(вермикомпости) та біомаса компостних черв’яків. Проведені дослідження
процесу вермикоспостування свідчать про те, що цей метод може бути
альтернативним способом утилізації харчових відходів, з отриманням
біодобрив.
Джерела:
1)http://vermi-ferma.com.ua/razvedenie-chervya-v-domashnihusloviyah.php?lang=ua
2)https://gazeta.ua/articles/sad-newspaper/_kalifornijskij-chervyakpereroblyayevidhodi-na-dobrivo/142179
3). https://ecofactor.ua/blog/kak-komostirovat-musor
4)Шарга Б.М., Ніколайчук В.І., Мага І.М., Вермикультура / Метод.
Рекомендації, 2006.- 101с
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Риc. 1 Зміна зoльності cубcтрaтів дo і піcля
вeрмикoмпocтувaння

Риc. 2 Зміна вміcту гумуcу дo і піcля
вeрмикoмпocтувaння

Риc. 3 Відcoтoк прoрocтaння нacінин
нa вoдниx витяжкa з дocліджувaниx прoб

Риc. 4 Пoкaзники ceрeдньoї дoвжини кoрeня нacінин,
які прoрocли нa вoдниx витяжкax дocлідниx прoб
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Таблиця 1
Рeзультaти прoрocтaння

№1 Контроль: відходи та грунт

№2 Відходи, грунт, вермикультура
(20 осіб), біопрепарат «Доктор робик»

№3 Відходи, грунт,
вермикультура (20 осіб)

№4 Біопрепарат «Доктор робик»,
відходи, грунт

№5 Контроль
ВПЛИВ СИНТЕТИЧНИХ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ
Лопуга Михайло Віталійович, учень I (першого) курсу Рокитнівського
професійного ліцею
Науковий керівник: Ничипорчук Оксана Федорівна, спеціаліст I (першої) категорії,
Рокитнівський професійний ліцей
Сучасна людина не уявляє свій побут без синтетичних миючих засобів (СМЗ),
які значно полегшують і спрощують такі обовʼязки, як прибирання, прання, миття
посуду. Синтетичні миючі засоби – це комплекси хімікатів, які доступні широкому
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загалу населення та містять агресивні складові, що є канцерогенами та мутагенами.
Тому тема дослідження впливу СМЗ на довкілля, живі організми є актуальною та
життєво важливою.
У складі СМЗ є речовини, що негативно впливають на живі обʼєкти, у тому числі
на організм людини.
Мета роботи – підтвердити токсичний вплив СМЗ на живі біологічні обʼєкти
різних таксономічних груп, зʼясувати екологічну небезпеку потрапляння СМЗ у грунти
і водойми.
У ході досліджень були поставлені наступні завдання:
1. проаналізувати літературні джерела, присвячені темі дослідження.
2. дослідити вплив СМЗ на проростання насіння пшениці мʼякої (Triticum aestivum
L).
3. оцінити вплив СМЗ на ріст і розвиток рослин пшениці мʼякої (Triticum aestivum
L).
4. зʼясувати вплив СМЗ на мальків прісноводної риби плітка звичайна (Rutilus
rutilus).
5. опрацювати отримані результати.
6. зробити висновки щодо впливу СМЗ на наземні рослини та гідробіонтів.
Обʼєкт дослідження – насіння та цілі рослини, мальки риб.
Предмет дослідження – вплив миючих засобів на живі біологічні обʼєкти.
Матеріали та обладнання: вода очищена, пральний порошок «Sarma» (ВАТ Невська
косметика, Росія), хімічні стакани, мірні циліндри, зважувальні терези, лінійка,
горщики з грунтом, біологічні обʼєкти: насіння пшениці мʼякої (Triticum aestivum L),
мальки плітки звичайної (Rutilus rutilus).
Наукова новизна роботи полягає в тому, що дослідження впливу синтетичних
миючих засобів на біологічні обʼєкти – насіння пшениці мʼякої (Triticum aestivum L),
мальків плітки звичайної (Rutilus rutilus) не проводилися в даній місцевості.
Практичне значення дослідження полягає в тому, що результати роботи є
важливими для розуміння шкідливого впливу СМЗ на наземні рослини та гідробіонтів,
для розуміння шкідливості наслідків забруднення водойм та грунтів. Поширення
результатів роботи серед широкого кола споживачів має сприяти формуванню
уявлення про шкоду для довкілля, яку несе в собі використання СМЗ, і
відповідальності кожного за збереження навколишнього середовища.
ВИСНОВКИ
1. у ході опрацювання літератури було встановлено, що розчини СМЗ мають
токсичний вплив на рослини та гідробіонтів, сприяють загибелі живих
організмів, змінюють pH водойм;
2. за дії СМЗ відбувається зниження як енергії проростання, так і схожості насіння
Triticum aestivum у порівнянні з контролем;
3. дія СМЗ пригнічувала інтенсивність росту як коріння, так і пагону паростків.
Коріння більш чутливе до дії прального порошку;
4. навіть незначна кількість СМЗ впливає на ріст і розвиток рослин та викликає
загибель зародків насінин;
5. встановлено, що середній приріст листків Triticum aestivum порівняно з
контролем був меншим у розчині прального порошку, розведеному 1/10, або й
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взагалі відсутній за вищих концентрацій СМЗ. Таким чином, можна
стверджувати, що грунт, який містить СМЗ, здійснює гострий токсичний вплив
на рослинні організми;
6. у результаті експерименту доведено факт гострої і хронічної токсичності
водного середовища з розчинами СМЗ для мальків плітки звичайної. У
дослідному варіанті за 20 діб спостерігалося 100% їхньої смертності.
7. СМЗ - одна з груп забруднювачів довкілля – необхідно здійснювати контроль
надходжень СМЗ у водойми, грунт, атмосферу. Стічні води, що містять залишки
СМЗ негативно впливають на ріст і розвиток живих організмів, тому вимагають
очищення перед тим, як потрапити у навколишнє середовище.
Література
1. Міллер Т. Життя у навколишньому середовищі. Т.1. - М.: Прогрес, 1993.
2. Шульпин Г. Хімія прання // Наука і життя. – 1981. - № 3.
АНАЛІЗ ЯКОСТІ ҐРУНТІВ НА ТЕРИТОРІЯХ ЗВАЛИЩ ТВЕРДИХ
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ СЕЛА ГЛОДОСИ
Писаренко Софія Андріївна, слухачка секції «Охорона довкілля та раціонального
природокористування» Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,
учениця 10 класу Глодоського ліцею Глодоської сільської ради Новоукраїнського
району Кіровоградської області.
Наукові керівники: Логвінова Ярослава Олексіївна, кандидат педагогічних наук,
старший
викладач
кафедри
теорії
і
методики
фізичного
виховання
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка; Мохонько Анжела Анатоліївна, вчитель хімії та біології Глодоського
ліцею Глодоської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.
Проблема сміттєзвалищ є чи не найпекучішою екологічною проблемою по всій
Україні. Ця проблема стосується не лише великих міст, але й усіх тих населених
пунктів, де не має послуги збору сміття. Найбільш нагально це питання постає на
початку осені та весни, коли стихійні сміттєзвалища більше відкриваються людському
оку як «прикраса» схилів балок та посадок.
Не новою проблема утилізації сміття є і для жителів села Глодоси, де, на жаль, є
лише несанкціоновані стихійні звалища сміття. Саме на такі нелегальні сміттєзвалища
зазвичай, односельці привозять побутове сміття. А поряд живуть люди, колосяться
пшеничні поля, випасається худоба у балках…
Тож, крім захаращення мотлохом значних площ цінної землі, такі смітники
завдають невиправної шкоди навколишньому середовищу шляхом забруднення
токсичними речовинами та отруйними сполуками повітря, підземні води та ґрунти, а
значить і здоров’я людей. Особливо гострою екологічною шкодою є проблема
забруднення поліетиленовими пакувальними матеріалами, які видимі не лише на
поверхні, а можуть мати згубний вплив і на якість ґрунту, тож тема роботи є
актуальною і потребує детального дослідження.
Мета роботи: виявити зміни якості ґрунтів під стихійними сміттєзвалищами на
території села Глодоси.
Для досягнення поставленої мети передбачили такі завдання роботи:
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1. Проаналізувати кількість стихійних сміттєзвалищ та час їх формування, що є на
території села Глодоси.
2. Встановити зміни гранулометричного складу верхніх горизонтів ґрунтів в районі
проведення дослідження.
3. Експериментально виявити методами якісної оцінки наявність в ґрунтовому
фільтраті іонів, що порушують його агрохімічні показники.
4. Проаналізувати морфологічні зміни пагонів рослин-індикаторів, що
вирощувалися на досліджуваних зразках ґрунту завдяки методу біоіндикації.
5. Запропонувати заходи щодо безпечної утилізації побутових відходів та
зниження рівня небезпеки сміттєзвалища.
Об’єкт дослідження – ґрунтовий покрив сміттєзвалищ у селі Глодоси.
Предмет дослідження – зміни якості ґрунтів під стихійними сміттєзвалищами
на території села Глодоси.
Методи дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення); емпіричні
(хімічний експеримент, спостереження, вимірювання, зважування, біоіндикація);
спеціальні (констрування); статистичні.
Методика проведення дослідження та відбір зразків
Методика проведення дослідження полягала у тому, аби порівняти зміни фізикохімічних властивостей ґрунтів на території старого і нового сміттєзвалища взятих у їх
центрі та на периферії. Для порівняльного аналізу також було обрано ділянку, яка
характеризувалася низьким антропогенним навантаженням. Такою ділянкою була
цілинна земля на пришкільній ділянці саду, де не спостерігалося порушення санітарно
- епідеміологічних та екологічних норм щодо її використання. Таким чином, в ході
дослідження було сформовано такі варіанти дослідницьких ділянок.
Схема досліду
№ варіанта
Характеристика ділянки
1
Ділянка периферії нового сміттєзвалища
2
Ділянка периферії старого сміттєзвалища
3
Ділянка центру нового сміттєзвалища
4
Ділянка центру старого сміттєзвалища
5
Ділянка пришкільного саду (цілинна земля)
Для оцінки впливу стихійного сміттєзвалища на структуру ґрунту, було
проведено, насамперед, площу та орієнтовний аналіз складу звалищ побутових
відходів.
Проби ґрунтів для оцінки їхнього фізико-хімічного стану відбирали майже
винятково на його центральній частині та на периферії. Важливою умовою проведення
дослідження було те, що зразки ґрунту в центральній частині сміттєзвалища набирали
в п’яти різних місцях на глибині до 20 см на кожній ділянці приблизно по 500 гр, далі
вміст змішували і проводили подальші дослідження. Ґрунт на периферії сміттєзвалища
відбирали в чотирьох місцях, а саме на півночі, півдні, сході та заході від
сміттєзвалища в радіусі 50 -75 м від нього. Відбір зразків ґрунту проводили двічі, на
початку осені в суху погоду та пізньої осені після пройденого затяжного дощу.
У ході роботи визначали щільність та гранулометричний склад ґрунтів в районі
проведення дослідження (за Н.А. Качинським, 1965). Щільність ґрунту проводили
простим методом, за допомогою лопати, яку заглиблювали в ґрунт кожної
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досліджуваної ділянки та робили ямки. Лопату заглиблювали до тих пір, аж поки не
досягали твердої мов камінь основи та замірювали глибину утвореної ямки.
За результатами проведених експериментальних досліджень отримали такі
висновки роботи:
1. Виявили розташування несанкціонованих 8 сміттєзвалищ на окраїні території
села Глодоси.
2. Встановили зміни гранулометричного складу верхніх горизонтів ґрунтів в районі
проведення дослідження та виявили, що основними факторами зміни
механічного складу є пісок та глина.
3. Експериментально довели наявність в ґрунтовому фільтраті іонів: SO42-, CO32, Cl, Pb+ 2, Cu+2, Fe+ 3, що порушують його агрохімічні показники.
4. Аналіз показників енергії проростання, схожості насіння та морфологічні зміни
пагонів рослин-індикаторів свідчать про негативний вплив якості ґрунту у
варіантах № 1-4. Крім того, результати визначення фітотоксичного ефекту
ґрунтів свідчать про середній, вище середнього та високий рівень забруднення
ґрунтів на ділянках варіанту №2-4.
5. Основними заходами щодо безпечної утилізації побутових відходів та зниження
рівня небезпеки сміттєзвалища є сортування і вторинна переробка сміття,
рекультивація та фітомеліорація земель під звалищами побутових відходів.
ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ВАЖЛИВИЙ КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ СТАНУ
ЗДОРОВ'Я ПІДЛІТКІВ
Писаренко Софія Андріївна, слухачка секції «Валеологія» Кіровоградської Малої
академії наук учнівської молоді, учениця 10 А класу Глодоського ліцею
Глодоської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області
Наукові керівники: Черній Валентина Петрівна, кандидат педагогічних наук,
старший
викладач
кафедри
теорії
і
методики
фізичного
виховання
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка. Мохонько Анжела Анатоліївна, вчитель хімії та біології Глодоського
ліцею Глодоської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.
Нині, коли відбуваються бурхливі зміни в усіх сферах життя українського
суспільства, актуалізується проблема фізичного розвитку підлітків та їх
відповідального ставлення до власного здоров’я. Адже, сучасні соціально-економічні
умови життя висувають високі вимоги до працездатності, рівня свого розвитку та
функціонального стану молодого організму.
Особливої актуальності набуває проблема фізичного розвитку учнів саме
сільських шкіл, для яких певні особливості, що зумовлені соціальними,
територіальними, економічними, географічними та демографічними факторами. Для
таких шкіл характерні свої соціально-педагогічні проблеми, такі як: малий вибір
різних спортивних клубів та секцій, недостатня кількість спортивного устаткування та
інвентарю у спортивному залі, недостатня турбота про своє фізичне здоров’я та велика
зайнятість батьків домашнім господарством.
Саме тому проблема фізичного виховання дітей в умовах сільських
малокомплектних шкіл має велике практичне значення. А так як одним із основних
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показників фізичного стану є фізичний розвиток дитини, який характеризується
комплексом антропометричних ознак. Тож виражені відхилення від нормативів
фізичного розвитку, означають порушення процесів росту і дозрівання організму, а
значить є важливими критеріями оцінки стану здоров'я підлітків. Це спостерігається у
розмірах довжини та маси тіла, окружності грудної клітки, показниках життєвої
місткості легень та інших фізіологічних показниках. Саме тому своєчасне виявлення
дітей з ознаками дисгармонійності фізичного розвитку вимагається підвищена увага, а
особливо в сільській місцевості, де велика працездатність підлітків в домашньому
господарстві не завжди сприяє здоровому фізичному розвитку. З огляду на це аналіз
оцінки рівня соматичного здоров’я, виявлених умов життя та об’єму фізичного
навантаження підлітків у сільській місцевості потребує детального вивчення і має
високу актуальність.
Мета роботи: проаналізувати особливості рівня фізичного розвитку здобувачів освіти
10 класу Глодоського ліцею за методами стандартів і індексів.
Для досягнення зазначеної мети визначили перед собою такі завдання роботи:
1. Опрацювати наукові джерела щодо оцінки фізичного розвитку підлітків.
2. Проаналізувати антропометричні показники здобувачів освіти 10 класу за
методом стандартів та індексів.
3. Здійснити оцінку рівня соматичного здоров’я та фізичного розвитку підлітків.
4. Розробити практичні рекомендації щодо зміцнення фізичного розвитку
школярів.
Об’єкт дослідження: аналіз фізичного розвитку підлітків.
Предмет дослідження: фізичний розвиток як важливий критерій стану здоров’я
здобувачів освіти 10 класу в умовах Глодоського ліцею.
Для вирішення поставлених завдань були використані такі методи дослідження:
методи теоретичного аналізу й узагальнення даних наукових джерел інформації;
педагогічні методи дослідження (бесіди, спостереження, анкетування, педагогічний
експеримент); антропометричні і фізіометричні вимірювання; метод оцінки рівня
соматичного здоров’я, методи математичної обробки отриманих даних.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що нами вперше
проводилися вивчення оцінки показника фізичного розвитку та станом соматичного
рівня здоров’я у здобувачів освіти 10 класу в умовах Глодоського ліцею. Встановлені
гендерні особливості фізичного розвитку і соматичного рівня здоров’я та їх
відповідність медичної групи
для сільських підлітків. А також виявлення
взаємозв’язку між станом фізичного розвитку відповідно до допустимих фізичних
навантажень та групою здоров’я підлітків в умовах сільської малокомплектної школи.
Обґрунтовано та доведено, на сучасному етапі, доцільність покращення спортивного
устаткування та інвентарю у спортивному залі та в активних парках, які є на території
Глодоської ТГ, залучення до існуючих спортивних гуртків та секцій, для поліпшення
рівня фізичного розвитку, а значить і здоров’я підлітків.
Практичне значення роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть
бути використані для прогнозування і оцінки рівня фізичного розвитку з метою
використання ефективного експрес методу визначення рівня соматичного здоров’я, що
є особливо актуальним для сільських підлітків. А також для надання рекомендацій
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підліткам та їх батькам щодо зміцнення фізичного розвитку та з метою профілактики
проблем із серцево-судинною та дихальною системою.
Методика проведення дослідження
Дослідження проводилося на базі Глодоського ліцею Глодоської сільської ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області із здобувачами освіти 10 класу,
після закінчення навчальних занять в біологічному кабінеті. В обстежені взяли участь
15 здобувачів освіти, віком 15-16 років, з них 8 дівчат та 7 хлопців. Основним
критерієм вибору досліджуваних був той факт, що цей період характеризується вже
сформованим фізичним розвитком та свідомим відношенням до власного здоров’я.
Крім того, саме в цьому класі навчається автор роботи, а головне, що в колективі
навчаються учні, які підвозяться з чотирьох навколишніх сіл, де інфраструктура та
рівень медичного обслуговування перебуває на дуже низькому рівні. Саме тому існує
потреба в систематичному контролі стану здоров'я та оцінки стану фізичного
розвитку, що дає можливість пояснити фізичну втому та низьку продуктивність
школярів протягом навчального дня.
Метою даного дослідження було проаналізувати фізичний розвиток здобувачів
освіти 10 класу Глодоського ліцею за методами стандартів і індексів.
Робота проводилося у три етапи:
– Перший етап (серпень - вересень) – сімейним лікарем визначалася група
фізичного розвитку, вивчалася та аналізувалася інформація МОЗ України щодо
критеріїв фізичного розвитку та рівня здоров'я школярів, а також підбиралися
методики для оцінки фізичного розвитку підлітків та проводилося анкетування
здобувачів освіти 10 класу.
– Другий етап (жовтень - листопад) полягав у проведенні дослідження середніх
антропометричних даних підлітків щодо рівня фізичного розвитку за методами
стандартів та індексів:
 індексу Кетле (рівень розвитку маси й росту);
 індексу Робінсону (якість регуляції серцево-судинної системи);
 індексу Ерісмана (особливість розвитку грудної клітки);
 індексу пропорційності розвитку грудної клітки;
 силовий індекс (характеризує загальний фізичний стан);
 життєвий індекс (характеризує функціональні можливості дихального
апарату);
 індексу Бругша (визначення пропорційності фізичного розвитку);
 індексу Руфье (рівень адаптаційних резервів кардіо-респіраторної системи);
 метод оцінки рівня соматичного здоров’я (за Г. Л. Апанасенком).
– Третій етап (грудень) полягав у тому, що було узагальнено результати
антропометричних даних з групою фізичного здоров’я, розроблялися практичні
рекомендації.
За результатами проведених експериментальних досліджень отримали такі
висновки роботи:
1.
Вивчення наукових джерел свідчить про те, що виражені відхилення від
нормативів фізичного розвитку означає порушення процесів росту і дозрівання
організму, які можна визначити за допомогою методів стандартів і індексів.
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2.
Аналіз антропометричних показників здобувачів освіти 10 класу показав, що у
більшої частини досліджуваних учнів виявлено виснаження організму,
непропорційний розвиток грудної клітки, середній рівень працездатності та низький і
нижче середнього рівень фізичного здоров’я.
3.
Дослідження рівня соматичного здоров’я в обстежуваних учнів засвідчує про те,
що переважає середній рівень і майже всі учні мають основну групу фізичного
розвитку. Також виявлено, що між збільшенням кількості підлітків із низьким рівнем
фізичної підготовленості та погіршенням соматичного здоров'я існує пряма
залежність.
4.
Основними практичними рекомендаціями щодо зміцнення фізичного розвитку
слід віднести: дотримання режиму дня, відсутність шкідливих звичок, активний спосіб
життя, правильне харчування та зайнятість спортом.
ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ВОДОЙМ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
НА ПРИКЛАДІ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН
Пилипенко Катерина Романівна, 10 клас, НВК №209 «Сузір’я», Дніпровського
району м. Києва, вихованка відділення Екології та аграрних наук Київської МАН
Педагогічний керівник: Лопух Людмила Леонідівна, вчитель біології НВК № 209
«Сузір’я».
Актуальність: сучасний стан малих водойм міста викликає серйозне
занепокоєння. Багато з них засмічені, прибережні смуги захаращені
несанкціонованими звалищами побутових та будівельних відходів. Міські водойми і
водотоки перетворено у водні об’єкти переважно дощового живлення, тому якість їх
води залежить від якісного складу поверхневого стоку. Цей факт може призвести до
непередбачених санітарно-епідемічних ситуацій.
Мета: дослідження екологічного стану рекреаційних зон.
Об’єкт дослідження: озеро Тельбін у Дніпровському районі міста Києва.
Предмет: вплив людської діяльності на рекреаційні зони на прикладі озера
Тельбін Дніпровського району.
Методи: пошуковий, спостереження, дослід.
Завдання:
1.З’ясувати природні умови Київщини.
2. Охарактеризувати стан поверхневих вод рекреаційних зон в межах м. Києва.
3. Ознайомитися з нормативами якості поверхневих вод щодо мікробіологічного,
антропогенного навантаження на стан водойм.
4. Проаналізувати теоретико-методичні засади впливу мікробіологічних
показників води на стан здоров’я людини.
5. Здійснити моніторингове дослідження санітарних показників рекреаційної зони.
6. Проаналізувати дані експериментального дослідження і зробити висновки щодо
проблеми якості води.
7. Розробити заходи щодо охорони озера Тельбін.
Аналіз результатів.
Моніторинг стану забруднення поверхневих вод в м. Києві проводять Державна
екологічна інспекція в м. Києві, СЕС в м. Києві та Центральна геофізична
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Мінералі
зація

Завислі
речовин
и
БСК5

обсерваторія. Хімічне забруднення поверхневих вод в м. Києві визначається більш як
на 70 створах в межах басейну р. Дніпро. Облік ведеться по таких фізичних та
хімічних показниках як температура, завислі речовини, водневий показник рН, сухий
залишок, розчинений кисень, БСК5, окислюваність, ХСК, хлоридні іони, сульфатні
іони, магній, кальцій, натрій+калій, загальна жорсткість, лужність, азот амонійний,
азот нітритний, азот нітратний, фосфатні іони, залізо загальне, мідь, марганець, цинк,
свинець, нікель, кадмій, нафтопродукти, АПАР, феноли, кольоровість, запах,
прозорість, Cs-137, Sr-90, хром ІІІ та інші, до 40 показників.(Додаток 3) Результати
аналізів порівнювалися з нормативами ГДК для водойм господарсько-побутовогота
культурно-побутового водокористування.
Результати дослідження представлені у додатках.
Висновки
Для пiдвищення ефективностi рекреацiйного природокористування потрiбно
реалiзувати наступнi завдання: виявлення, вимiрювання кiлькiсних параметрiв,
оцiнка якiсних характеристик, створення порайонного кадастру природних
рекреацiйних ресурсiв; встановлення режиму експлуатацiї рекреацiйних територiй,
перегляд норм навантаження на ландшафти; резервування територiй для
рекреацiйних цiлей; вiдновлення ландшафтiв та полiпшення санiтарного стану
рекреацiйних територій.
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За результатами хімічних аналізів проб води, озера Тельбін по показникам, що
визначались, перевищень норм ГДК для водойм культурно-побутового
водокористування не виявлено.
Данні аналізу води о.Тельбін на певні речовини

Вміст,
9,6
0,79 г солей/кг
0,03
44,88
21,2
3
мг/дм
мгО/л
води
* - розчинна форма
За результатами проведених досліджень встановлено, що значення всіх
показників хімічного складу води знаходяться в межах гранично допустимих
концентрацій, окрім заліза. Вода є придатною для використання в побутових та
технічних цілях.
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ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ І ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ НА ЧИСТУ
ПРОДУКТИВНІСТЬ ФОТОСИНТЕЗУ ЛИСТКІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ
СОРТУ «ПАНДІЯ» ТА НА ЇЇ ВРОЖАЙНІСТЬ
Гетманець Ольга Андріївна, учениця 11 класу Миколаївського ЗЗСО
Овідіопольської об’єднаної територіальної громади Одеського району, Одеської
області.
Керівник: Мойсєєва Тетяна Василівна, вчитель біології Миколаївського ЗЗСО
Актуальність теми. Пшениця м’яка озима – провідна сільськогосподарська
культура, яка займає найбільшу частину продовольчого ринку і забезпечує населення
земної кулі важливим продуктом харчування, таким як хліб. Разом з тим сучасне
високоефективне господарювання повинно базуватися на екологічно безпечних
ресурсозберігаючих заходах, що мають високу рентабельність. Одним із таких
напрямків може бути застосування у посівах пшениці озимої органічних і мінеральних
добрив.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи було вивчення ефективності дії
органічних і мінеральних добрив на кількісні показники чистої продуктивності
фотосинтезу та врожайність пшениці озимої сорту ,,Пандія”.
Об’єкт дослідження. Вплив органічних і мінеральних добрив на показники чистої
продуктивності фотосинтезу та врожайності пшениці озимої
сорту ,,Пандія”.
Предмет дослідження. Фізіологічне обгрунтування застосування органічних і
мінеральних добрив у посівах пшениці озимої.
Методи дослідження. Вегетаційний – закладання дослідів у суворо
контрольованих умовах з метою з’ясування ефективності впливу органічних і
мінеральних добрив на чисту продуктивність фотосинтезу та врожайність озимої
пшениці сорту ,,Пандія”.
Лабораторний. Визначення площі листків пшениці методом відбитків.
Польовий – закладання дослідів у польових умовах для оцінки чистої
продуктивності фотосинтезу.
Статистичний – визначення чистої продуктивності фотосинтезу та врожайності
пшениці на контрольній і дослідних ділянках на основі математичних розрахунків.
Наукова новизна одержаних результатів. В народі кажуть, що ,,все нове – це
добре забуте старе”. На сьогоднішній день все менше уваги приділяється розведенню
великої рогатої худоби, тому зараз практично не завозиться на поля таке цінне
органічне добриво як гній. Водночас все більше уваги приділяється внесенню в грунт
мінеральних добрив. Тому я вирішила дослідити, які ж добрива: органічні, чи
мінеральні більш ефективно впливають на показники чистої продуктивності
фотосинтезу, а отже і врожайність озимої пшениці.
Результати досліджень свідчать, що найвища інтенсивність фотосинтезу на 1
ділянці, де в грунт я вносила нітроамофос, і врожайність пшениці на цій ділянці у 2
рази більша, ніж на контрольній ділянці і на 20% більша, ніж на 2 ділянці, де я вносила
гній.
Практичне значення одержаних результатів. Експериментально
обгрунтовано доцільність застосування органічних і мінеральних добрив для
покращення чистої продуктивності фотосинтезу та врожайності озимої
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пшениці сорту ,, Пандія. На батьківських зборах було ознайомлено батьків з
результатами даних досліджень, порадили людям наряду з мінеральними добривами
вносити і органічні добрива, які сприяють відновленню гумусу в грунті, кращому
засвоєнню фосфору рослинами, збереженню структури грунту і підвищенню
врожайності сільськогосподарських культур.
ВИЗНАЧЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ВМІСТУ
ФЛАВОНОЇДІВ У ЛИСТІ, СТЕБЛАХ ТА КОРЕНЯХ РОСЛИН РОДУ
SCUTELLARIA
Кощавко Ксенія Сергіївна, 11 клас, вихованка Київського Палацу дітей та
юнацтва
Науковий керівник: Лучаківська Юлія Сергіївна, к.б.н., завідувач лабораторії
експериментальної біології Київського Палацу дітей та юнацтва.
Флавоноїди – це група біоактивних поліфенольних водорозчинних сполук, що
мають широкий спектр біологічної активності: беруть участь в окисно-відновних
процесах, виконуючи антиоксидантну функцію; поглинають УФ-випромінювання;
запобігають руйнуванню хлорофілу, а також здійснюють жовчогінну, спазмолітичну,
діуретичну, гіпоглікемічну, седативну, естрогенну дії на організм людини, мають
протимікробний і антигістамінний ефект.
Високий потенціал для отримання речовин рослинного походження, що
характеризуються антиоксидантною активністю має рід Scutellaria L. (шоломниця), що
відноситься до родини Lamiaceae. Чотири з дев’яти видів, що зростають в Україні
(S. altissima, S. creticola, S. galericulata, S. orientalis), використовуються у народній
медицині. Але тільки засоби на основі шоломниці байкальської (S. baicalensis Georgi)
широко використовуються в офіційній медицині.
Метою нашої роботи є дослідження антиоксидантної активності екстрактів та
вмісту флавоноїдів у листі, стеблах та коренях видів S. albida L., S. altissima L., S.
baicalensis Georgi.
Антиоксидантну активність у листі, стеблах і коренях S.altissima, S.albida та
S.baicalensis визначали за методикою [1] як різницю констант швидкості окислення
2,6-дихлор-феноліндофеноляту натрію в контрольному та дослідному варіанті.
Достовірно вищі показники антиоксидантної активності спостерігали для екстрактів
S.baicalensis у порівнянні з іншими досліджуваними видами.
Для визначення флавоноїдів використовували спектрофотометричний метод з
перерахунком на рутин, основою якого є властивість флавоноїдів утворювати
забарвлений комплекс із спиртовим розчином хлориду алюмінію [2]. Дані виражали в
мг рутину у перерахунку на 1 г сухої маси. Достовірно вищі показники вмісту
флавоноїдів було також показано для екстрактів листя, стеблах, коренях виду
S.baicalensis у порівнянні з S.altissima та S.albida.
Таким чином, отримані дані дозволяють зробити висновок про доцільність
розробки протоколів ініціації культури рослинних тканин in vitro представників виду
S.baicalensis з метою біотехнологічного отримання сполук з антиоксидантними
властивостям.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ AGROBACTERIUM RIZOGENES ПЛАЗМІДНИМ
ВЕКТОРОМ, ЩО МІСТИТЬ ГЕН РЕКОМБІНАНТНОГО ІНТЕРФЕРОНУ
АЛЬФА, З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО ОТРИМАННЯ ЇСТІВНОЇ КУЛЬТУРИ
ТРАНСГЕННИХ КОРЕНІВ З ПРОТИВІРУСНОЮ АКТИВНІСТЮ
Ситник Катерина Олексіївна, 8 клас, вихованка Київського Палацу дітей та
юнацтва
Науковий керівник - Лучаківська Юлія Сергіївна, к. б. н., завідувач лабораторії
експериментальної біології Київського Палацу дітей та юнацтва, науковий
співробітник Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН
Інтерферон альфа – це лейкоцитарний секреторний білок неспецифічного
імунітету людини. На сьогодні широко використовується під час лікування гепатитів,
ГРВЗ, лейкозу, деяких типів раку, тощо. Станом на теперішній час білок інтерферону
альфа 2b в промисловості отримують у культурах тваринних (Hamster Ovary Cells) і
бактеріальних (Escherichia coli) клітин. Альтернативою цих методів є можливість
накопичення цього білку в рослинних культурах. Такий метод вважається
безпечнішим, адже отриманий препарат не потребує додаткової очистки від можливої
контамінації бактеріальними токсинами чи тваринними вірусами і пріонами. Крім
того, такий метод набагато спрощує як отримання (немає потреби у вартісних
системах культивування у випадку з тваринними клітинами чи пострансляційних
модифікацій у випадку із бактеріальними клітинами) так і зберігання білку
(трансформовані рослини із рекомбінантними білками не потребують спеціальних
холодильників і жорсткого температурного режиму).
Одним з найменш затратних систем для отримання рекомбінантних білків
рослинного походження вважають культуру трансгенних «волохатих» коренів, що
пов’язано з: 1) швидким приростом біомаси та відсутністю геотропізму цієї культури;
2) низькою собівартістю культивування (культура Ri-коренів не потребує постійного
освітлення, немає необхідності в дорогих живильних середовищах). На сьогоднішній
день є багато наукових публікацій щодо отримання трансгенних рослин, здатних
накопичувати рекомбінантний інтерферон альфа, натомість, ми знайшли лише
поодинокі повідомлення щодо ініціації культури трансгенних коренів шляхом
Agrobacterium rizogenes–опосередкованої трансформації з метою експресії
інтерферону альфа.
Отже, метою нашої роботи є перенесення плазмідного вектору, що містить ген
інтерферону злитого з his-tag до бактеріальних клітин культури Agrobacterium
rizogenes для подальшої генетичної трансформації рослин з метою отримання
культури трансгенних коренів, здатних накопичувати рекомбінантний інтерферон
альфа.
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Для генетичної трансформації методом теплового шоку було використано штам
А4 Agrobacterium rizogenes. У бактеріальні клітини переносили плазмідний вектор
pNPB0029, люб’язно наданий Інститутом клітинної біології та генетичної інженерії
НАН України, що містив ген людського інтерферону альфа (HuINFa-2b) злитий з histag, та ген, що обумовлював стійкість рослин до гербіциду фосфінотрицину (bar).
Приготування компетентних клітин Agrobacterium rizogenes проводили у
стерильних умовах на льоду. Нічну бактеріальну культуру бактерії осаджували за
допомогою центрифугування (6000 об./хв., +4°С), після чого послідовно декілька разів
ресуспендовали в охолодженому 20мМ розчині CaCl2. Надалі
до аліквоти
компетентних клітин A. rizogenes було додано 3 мкл плазмідної ДНК. бактеріальні
клітини утримували на льоду протягом 20 хвилин, потім пробірки різко помістили до
водяної бані (37°С) на 5 хвилин, і далі знову - на лід, 15 хвилин. Трансформовані
бактеріальні клітини було перенесено у рідке середовище LB із додаванням
селективного антибіотику 50 мг/л карбеніциліну і поміщено на орбітальний шейкер на
3 години з дотриманням температурного режиму 28°С. Отриману культуру розсівали
суцільним газоном на тверде живильне середовище з додаванням селективного
антибіотику. Через дві доби з окремих бактеріальних колоній виділяли плазмідну
ДНК.
Присутність цільового гену інтерферону (HuINFa-2b) перевіряли за допомогою
ПЛР-аналізу. Ампліфікацію фрагменту цільового гену людського інтерферону альфа
HuINFα-2b (264 п.н.) проводили з використанням праймерів 5’-ctcctgcttgaaggacag-3’,
5’-ggagtcctccttcatcag-3’ в таких умовах: 5 хвилин при 94°С – 30 циклів (30 секунд при
94°С; 30 секунд при 68°С; 45 секунд при 72°С) – 5 хвилин при 72°С. Продукти реакції
фракціонували в 1% агарозному гелі у присутності бромистого етидію в трисацетатній буферній системі. ПЛР-аналіз дозволив підтвердити наявність цільвого
HuINFα-2b та селективного bar генів у досліджуваних бактеріальних клітинах.
Надалі плануємо отримання трансгенних рослин методом Agrobacterium
risogenes-опосередкованої трансформації з використанням отриманих культур.
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НОВОСТВОРЕНИХ МІСЦЕВИХ ГРОМАД
Денисенко Діана, учениця 11 класу і Кармазін Жанна, учениця 10 класу,
вихованки КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів». с. Озеряни
Прилуцького району Чернігівської області
Керівник: Щербина Валентина Миколаївна, учитель-методист, керівник гуртка
Огляд світової екологічної ситуації і її оцінка наочно підтверджують наявність
складних екологічних проблем, які мають важливе соціально-економічне підґрунтя і
потребують термінового їх вирішення з метою недопущення переходу цих явищ за
межу критичного стану. Серед Європейських країн Україна має найвищий
інтегральний показник антропотехногенних навантажень на навколишнє природне
середовище практично на всій території. Величезних розмірів набрали забруднення
повітряного басейну, водних і земельних ресурсів. Більшість населення України
споживає неякісну питну воду, забруднені продукти харчування. Це в великій мірі
сприяло стійкій тенденції до депопуляції населення. За останній період кількість
населення України зменшилась. Практично йде процес виснаження національних
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продуктивних сил, який сьогодні уже досяг критичної межі.
В наш час з'явилося багато нових невирішених екологічних проблем, які
потребують розумного втручання людини, спільних зусиль. Пропонуємо розглянути
дані проблеми на прикладі села Озеряни Варвинської СТГ Чернігівської області.
Об’єктом дослідження є територія села Озеряни, його природна та урбаністична
складові.
Предмет дослідження: екологічний стан, екологічна ситуація села Озеряни.
Метою роботи було: вивчити та дослідити екологічний стан села Озеряни.
Згідно мети були поставлені наступні завдання:
- оцінити, проаналізувати та дослідити екологічні проблеми вибраної місцевості;
- проінформувати населення з екологічних питань, провести роз’яснювальну
роботу;
- обговорити з місцевою владою екологічні проблем села та шляхи їх вирішення;
- практично втілити роботу, провести конкретні екологічні заходи щодо
покращення ситуації.
Методи досліджень: описовий, польових досліджень, статистичної обробки,
лабораторний, анкетування, узагальнення та аналізу.
Село Озеряни розташоване на південному сході Чернігівщини, у південній частині
Полтавської рівнини, належить до недостатньо вологої агрокліматичної зони. Рельєф в
основному рівнинний, розмежований прохідними долинами, балками, ярами. На
території села протікала річка басейну Дніпра – Озерянка. Зараз вона вже висохла,
зникла, залишилася лиш тільки назва. Грунтовий покрив нашого регіону
різноманітний. Основними типами грунтів є типові чорноземи (84%), чорноземи
малогумусні, чорноземи опідзолені й сірі лісові.
Велике, красиве село Озеряни, одне з найбільших у Варвинській громаді. На жаль,
екологічна ситуація в ньому залишає за собою бажати кращого. Як наслідок,
смертність значно переважає над народжуваністю. Серед актуальних екологічних
проблем села можна виділити наступні:
- зниження рівня води у водоймищах та замулення джерел;
- значне забруднення питної води у колодязях та водогонах;
- вирубування зелених насаджень;
- поширення адвентивних видів;
- викиди пилу від зерносушарок;
- шкідливі викиди від газопереробного заводу;
- викиди вихлопних газів від транспорту;
- низька екологічна культура населення.
Забруднення води – серйозна екологічна проблема, яка відноситься не тільки до
надземних рік, озер та морів, але також і ґрунтових вод. Основними передумовами
виникнення даної проблеми на рівні села є:
- розміщення стихійних сміттєзвалищ неподалік біля водоймищ;
- високий вміст гербіцидів та пестицидів у ґрунтах;
- встановлення та розвиток промислових об’єктів;
- низька екологічна культура населення тощо.
Село Озеряни лежить у лісостеповій зоні. Лісові масиви, які складаються з дуба
берези, липи, клену, вільхи займають 250 га земель навколо села. Найважливішими з
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них є урочища: Кривуля, Цикля, Шоломіївщина, Гамаліївщина, Борсуківщина,
Дубина, Кононівщина, Козина та ін.
Особливо стан лісових насаджень погіршився в 90-х роках ХХст., коли масово йшла
вирубка дерев для опалення осель місцевих жителів, адже природний газ в селі
з’явився лише в 1995 році. Так, в урочищі Цикля, за час газифікації у 1996-1998рр.
було вирубано ліс на площі 8 гектарів, який до цього часу не відновився. Нажаль, в
останні роки лісові масиви села значно потерпають, оскільки місцевою владою
більшість котелень у 2019-2020 році було переведено на тверде паливо, а таким
твердим паливом якраз і є ліс. Найбільше самовільних рубок проводиться в
полезахисних лісосмугах, лісах на землях запасу сільських рад, захисних насадженнях
вздовж автошляхів, де охорона лісів не проводиться.
Результати дослідження:
 Основні екологічні проблеми села Озеряни, питання природоохоронної роботи,
обговорювалися на засіданні виконкому сільської ради; формування екологічних знань
школярів обговорювалося на засіданні педагогічної ради, нарадах при директорові. По
класах проведено ряд виховних заходів на природоохоронну тематику. Потрібно
звернути увагу на підвищення екологічної культури жителів села, особливо на
пропаганду екологічних знань серед дорослого населення та сільської молоді.
 Інформування та навчання населення з екологічних питань проведено учнівським
екологічним гуртком. Також проводилася роз’яснювальна робота серед жителів села
щодо покращення екологічного стану довкілля. Місцевою владою організовано
централізоване збирання сміття від населення та організацій.
 Результатом роботи є 5 розчищених криниць, створення загонів «голубих» та
«зелених» патрулів, проведення сільських суботників по благоустрою території.
Створено заповідний об’єкт для збереження лісової рослинності на базі масиву
«Цикля» (2019 рік) та заповідний об’єкт для збереження лучно-степової рослинності
«Липовий яр» (2017 рік).
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Білявський Г.О. та ін. Основи екологічних знань: пробний мас. підручник для
учнів 10-11кл. середніх загальноосвітніх закладів / Г.О. Білявський, Р.С. Фундуй, І.Ю.
Костіков. – К. : Либідь, 2000. – 336 с.
ТРИВОЖНІСТЬ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ
Стеценко Юлія Валеріївна, 11 клас, вихованка КЗ «Чернігівська обласна станція
юних натуралістів». с. Озеряни, Прилуцького району Чернігівської області
Керівник: Щербина Валентина Миколаївна, учитель-методист, керівник гуртків
Об’єктом нашого дослідження є тривожність як одна з властивостей емоційної
сфери особистості.
Предметом дослідження – виступили психолого-педагогічні умови подолання
тривожності у підлітків.
Мета дослідження полягає у вивченні стану ситуативної та особистіcної
тривожності підлітка, основних причин їх виникнення та боротьби з ними.
Згідно мети були поставлені наступні завдання:
1) здійснити теоретичний аналіз наукової літератури;
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2) виявити причини виникнення тривожності та з’ясувати психолого-педагогічні
умови її подолання;
3) вивчити ситуативну та особистісну тривожність дітей підліткового віку;
4) провести дослідження і кількісно та якісно обрахувати результати рівня
тривожності підлітка;
5) виявити, яка з двох тривожностей переважає в підлітковому віці.
Розрізняють особистісну та ситуативну тривожність. Особистісна тривожність – це
базова риса особистості, яка формується і закріплюється в ранньому дитинстві і
проявляється в типовій, ситуаційно стійкій реакції людини, що виражається в стані
підвищеного хвилювання на загрозу його особистості чи уявну таку ситуацію.
Ситуативна (реактивна) тривожність – це зовнішньо схожа поведінка людини, яка не
пов’язана з наявністю у неї особистісної тривожності – вона проявляється у людей в
певних (але не в усіх) ситуаціях. При певному несприятливому збігу обставин
реактивна тривожність може стати стабільною рисою особистості.
Підлітковий вік найбільш складний, перехідний період від дитинства до дорослості.
У цей час у дітей проходять складні зміни фізичного плану, а особливе значення
мають різні психічні перетворення. У них з’являється почуття дорослості, вони
намагаються ствердитися серед своїх ровесників, змінюється рівень самосвідомості,
зазнає змін пізнавальна сфера тощо. Ці бурхливі зміни дуже часто приводять до
виникнення різних рівнів тривожності. В одних випадках вона залишається
невпізнаною, невідома причина її виникнення, в інших – відомі всі симптоми і
причини її виникнення. Крім цього, багато симптомів часто носять прихований
характер (наприклад, тривожність пов’язана з болями в шлунку) і, на відміну від
симптомів поведінкових розладів, не мають ніякої соціальної загрози, але також
залишаються непоміченими. Довгий час дитяча тривожність вважалась незначним і
перехідним порушенням, яке зникає в міру набуття нормального життєвого досвіду.
Але зараз відомо, що більшість дітей, які відчувають тривожність, не уникають своїх
проблем в підлітковому й зрілому віці. Хоча окремі симптоми страху і тривожності
зазвичай короткотривалі. Аналіз психологічної літератури свідчить про те, що у
підлітковому віці у більшості дітей підвищений рівень тривожності.
Ми намагались дослідити тривожність як одну із важливих індивідуальнопсихологічних емоційних властивостей особистості, а саме особистісну та ситуативну
тривожність підлітків. Нами встановлено, що рівень особистісної тривожності
сучасних підлітків досить високий: приблизно 55,6% дітей, що є більшою половиною
досліджуваних, демонструють високий рівень тривожності, 44,4% дітей мають
середню тривожність, що є оптимальною. Низької ж особистісної тривожності не
показав ніхто, що теж можна трактувати як відхилення від норми.
Ситуативна тривожність має майже аналогічні результати. Так середня ситуативна
тривожність наявна в 50% підлітків, висока – в 44,4% класу, а низька в 5,6%. Але не
слід випускати з уваги, що якщо додати два останніх показники, то половина класу
(50,0%) мають відхилення від норми тривожності, адже як висока, так і низька
тривожність веде до деструктивних явищ у формуванні особистості.
Причин виникнення тривожності може бути багато, уникнути багатьох із них
можливо при відповідній організації навчального процесу, використовуючи різні
методи навчання, прийоми, використовуючи нетрадиційні активні методи роботи, які
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б могли активізувати роботу школярів, підвищити або понизити рівень самооцінки, а
разом з тим змінити і успішність навчання.
В нашій школі часто використовуються різні активні нетрадиційні методи навчання:
уроки-конференції, семінарські заняття, тренінги, рольові ігри, уроки- диспути та інші.
Результати дослідження:
 Однією із важливих властивостей емоційної сфери підлітка є тривожність, яка
необхідна, якщо має визначений рівень для мобілізації емоційних, інтелектуальних і
вольових ресурсів особистості.
 Теоретичний аналіз наукової літератури дав зрозуміти наскільки різноманітні
прояви тривожності в різних системах: соматичній, поведінковій, когнітивній.
 Дослідження проведені нами показують, що 55,6% сучасних підлітків (учні 8
класу) мають високу особистісну тривожність і 44,4% високу ситуативну тривожність,
а 5,6% низьку ситуативну тривожність, що теж веде до деструктивних явищ у
формуванні особистості. Серед учнів 9 класу високий рівень особистісної тривожності
мають 51,2%. А 37% досліджуваних мають високу тривожність, як особистісну, так і
ситуативну, що свідчить вже про сформовану особистісну тривожність у цих учнів і
вони потребують більшої уваги.
 За результатами діагностичних досліджень висунута нами гіпотеза про
підвищений рівень тривожності сучасних підлітків була значною мірою підтверджена.
Тривожність у школярів – поширене явище, особливо в ситуаціях оцінки їх
компетентності, перевірки їх можливостей, досягнення поставленої мети.
 Методи регуляції стану тривожності у підлітків оптимально реалізуються на
нетрадиційних уроках під час проведення дидактичних ігор, різних корекційних
прийомів тощо, тобто спеціальна організація навчального процесу допоможе
розв’язати цю проблему. Знижувати рівень тривожності в підлітків вдається за умови
включення їх у активну навчально-пізнавальну та творчу діяльність, яка завершується
позитивним результатом (ситуація успіху).
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Печерна Ангеліна Вікторівна, учениця 11-Б класу Чернігівської
загальноосвітньої школи I-III ступенів ЗОШ №35
Науковий керівник: Кулага Ольга Геннадіївна, вчитель хімії Чернігівської
загальноосвітньої школи I-III ступенів ЗОШ №35
Мета роботи: дослідження найефективніших методів вирощування їстівних
шапкових грибів на прикладі гливи звичайної
Предмет дослідження: культурна форма грибів гливи звичайної
Об’єкт дослідження: різновиди субстрату для вирощування грибів
Мета дослідження : У даній науково-дослідницькій роботі ми поставили за мету
дослідити методи вирощування грибів на різних субстратах у штучних умовах та
виявити найбільш ефективний метод вирощування
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Завдання дослідження:
 дати біологічну характеристику їстівним грибам на прикладі гливи звичайної;
 розглянути основні способи вирощування грибів у домашніх умовах;
 дослідити ефективність застосування різних субстратів для вирощування даної
культури;
 порівняти методи та визначити найефективніші способи для вирощування гливи
звичайної.
Тези
«Біотехнологія культивування шапкових грибів на прикладі гливи звичайної»,
виконала :Кулага Олександра Олексіївна, учениця 7-г класу Чернігівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ЗОШ № 35, науковий керівник : Кулага Ольга
Геннадіївна, вчитель хімії Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ЗОШ
№35.
Завдання роботи: дослідити методи розведення,пророщення їстівних грибів.
Визначити оптимальні умови існування та методи вибору ефективного субстрату для
розвитку та культивації їстівних грибів, зважаючи на біологічні особливості даного
виду. Порівняти результати, отримані при дослідженні умов вирощування та
використанні різних субстратів у процесі біотехнології культивування їстівних грибів.
Об’єкт дослідження: різновиди субстрату для вирощування грибів.
Предмет дослідження: культурна форма грибів гливи звичайної, штаму НК-35.
Під час роботи використовуються такі методи дослідження: спостереження,
експеримент, порівняння, аналіз.
Мета дослідження: у даній науково-дослідницькій роботі ми поставили за мету
дослідити методи вирощування грибів на різних субстратах у штучних умовах та
виявити найбільш ефективний із них.
Наукова новизна дослідження. Новизна роботи полягає в дослідженні ефективності
різних субстратів, що використовуються для вирощування даного виду грибів, а саме в
порівнянні різних методів їх культивування,що раніше зустрічалися в окремому описі,
та проведення практичної діяльності по вирощуванню гливи звичайної в домашніх
умовах.
Практичне значення. Такі дослідження дають змогу у подальшому без значних
витрат впроваджувати описані методики в домашньому господарстві. Що є
економічно вигідним та цікавим заняттям.
Вступ
Гриби – одне з найзагадковіших царств живих організмів. Гриби є одноклітинні і
багатоклітинні; різноманітні за розмірами і будовою організми. Існує близько 100 тис.
видів грибів. Однією з найбільш великих екологічних груп є грунтові гриби.
Гриби – дивовижні живі істоти. У них немає ні коріння, ні листя, вони не цвітуть і
не дають звичайних плодів з насінням. Розмножуються вони спорами, які й несуть ті
гриби, які ми зриваємо з дерева-грибниці, розташованого під землею.
Особливої уваги заслуговують вищі гриби, до яких відносяться їстівні й які можуть
задовольнити найвишуканіше смаки та делікатесні потреби людини. Вони цінні не
лише своїми смаковими якостями, а й корисними властивостями та своїм складом.
Гриби – цінний продукт харчування. З давніх часів вважається, що гриби є
улюбленою їжею людини. Вони мають ряд цінних для людського організму речовин.
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Смакові якості й специфічний, приємний аромат роблять їх незамінною стравою.
Плодові тіла їстівних грибів містять багато цінних органічних і мінеральних речовин,
незамінних амінокислот. Сухі гриби багаті на азотні речовини й особливо – білки,тому
гриби називають лісовим «м’ясом»
Загальна характеристика гливи
1.1.Гриби як цінний харчовий продукт
Цінність грибів як харчового продукту пов’язана зі своєрідністю їх хімічного
складу. Зокрема, основна частина вуглеводів міститься в них у формі глікогену –
тваринного крохмалю. Гриби містять значну кількість фосфору, цинку, в них присутня
мідь, а також мікроелементи – йод, марганець. Поживна цінність грибів пов’язана не
тільки з наявністю білків, жирів і вуглеводів, а і мінеральних речовин і вітамінів.
Як показують данні, гриби за своїм складом найближче стоять до овочів, проте містять
більшу в порівнянні з ними кількість білків.
Білки. Склад білків у грибах коливається залежно від грибів, а також частин
плодового тіла. У молодих грибів найбільш багатий білками шар капелюшки, тому у
молодих очищених грибів нижній шар капелюшки слід обов’язково вживати в їжу.
Найменше білків міститься в ніжці гриба. Засвоєння білків залежить і від обробки
грибів. Добре засвоюються організмом подрібнені гриби, ще краще – грибний
порошок,приготовлений з сухих грибів. У ньому міститься майже вдвічі більше білка,
ніж у свіжому м’ясі. Якщо зазвичай білки грибів засвоюються в розмірі 70%, то
засвоюваність грибного порошку досягає 88%.
Жири. Жирів у грибах міститься дуже мало, до того ж вони важко засвоюються
організмом. При приготуванні багатьох грибних страв до них додають різні жири. Це
підвищує калорійність їжі і покращує її смак.
Вуглеводи. За кількістю і складом вуглеводів гриби належать до овочів; проте багато
вуглеводів, що містяться в грибах, не зустрічаються в інших харчових продуктах. Крім
того, гриби містять тваринний крохмаль, або глікоген, а також інсулін, декстрини та
інші. Велика частина кліткових і інших вуглеводів в процесі приготування їжі і
особливо при тепловій обробці грибів руйнується і перетворюється на найпростіші,
легко засвоювані організмом сполуки.
Мінеральні речовини. Зміст мінеральних речовин у грибах приблизно так же, як і в
інших природних продуктах. Особливо багато в грибах калію, фосфору і заліза,
настільки цінних і необхідних для організму людини, але часто відсутніх в інших
продуктах харчування. Кальцію гриби містять мало, його кращим джерелом є молоко,
сир, тому ці продукти бажано додавати і до грибних страв. Гриби ж цінні своїми
мікроелементами – міддю, йодом, магнієм, цинком і миш’яком, які дуже важливі при
обміні речовин в клітинах людського організму.
Вітаміни. У грибах виявлено найбільше вітамінів групи В, особливо вітамінів В1,
В2, і РР. Ці вітаміни містяться в грибах у відносно більшій кількості, ніж у всіх інших
продуктах харчування, більш багаті ними тільки печінка і дріжджі. Вітамін С є в
багатьох грибах, однак вони містять його в дуже невеликій кількості – 1-5%. Добова
потреба людини у вітаміні С дорівнює 50-100мг. Так само мало гриби містять і
вітаміну А. Він є лише в деяких грибах, причому в
основному у вигляді каротину в стадії полувітаміна, який лише після засвоєння його
організмом перетворюється в активний вітамін А. При зберіганні вміст вітамінів у
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грибах декілька знижується, однак в правильно заготовлених грибах воно залишається
відносно високим.
Смакові речовини. Гриби містять багато різних ароматичних і смакових речовин.
Окремі види грибів володіють своєрідним специфічним запахом і смаком,
характерними для всіх грибів. Це зумовлено вмістом у них ароматичних речовин –
терпенів і екстрактивних речовин. У здорової людини вони сприяють підвищенню
апетиту, а отже, і кращої засвоюваності їжі.
1.2.Класифікація гливи звичайної
Рід гливи (Pleurotus) об’єднує близько 30 видів. Майже десять з них культивуються.
Глива звичайна. Найбільшого поширення набула глива звичайна. У природі вона
зустрічається на пнях, вологих стовбурах дерев листяних порід. Плодоносить з червня
до осінніх заморозків. Гриб має білу м’якоть із приємним запахом. Капелюшок
діаметром до 20 см, напівкругла, уховидна, гладка, сірувато-жовтого або бурого
кольору. Платівки, спадні по ніжці, рідкісні, товсті, білі, біля ніжки з перемичками.
Споровий порошок білий або злегка рожевий. Спори еліпсоїдні. Ніжка ексцентрична,
рідко центральна, коротка до 4 см довжини і 2 см товщини, звужується до основи, в
основному волосиста.
Глива рожковидна. Зустрічається на пнях і стовбурах в’язів і кленів з червня по
серпень. Зростає великими групами. Капелюшок 3-12 см в діаметрі, спочатку опуклий,
потім лійчаста, білувата або жовтувата, з віком темніє. М’якоть товста, щільна, біла, з
борошнистим запахом. Пластинки далеко спадні по ніжчі, вузькі, рідкісні, білого або
слабо-жовтого кольору. Споровий порошок білий. Спори подовжено-овальні. Ніжка
коротка – довжиною 1см, товщиною 1,5-2см, ексцентрична або центральна, білого
кольору, іноді вона відсутня.
Глива степова. Зростає в степових районах на коренях і відмерлих стеблах деяких
зонтичних рослин у вересні-жовтні. Капелюшок діаметром 4-8см, плоско-опукла,
часто неправильної форми, гладка або злегка луската, сірувато-рудувата, жовтувата,
жовтувато-коричнева. М’якоть м’ясиста, біла або жовтувата. Платівки спадні, рідкісні,
білі. Ніжка ексцентрична, у молодих плодових тіл майже центральна завдовжки 4см,
шириною 2см, звужена до основи, білувата, щільна.
Глива легенева. Капелюшок опукло-розпростерта, біла з сіруватим відтінком і
ніжним нальотом. Платівки спадні, часті, білі, тонкі. М’якоть біла, тонка, з приємним
запахом. Ніжка бічна, коротка,біла, часто відсутня зовсім. Росте групами на мертвих
деревах листяних порід. Плодоношення спостерігається в червні-жовтні. Їстівна, але
старі, великі екземпляри жорсткуваті.
Глива лимонно-шляпкова. Має яскраво-лимонне забарвлення капелюшка і більша
кількість плодових тіл в одному зростку. У природних умовах росте на труску, зрідка
зустрічається на березі і тополі. Поширена в основному на Далекому Сході, де і
культивується на деревині тополі,осоки,берези.
Глива флоридська. Капелюшок діаметром 10-20см, воронковидная або напівкругла.
Ніжка 2-5см завдовжки і 1-2см завтовшки, центральна чи ексцентрична. М’якоть біла,
з приємним запахом. Від гливи звичайної відрізняється менш м’ясистим тілом і
світлим забарвленням плодових тіл. Вирощується на Кавказі на деревині бука. При
інтенсивному культивуванні вимагає більш високих температур, ніж глива звичайна.
1.3.Біологічна характеристика гливи звичайної
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З давніх часів цей гриб знали та цінували як високоякісний продукт харчування.
Перші згадки про нього можна зустріти в китайських джерелах. І не дарма, за змістом
поживних речовин гливі важко знайти рівних серед грибного царства. Якість її білків
наближується до білків тваринного походження. Вміст білків в ній (по сухій вазі)
складає 50,3%, вуглеводів 3,0-5,0%, жирів 0,2-2,5%, екстрактних речовин до 45,0% .
Гриб містить всі незамінні амінокислоти. Окрім цього, глива – це чудова складова з
унікальним набором найнеобхідніших людині мінеральних солей і інших цінних
речовин. Крім мікроелементів (калій,магній,залізо,кобальт і ін.),фосфору (тут її можна
порівняти тільки з рибою і молоком) вона містить цілий комплекс вітамінів в
поєднанні якого немає ні в одному з відомих продуктів харчування: А, С, Д, групи РР і
багато інших. Рівень біотину у гливі в кілька разів вище, чим в яйці, молоці і шпинаті,
а кількість тіаміну відповідає вмісту його у вівсяній крупі, пшеничному хлібі, квасолі і
капусті. Склад ліпідів схожий з складом рослинних масел вищих сортів. У плодових
тілах гливи міститься безліч унікальних біологічних речовин.
Плодові тіла гливи містять 7,9% мінеральних речовин, 12% сирої клітковини, 15,730% білку та 54,4-81,8% вуглеводів. Маючи такі унікальні властивості, цей гриб
звернув на себе увагу не лише гурманів, а й медиків. Останні дослідження показали,
що глива володіє здатністю виводити з організму людини і тварин радіоактивні
елементи, сприяє попередженню і лікуванню гепатиту, холециститу, виразки шлунку,
радикально знижує кількість холестерину в крові, попереджаючи тим самим розвиток
атеросклерозу, допомагає нормалізувати тиск. Зовсім недавно встановлено, що глива
за певних умов надає протипухлинну дію і підвищує імунну систему організму.
Глива, як продукт харчування, може замінити в раціоні людини до 60-80% м’яса і
м’ясопродуктів. Енергетична цінність гливи складає 100-370 кДж на 100г. Таким
чином, глива є універсальним дієтичним продуктом, який можуть сміливо вживати з
користю для здоров’я будь-які групи населення, у тому числі і ті, кому інші гриби
протипоказані, оскільки в ній немає значних кількостей важко переробного хітину, що
характерний для інших грибів, повністю відсутні гірчичні масла і інші подразливі
речовини.
1.4. Біологічні особливості будови гливи звичайної
Плодове тіло гливи складається з капелюшки та ніжки. Капелюшок досягає 515см в діаметрі. На вигляд вона опукла, неправильно округла, у формі раковини,
вухоподібна. Поверхня гладка, волокниста, іноді з білим нальотом. Колір капелюшка у
молодого гриба темний, пізніше він стає сірим, сіро-коричневим, часто з сизуватим
нальотом. Пластинки білі або білуваті, рівні, тісно стоять один до одного. Ніжка біла,
щільна, в основі волокниста. Довжина ніжки 2-8см товщиною 1-3см. Поряд з добре
розвиненою довгою ніжкою зустрічаються бічні, ледве помітні ніжки, іноді вони
зовсім відсутні. М’якоть гриба гливи біла, соковита, у молодих грибів м’яка, з віком
стає жорсткою і волокнистою, ніжка грубіє і стає непридатною в їжу. Смак і запах
приємний, грибний. З’являється глива не поодинокими грибами, а у вигляді великих
грон, в яких можна нарахувати до 20 окремих грибів, вагою до 1-1,5кг. Найчастіше
гриби розташовуються один над одним, або поруч без будь-якої закономірності. Іноді
зустрічаються поодиноко виросли гриби. Ростуть на пнях і стовбурах листяних дерев,
живих і мертвих. Плодоносить з весни до пізньої осені, а за відсутності морозів - і
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взимку, але найчастіше – з вересня по грудень. Не боїться посухи. З вересня по
листопад плодоносить, особливо на вирубках.
2. Методи вирощування гливи звичайної
2.1. Екстенсивний спосіб вирощування проводиться в невеликих масштабах (в
закритих приміщеннях, які не використовуються, а також можна культивувати на
відкритих ділянках). При данному способі вирощування використовується деревина.
Вирощування на полінах.Для такого способу вирощування використовуються зрізані
поліна листяних порід дерев (осика, тополя, ясен, бук, граб, береза, каштан, клен)
довжиною 30-40см і діаметром 15-20см, які мають достатню кількість вологи. У
випадках недостатньої кількості вологи проводиться їх замочування у воді на 3-5 днів
або декілька разів зволожують. В приміщеннях з великою вологістю повітря (погріб)
поліна розміщують колонами (ставлять їх вертикально одне на одне) висотою до 2 м.
Встановлення колон проводять рано на весні, коли вологість повітря становить 90%.
Між зрізами полін розміщують зерновий міцелій товщиною в 1 см, а на останній зріз
поліна укладають шар міцелію і прикладають дошкою після чого обмотують
поліетиленовою плівкою, яка забезпечить утримування відповідної вологості та
постійної температури на рівні 18-20 0С. Однак міцелій на поліні можна розміщувати і
в інший спосіб як показано на рисунку 1. Колони покривають брезентом або
мішковиною для збереження вологості поліна з подальшим їх зволоженням. Білий
міцелій з’являється через 2-3 дні після посіву в першу чергу між зрізами полін. Гіфи
міцелію починають проникати в деревину, їх ріст супроводжується виділенням тепла,
тому необхідно слідкувати щоб температура не перевищувала 25 0С

Рис. 1. Способи внесення міцелію
За один місяць при температурі 17-22 0С деревина обростає міцелієм на глибину 810 см. Деревина, що обросла міцелієм має білий колір, а поліна щільно зростаються
один з одним. Із додержанням оптимальних умов вирощування міцелій гриба повністю
опановує деревину поліна через 2-3 місяці. Тривалість проростання грибниці залежить
переважно від вологості і температури повітря. В натуральних умовах глива утворює
плодові тіла під кінець вересня на початку жовтня, тому поліна в серпні переносять з
приміщення в місця з високою вологістю повітря та відсутності безпосереднього
попадання сонячних променів. Рельєф поля, по можливості, повинен бути рівним. На
нерівній місцевості температурний і світловий режими впливають на формування і
плодоношення гриба (поєднання північного схилу і перезволоженого ґрунту створює
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нижчу температуру ґрунту, а південні схили з піщаним ґрунтом — підвищену
температуру).
Плантацію розбивають на полоси шириною 5-10 м, розміщуючи між ними дороги
шириною 4-6 м, що полегшує закладку та подальший догляд. Поліна, на яких гриби
будуть рости вкопують в землю приблизно на 1/3 їх висоти; навколо колоди повинен
бути вільний простір радіусом не менше 30 см. Поліна розміщують рядковим
способом на відстані 20-25 см один від одного(рисунок 2) Місця, де встановлюються
поліна не повинні бути надто вологими, а ґрунтова вода неповинна підходити досить
близько до них.
З метою формування умов вирощування, необхідно для утворення плодових тіл
підтримувати вологість ґрунту на рівні 60-70%. Окрім обов’язкового поливу після
садіння полін в ґрунт необхідно періодично поливати плантацію ( в суху погоду
поливають 2 рази в тиждень). Однак, надмірне зволоження може привести до загибелі
міцелію гриба, який з деревини проникає в ґрунт, отримуючи з нього поживні
речовини та вологу.

Рис.2 Способи розміщення полін
Перші зав’язки плодових тіл гриба з’являються через 15-20 днів після перенесення
полін. Утворення їх можливе при наявності низьких нічних температур 4-8 0С і високої
вологості повітря 90-95%. Молоді плодові тіла мають темно-сірі шапинки, які
поступово світлішають по мірі їх росту і розвитку. На одному поліні може утворитись
від 100 до 200 примордій. За 7-10 днів при відповідних умовах вологості та
температури примордії розвиваються у стандартні плодові тіла. Оптимальні розміри
шапинки гриба, що придатні до збору, становлять 4-10 см в діаметрі. В цей період
м’якуш шапинки та ніжки ніжна, а із збільшенням діаметру плодових тіл м’якуш
твердіє. Трава або інші рослини, які ростуть навколо поліна не викликають шкідливого
впливу, а навпаки, впливають на утримування високої вологості повітря біля полін, що
запевняє правильне формування шапинки плодового тіла. Плодоношення гриба триває
40-50 днів, залежно від погодних умов і нараховує 2-3 хвилі плодоношення. При
мінусових температурах ріст плодових тіл зупиняється. При підвищенні температури
плодові тіла знову ж можуть з’являтись.
Плодоношення гливи звичайної на полінах може тривати до 3-4 років. Найбільшу
величину врожаю гливи отримують у перший рік вирощування. Величина плодових
тіл залежить від діаметру поліна. Чим менший діаметр поліна, тим меншими будуть
плодові тіла. З одного поліна необхідно збирати всі плодові тіла, тому що порушені
тіла не ростуть і засихають. В послідуючі роки догляд за полінами не вимагає великих
зусиль, окрім проведення додаткового поливу перед початком плодоношення другої
хвилі. Плодоношення другої хвилі в першу чергу залежить від якості міцелію,
вологості поліна, атмосферних умов. В цілому, протягом 3 — 4 років вирощування
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гливи звичайної урожайність з одного поліна становить 1-3 кг або із 100 кг деревини 15-20 кг.
2.2. Інтенсивний спосіб вирощування
Приготування грибного субстрату
Для приготування субстрату підходить подрібнена солома (пшенична, ячмінна,
просяна), так само подрібнене сіно чи стебла кукурудзи, трава люцерни, лушпиння
гречки, тирса дерев листяних порід (не рекомендується тирса хвойних порід, так як в
ній завищена кислотність, а це впливає на врожай). Дозволяється робити змішування
цих компонентів, при умові, що основою буде подрібнена солома або тирса в кількості
не менше 50%, решта можуть бути інші компоненти. Загальна кількість субстрату для
мішка (одна порція) - 30 літрів. (Виміряємо в літрах, так як різні компоненти мають
різну вагу, а використовуємо поліетиленові мішки для сміття, на етикетці мішків
вказаний вміст в літрах і розміри мішка. Для початківців в цій справі, краще обрати
мішки світлого, не чорного кольору, щоб бачити процес проростання грибів).

Вапно
гашене для зниження кислотності беремо 80 г. в порошку 80 г вапна, перемішуємо з 30
- 35 л субстрату (3 - 3,5 відра); Для тирси. Перемішану масу тирси і вапна висипаємо в
пропіленовий мішок, заливаємо кип'ятком в кількості 12 - 15 літрів води на порцію і
зав'язуємо на 2 - 3 години, до остигання і відтоку залишків води. Після цього масу
віджимаємо і перекидаємо уже в целофановий мішок перемішуючи його з міцелієм.
Для соломи, (пшенична, ячмінна). Засипаємо подрібнену і вимішану з вапном солому в
пропіленові мішки (в кількості 30 літрів), заливаємо окропом (12 - 15 л) і даємо
відстоятися до 12 годин, для хорошого відтоку вологи. Після остигання можна
прижати руками донизу мішок, щоб надлишкова волога з нього через отвори вийшла і
пересипати суміш в целофановий в якому проходитиме вже дозрівання глив.
Процес висівання
Розминаємо брикет міцелію ретельно вимитими милом руками до окремих зерен в
чистому посуді . Спори міцелію чутливі до різних форм бактерій, тому при розминанні
міцелію руки повинні бути добре вимиті. Отже як говорилось вище, шарами
наповнили перемішаний субстрат з міцелієм в целофанові мішки для сміття розміром
35 х 75 см і ємкістю 30 літрів під зав'язку. Злегка вручну утрамбовуємо вимішаний з
міцелієм субстрат і зав'язуємо мішки.
Тепер грубою голкою, цвяхом, шилом (попередньо продезінфікувавши їх методом
нагрівання на вогні чи іншим способом) робимо по мішкові проколи через 2 - 3 см (їх
буде десь до 250 - 350 проколів по всьому мішку, і знизу також). Це потрібно зробити
для того, щоб забезпечити доступ повітря до спор насіння міцелію, адже це живий
організм.
Наступний крок полягає в тому, що переносимо заповнені мішки (блоки) в попередньо
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підготовлене приміщення (хоч як правило, приміщення, якоїсь особливої підготовки
не потребує). На 10 - 12 днів за ці мішки можна забути.
Розташування мішків (блоків).
Гливи краще плодоносять у вертикальному розташуванні блоків (мішків). Мішки
можна населити один на один (навіть до стелі) застромивши на дерев'яний штир
(також дезінфікований), або металічний (попередньо покрашений, щоб не виникла
корозія між субстратом і металом, яка шкодитиме).

Грибні блоки на металічних стояках
Ці штирі можуть бути закріплені на якійсь підставці. Як, ще один варіант для
металічних штирів, на них можна населити зверху пластмасову трубу для
водопроводу, таким чином захистивши субстрат від загнивання під дією корозії.
Варіантів багато. Головне, щоб між мішками був проміжок, який би забезпечував
доступ повітря до насіння грибів і не заважав проростанню грибів, і було достатньо
місця, щоб пройтися між ними і зібрати врожай. Дехто підвішує мішки на мотузці до
стелі, дехто складає їх горизонтально один на один навхрест для того, щоб зменшити
площу контакту один з одним.
Пакети для сміття
Рекомендовано целофанові пакети для сміття таких розмірів - 35 х 75 см, можуть бути
і інших розмірів, та бажано щоб були вузькі і високі, так як, при значній ширині
мішка, спорам гриба важче буде пробитися з центру мішка назовні. Мішок шириною
35 см - самий оптимальний варіант, висота особливого значення не має. Більша
вмістимість мішка, значить більше посадкового матеріалу висівається. Колір
целофанового (поліетиленового) мішка - значення немає ніякого. Але для того щоб
краще бачити сам процес проростання грибів, краще вибрати світлий (жовтий,
рожевий, голубий), але не чорний колір. Та це не суттєво.
Процес проростання міцелію
Вирощування грибів ділиться на два етапи: перший етап - проростання насіння
(міцелію), утворення строми та поява зачатків грибів. На цьому етапі мішки
перебувають в приміщенні з температурою 16 - 24°C.
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Другий етап - плодоношення. Від появи зачатків грибів до їх зрізання. На цьому етапі
температура в приміщенні повинна бути 10 - 16°C.
Перший етап. Таким чином ми заготовили грибні блоки (мішки), зробили проколи по
всьому мішку (~ 300 проколів) і перенесли у приміщення. Це може бути погріб,
приміщення хліва, будь-яка кімната. Освітлення приміщення в цей період ( а це період
12 - 14 днів) немає ніякого значення. Температура приміщення від +16 до +22°С.
Гриби з’являться через 15 - 18 днів (і швидше), якщо температура нижча, або вища від
оптимальної то різниця в появі грибів складає 2 - 3 дні.
В цей період 12 - 14 днів ніякий догляд не ведеться. Не потрібно ні провітрювати, ні
зволожувати приміщення.

Проростання міцелію (поява строми), 12 - 14 день
На цьому етапі через кілька днів спостерігається видиме на око пушення і появляється
шар білого або жовтого кольору. На протязі цього першого періоду дуже добре, якщо
мішки знаходяться в нижній частині приміщення, а не на висоті. Це тому, що
вуглекислий газ, який накопичується в нижній частині любого приміщення від 0 до 60
см (тому що важчий), сприяє гарному проростанню спор міцелію. Тому мішки
рядочками по одному складаємо ближче до підлоги, на невеликій відстані один від
одного.
Другий етап. Коли гриби через плівку пробиваються на зовні, додаткових великих
отворів, робити не потрібно, вони самі пробються через тонку плівку мішка, але умови
дещо міняємо. Температурау приміщення в цей час, знижуємо до 12 - 16 градусів.
Надто висока призведе до пересушування грибів. Грибні блоки розташовуємо
вертикально один на один, або настромлюючи на дерев'яні чи покрашені металічні
штирі, або на стелажі, або підвішуємо на мотузці до стелі, як завгодно, але вище оцієї
межі від підлоги 60 см, так як вуглекислий газ, грибам уже піде не на користь, а на
шкоду.
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Гливи прориваються назовні 17 - 18 день (Поява зачатків)
Приміщення провітрюємо по 2 години ранком і ввечері, створюючи протяги. Ранком і
надвечір целофанові мішки сприскуємо чистою водою ручним оприскувачем.
Рекомендується, щоб вода вже знаходилася в відрі у тому приміщенні разом з
мішками, тоді вона буде мати оптимальну температуру.

21 - 22 день від початку закладання блоків
Підходимо до мішка і оприскуємо його із всіх сторін. Якщо бачимо, що вода починає
скапувати, то цього досить і переходимо до іншого. Тобто робимо інтенсивний дощ.
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Грибний блок. (24 день)
Якась частина води попадає на мішки, якась стече, але це достатньо для їх зволоження.
Якщо освітлення приміщення до цього часу немало ніякого значення, то тепер для
грибів, які пробилися через тонку плівку поліетиленових (целофанових) мішків, вже
має значення.

Сім'я Глив (25 день)
Для грибів потрібно створити "день" і "ніч". Прямих сонячних променів на мішки не
допускати, але приміщення повинне бути світле. Якщо це приміщення - погріб, то
потрібно дати світло від денної лампочки (економки) на 12 годин в денний час.
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Дозрілі плоди (25 день)
Попадання прямих сонячних променів на грибні блоки не допускати.
Повне дозрівання (25 - 26 день)
3.Порівняльна характеристика методів
Екстенсивний спосіб вирощування передбачає вирощування грибів у природних
умовах. Його недоліком є сезонність збору плодових тіл і залежить величина врожаю
від кліматичних умов. Технологія вирощування грибів не вимагає великих затрат. При
цьому використовуються відходи лісозаготівельної промисловості(низькоякісна
деревина, пеньки, стружка, кора)
Інтенсивний спосіб вирощування передбачає культивування плодових тіл гливи у
спеціальних приміщеннях, де є можливість регулювання умови мікроклімату.
Перевагою цього способу над екстенсивним є те,що процес вирощування проводиться
щорічно; урожайність більш висока і стабільна; більш короткий виробничий цикл, а
також використовуються різноманітні рослинні відходи.
Проаналізувавши два способи вирощування для своєї дослідницької роботи я взяла
саме інтенсивний спосіб вирощування. Я купила другого лютого 1014р. три блоки
штаму гливи звичайної НК-35 на різних субстратах: горохового, пшеничного та
ячмінного.
Для всіх субстратів експеримент проводила за однаковими умовами. Блоки
знаходилися в одній кімнаті, освітлення було денне, прямих сонячних променів на
блоки не допускала і додаткове освітлення проводила денною лампочкою. Протягом
дня блоки сприскувала чистою водою ручним оприскувачем 4-5 раз. На п’ятий день
побачила появу зачатків. Перші появи зачатків з’явилися на гороховому субстраті.
Поява зачатків на пшеничному та ячмінному субстраті були пізніше на два дні, але
майже одночасно.
В дослідженнях проходження фаз росту і розвитку гриба проходили не одночасно
і залежали як від штаму так і від виду субстрату. Найвищим показником маси
плодових тіл характеризувався субстрат, який приготовлений на основі горохової
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соломи. В даному варіанті маса плодових тіл була найбільшою по відношенню до
пшеничної та ячмінної соломи.
На початку третього тижня (14-16 день) гливи досягли своєї стиглості. Плодові тіла
гриба збирались при досягненні шапинки плодового тіла відповідного розміру. Облік
урожаю визначався шляхом зважування плодових тіл гриба.
Таблиця 1
Маса плодових тіл гливи звичайної,г
штам
субстрат
пшениця
ячмінь
горох
НК-35
112
72
150
Значення показника маси вказує на те, що міцелій гриба краще використовує
поживні елементи з горохової соломи ніж з соломи пшениці чи ячменю, фази росту та
розвитку проходили більш інтенсивніше,що сприяло засвоєнні поживних речовин.
Біометричні параметри обчислювали з 20 плодових тіл гливи звичайної.
Вимірювання проводили на зрілих грибах, де визначали діаметр шапинки і ніжки та її
довжину.
Шапинка плодового тіла характеризувалась типовою формою і забарвленням. Так
дослідами визначено вплив субстрату з соломи горохової на збільшення діаметру
шапинки 10,0 см. Одночасно діаметр шапинки зменшувався при використанні соломи
ячмінної 8,9 см, соломи пшеничної 9,6
Форма ніжки була типовою для штаму, щільною за консистенцією, на початку
плодоношення мала світле забарвлення,згодом темнішала і набувала сірого
забарвлення. Довжина ніжки змінювалась від 1,9-2,5см. Дослідами не виявлено впливу
субстрату на збільшення довжини ніжки. Проте спостерігається динаміка щодо
збільшення її величини де використовувалась солома горохова.
Таблиця 2
Біометричні показники плодового тіла гливи звичайної
штам
субстрат
Діаметр
Довжина
Діаметр
шапинки,см
ніжки,см
ніжки,см
НК-35
пшениця
9,6
2,4
1,2
ячмінь
8,9
1,9
1,1
горох
10,0
2,5
1,1
Висновки
1. На біометрію плодового тіла гливи звичайної впливає вид субстрату. Субстрат, в
основу якого входить солома горохова сприяє в збільшенні діаметру шапинки, а
при використанні соломи ячмінної –зменшується.
2. Довжина ніжки залежить від біологічних особливостей гриба,однак може
зменшуватись від застосування соломи ячмінної.
3. Горохову солому можна використовувати для приготування субстрату до
культивування гливи звичайної. Вказаний субстрат характеризується швидким
проходженням ростових процесів та процесів розвитку гриба, збільшується
загальна урожайність.
4. Субстрат з пшеничної чи ячмінної соломи слід використовувати для
культивування гливи звичайної,однак він характеризується дещо нижчими
технологічними показниками.
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К) зважування плодових тіл гливи на різних субстратах
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕФІРНИХ ОЛІЙ РОСЛИН РОДИНИ
ГЛУХОКРОПИВОВІ (LAMIACEA) НА МІКРОФЛОРУ ПОВІТРЯ
Кочеткова-Бондаренко Софья, 10 клас, Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 53
з поглибленим вивченням німецької мови м. Києва, дійсний член відділення
Екології та аграрних наук КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської
молоді», м. Київ.
Педагогічний керівник: Корнієнко Юлія Олександрівна, вчитель біології
Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 53 з поглибленим вивченням німецької мови м.
Києва.
Надзвичайно складним для України і світу був 2020 рік. Складна епідеміологічна
ситуація, яка і нині триває, суттєво вплинула на рівень життя, а також повністю
змінила життя населення. У зв`язку з цією ситуацією, кожен намагається захистити
себе різними способами: використовуючи антисептичні засоби, захисні маски, а також
миючи руки.
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Актуальність. На тлі загальної паніки, населення України використовує
антисептики у значній кількості. Але часте їх використання має ряд недоліків. Це і не
екологічність засобів, що призводить до алергічних реакцій, а також підвищена
вартість через карантин. Тому важливим є питання боротьби з хвороботворними
мікроорганізмами й розробка тих методів, які є екологічно чистими, матимуть низьку
вартість та не впливатимуть негативно на загальний стан здоров’я людини. Одним із
таких можливих варіантів є використання ефірних олій різних рослин. Бактерицидні
властивості ефірних олій вивчали Т. Білюк, Н. Лукіаненко, К. Вітюк, О. Гаврилюк.
Але, на жаль, бактерицидні властивості більшості рослин не вивченні, з цієї причини
наш метод є досить новим. Тому дослідження ефірних олій може стати одним із
ефективних, екологічних, доступних, а також легким у використанні методом
боротьби з мікроорганізмами.
Об’єкт дослідження: три представники родини Глухокропивові: лаванда
вузьколиста (Lavandula angustifolia Mill), м’ята перцева (Mentha×piperita L.) та
розмарин лікарський (Rosmarinus officinalis L.).
Представники родини широко поширені на території України й
використовуються людиною у різних галузях життя. Наприклад, базилік і розмарин
використовують як приправу для приготування різних страв; з м’яти та меліси готують
заспокійливий напій; шавлія, пачулі та лаванду завдяки їх приємному запаху
використовують у парфумерній промисловості, а також їх часто застосовують для
створення різноманітних композицій.
Предмет: бактерицидні властивості ефірних олій рослин родини Глухокропивові
(Lamiaceae) та їхній вплив на мікрофлору повітря.
Мета: дослідити бактерицидні властивості ефірних олій деяких представників
даної родини.
Завдання:
1.
систематизувати
флористичні
відомості
про
представників
родини
Глухокропивові (Lamiaceae),
2.
дослідити й порівняти антисептичну дію різних представників родини
Глухокропивові (Lamiaceae), а саме лаванди вузьколистої (Lavandula angustifolia Mill),
розмарину лікарської (Rosmarinus officinalis L.) та м’яти перцевої (Mentha×piperita L.)
на мікрофлору повітря.
Методи: описові, експериментальні (седиментаційний метод Коха),
статистичної обробки даних.
Дослідження здійснювалося на базі факультету природничо-географічної освіти
та екології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Результати. Аналізуючи дані щодо впливу ефірної олії м’яти перцевої
(Mentha×piperita L.) на склад мікрофлори повітря, встановлено, що дана рослина
пригнічує розвиток мікроорганізмів та згубно впливає на них, тобто володіє
найкращими антибактеріальними властивостями (серед досліджуваних ефірних олій
рослин родини Глухокропивові (Lamiaceae)) по відношенню до мікроорганізмів.
У процесі дослідження впливу ефірних олій лаванди вузьколистої (Lavandula
angustifolia Mill) виявили яскраво виражені антибактеріальні властивості, тобто олії
даної рослини негативно впливають на всі види мікроорганізмів та пригнічують їх
розмноження.
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Під час оцінювання бактерицидних властивостей розмарину лікарського
(Rosmarinus officinalis L.) виявили, що він справляє значний стимулюючий ефект на
штами мікроорганізмів. З цього ми можемо зробити висновок, що ефірні олії даної
рослини позитивно впливають на процес розмноження мікроорганізмів та не можуть
бути використані як альтернатива антисептичним засобам.
Таблиця 1. Вплив ефірних олій рослин родини Глухокропивові (Lamiaceae)
на мікрофлору повітря
Кількість
Кількість
3
Представник
у 1 м (до) у 1 м3 (після) Висновок
М’ята перцева (Mentha×piperita L.)

357/714

180/180

пригнічує

Лаванда вузьколиста
(Lavandula angustifolia Mill)

357/536

357/357

пригнічує

Розмарин лікарський
(Rosmarinus officinalis L.)

357/357

536/536

стимулює

Висновок: Олії лаванди вузьколистої та м’яти перцевої ми можемо радити
використовувати для боротьби з мікроорганізмами і покращенню стану мікрофлори
повітря.
Ефірна олія розмарину лікарського, всупереч нашим очікуванням, стимулює
розмноження бактерій та мікроорганізмів, тому не може бути використана з цілями
покращення мікрофлори повітря.
Виконавши дане дослідження ми практично показали, що застосування ефірних
олій це чудовий метод для використання у побутовому житті, адже для нього
непотрібно спеціального обладнання і з цих причин він є ефективним та практичним у
якості боротьби з мікроорганізмами, а також як заспокійливий засіб, оскільки олії
даних рослин позитивно впливають на емоційний стан людини.
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2017. 376с.
3.
Климчук С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Широкобоков В.П. Практична
мікробіологія: Посібник. Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. 440с.
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Ковбаса О. Характеристика видового складу родини Lamiaceae Тернопільської
області. Студентський науковий вісник. 2013 (№31). С.44-46.
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ДОДАТКИ
Таблиця 2
Вплив ефірних олій м’яти перцевої на мікрофлору повітря

Чашка Петрі

М’ята перцева
до (1)

Кількість
мікробів

2

Кількість
мікробів
у 1 м2

3,57

Кількість
мікробів
в 1 м3

Культурні ознаки
колоній

357

1 цвіль темно
коричневого
кольору;
1 колонія білого
кольору.

М’ята перцева
до (2)

4

7,14

714

2 цвілі (темногозеленого кольору в
центрі,
біля периферії –
молочні;
1 колонія білого
забарвлення,
1 колонія –
яскраво жовта
з гладенькою
поверхнею.

М’ята перцева
після (1)

1

1,8

180

1 колонія молочнобілого забарвлення.

180

1 цвіль в центрі –
темно зелена, до
периферії –
білого.

М’ята перцева
після (2)

1

1,8
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Рис.1. М’ята перцева (до використання ефірних олій).

Рис.2. М’ята перцева (після використання ефірних олій).
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Таблиця 3
Вплив ефірних олій лаванди вузьколистої на мікрофлору повітря
Кількіст
Кількіст
Кількість
ь
Культурні ознаки
Чашка Петрі
ь
мікробів
мікробів
колоній
мікробів
в 1 м3
2
у1м

Лаванда вузьколиста
до (1)

Лаванда вузьколиста
до (2)

2

3

3,57

5,36

357

1 колонія білого
кольору
з гладкою поверхнею,
1 цвіль – білого
кольору
з жовтим центром.

536

1 цвіль темно зелена в
центрі, по периферії –
біла; 1 колонія біла, з
гладкою поверхнею,
блискуча; 1 колонія
молочного кольору,
матова.

Лаванда вузьколиста
після (1)

2

3,5
7

357

1 колонія молочно
забарвлення, матова;
1 колонія – прозорожовта.

Лаванда вузьколиста
після (2)

2

3,5
7

357

2 цвілі темнокоричневого кольору.
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Рис.3. Лаванда вузьколиста (до використання ефірних олій).

Рис.4. Лаванда вузьколиста (після використання ефірних олій).
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Таблиця 4
Вплив ефірних олій розмарину лікарського на мікрофлору повітря
Кількіст Кількіст
Кількіст
ь
ь
Культурні ознаки
Чашка Петрі
ь
мікробів мікробів
колоній
мікробів
2
3
у1м
в1м
Розмарин
лікарський до (1)

Розмарин
лікарський до (2)

Розмарин
лікарський після
(1)

Розмарин
лікарський після
(2)

2

2

3

3

3,57

3,57

5,36

5,36

314

357

1 колонія яскраво
жовтого кольору з
гладкою поверхнею;
1 цвіль – темнозеленого забарвлення.

357

2 цвілі: в центрі –
темно зелена,
середина – біла,
зовнішня частина –
прозора.

536

1 цвіль: в центрі –
темно зелена,
середина – біла,
зовнішня частина –
прозора;
2 колонії білого
кольору
з гладкою поверхнею.

536

1 цвіль темно-зелена;
1 колонія молочного
кольору
з коричневими
включеннями;
1 колонія жовтопомаранчевого
кольору,
з однієї сторони
переходить
у молочне
забарвлення,
краї колонії розмиті.

Рис.5. Розмарин лікарський (до використання ефірних олій).

Рис.6. Розмарин лікарський (після використання ефірних олій).
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОЩУВАННЯ ЦИБУЛІ ГОРОДНЬОЇ (ALLIUM
CEPA) НА ЗЕЛЕНЬ В ВЕРТИКАЛЬНІЙ МІНІ-ТЕПЛИЦІ
Фортель Анастасія Геннадіївна, 11-Б клас; комунальний заклад – Центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської
ради; гурток «Поглиблене вивчення біології»;
Керівник – Павлюченко Олег Борисович, методист
Актуальність. Цибулю городню в даний час відносять до однієї з
найважливіших овочевих культур, яку застосовують в медицині, косметології
та кулінарії. В медицині її використовують при лікуванні цинги,
гіпертонічної хвороби, атеросклерозу, подагри, ревматизму, для зниження у
крові рівня холестерину низької щільності тощо. В косметології маски з
цибулі рекомендовані для подолання себореї, лупи та зміцнення коренів
волосся; відбілювання шкіри обличчя, вкритого ластовинням. В кулінарії її
вживають в сирому, сушеному, вареному і смаженому вигляді, також
використовують як приправи для консервів, додають в соуси, салати, а також
у страви з м’яса і риби. У сушеному вигляді цибулю використовують як
складову частину багатьох пряних сумішей. В осінньо-зимовий та
ранньовесняний періоди для профілактики у людини ГРВІ та подолання
нестачі вітамінів А, групи В, РР та С, зміцнення імунітету доцільно системно
вживати не тільки самі цибулини, а отримані з останніх зелені трубчасті
листки, що мають більший (в порівнянні з цибулиною) вміст каротинів (α, β
та ін.), вітаміну С (в 100 г зелених листків – добова норма для дорослого),
макро- та мікроелементів. Також із зелених листків цибулі отримують
цибулеву олію, яка застосовується в медицині та кулінарії. Але при
вирощуванні Цибулі городньої на зелень в кімнатних умовах для системного
споживання членами родини з 4-5 та більшої кількості осіб виникають
наступні проблеми: 1) підбір сорту Цибулі городньої з коротким періодом
спокою, відмінної лежкості, цибулини якої є середньозачатковими
(формування з кожного зачатка 2-4 листочків) або багатозачатковими (5-7
листочків); 2) обмежений життєвий простір квартири, де за відсутності
теплиці передбачається отримання вищезазначеної продукції; 3) необхідність
застосування штучного освітлення листків (в період з 01.11 до 31.01
включно)
достатньої
тривалості
та,
бажано,
світлодіодними
фітосвітильниками.
Об'єкт дослідження – Цибуля городня (ріпчаста, або звичайна) (Allium
cepa) сорту Стригуновський.
Предмет дослідження: вихід товарної продукції (маси зелених
трубчастих листків Цибулі городньої) у контрольному та дослідному
варіантах у відповідності до схеми досліду.
Мета дослідження: визначення дослідним шляхом перспективності
застосування фітосвітильника Rival 120 Spectral+ при штучному освітленні
листків Цибулі городньої та двоярусного розміщення прозорих контейнерів з
висадженими цибулинами для збільшення виходу товарної продукції у
дослідному варіанті в порівнянні з такою у контрольному варіанті.
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Завдання дослідження:
1. Ознайомитися з біологічними особливостями Цибулі городньої та умовами
отримання зелених листків цієї рослини при недостатньому за тривалістю та
інтенсивністю природньому освітленні.
2. Придбати цибулини Цибулі городньої сорту Стригуновський належної
якості (відсутність механічних ушкоджень та уражень від хвороб та
шкідників, відсутність пророслих зеленими листками без формування
кореневої системи; діаметром в межах 4-5 см та масою 50-55 г).
3. Придбати скляні ємності об’ємом по 430 мл кожна для окремого
культивування кожної цибулини, підготувати пластикові вкладиші
напівсферичної форми для утримання цибулин над рівнем води.
4. Визначитись з конструкцією, габаритами, придбати матеріали та провести
монтаж двоярусної міні-теплиці; придбати та закріпити фітосвітильник Rival
120 Spectral+ в її верхній частині; встановити одноярусну платформу для
розміщення на останній рослин контрольного варіанту та закріпити над нею
світильник з люмінесцентною лампою PHILIPS TL-D 36 W/33-640.
5. Виготовити 12-ть ємностей для одночасного розміщення у кожній 16-ти
430 мл культиваторів для рослин контрольного та дослідного варіантів.
6. Запустити в експлуатацію 2 комплекси з рослинами згідно варіантів
досліду та провести окремий облік отриманого врожаю зелених листків на 28
та 56 добу від початку дослідження за 2-ма варіантами.
7. Порівняти виходи товарної продукції (зелених листків) у рослин 1-го та 2го комплексів.
Гіпотеза дослідження: застосування фітосвітильника Rival 120
Spectral+ та двоярусного розміщення 128 культиваторів в міні-теплиці є
перспективним для забезпечення збільшення виходу товарної продукції
(зелених трубчастих листків) Цибулі городньої у дослідному варіанті в
порівнянні з такою у контрольному варіанті.
Строки проведення дослідження: 27.10-28.12.2021.
Використані матеріали та обладнання:
1. Цибулини Цибулі городньої сорту Стригуновський (192 шт. + 20 шт.
(резерв; 10,42 %).
2. 430 мл скляні культиватори для рослин контрольного та дослідного
варіантів – 192 шт.
3. 12-ть ємностей (об’ємами по 14,4 л; 310 х 310 х 150 (мм); відповідно
довжина, ширина та висота): для одночасного розміщення у кожній 16-ти 430
мл культиваторів.
4. 8-м поліпропіленових контейнерів харчових LUX № 07 9,5 л (375 х 255 х
166 (мм) для проведення замочування стеблових частин 192 шт. цибулин –
денець з використанням рушників з целюлози; обприскувач з водою; ножиці
для вкорочення верхньої частини цибулини (шийки) (рис. 1).
5. Ваги торгівельні настільні електронні ВТНЕ-3L1K для зважування
цибулин та зелених трубчастих листків (окремо для контрольного та
дослідного варіантів).
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6. Ємність поліпропіленова об’ємом 3,0 л для замочування резервних 20-ти
цибулин; зважування сумарно 192 цибулин та отриманих з останніх зелених
трубчастих листків.
7. Фітосвітильник Rival 120 Spectral+ з 96-ма світлодіодами (зокрема, зі
спектрами: синього – 460-465 нм, червоного – 650-660 нм кольорів,
необхідних для нормального росту і розвитку рослин з можливістю зміни
співвідношення потужностей кольорів контролером RC-8) (рис. 2).
8. Двоярусна міні-теплиця з закріпленим зверху фітосвітильником Rival 120
Spectral+, який одночасно освітлює 128 культиваторів 2-х ярусів з рослинами
дослідного варіанту (рис. 3).
Методика проведення дослідження:
1. Вивчення відповідних джерел; визначення методики, обговорення
поетапного проведення дослідження з керівником проєкту, формулювання
прогнозованих висновків (до 28.10.2021).
2. Придбання необхідних матеріалів, виготовлення обладнання (до
28.10.2021).
3. Використані методи: спостережень, статистичний, визначення причин та
наслідків.
4. Поетапне проведення дослідження згідно завдань в лабораторних умовах:
4.1. Проведення вкорочення верхньої частини 192 шт. цибулин (шийки)
контрольного та дослідного варіантів, а також 10 шт. зі складу резерву з
подальшим розміщенням цих цибулин денцем вниз на 1 добу в
поліпропіленові контейнери, дно яких зволожене з використанням рушників
з целюлози (до 28.10.2021).
4.2. Заповнення 430 мл скляних культиваторів (192 шт. + 10 шт. – резерв) для
рослин контрольного та дослідного варіантів на 50 % об’єму кип'яченою
водою з температурою в межах 20 °С; розміщення у кожному з них по 1
цибулини з подальшим розподілом відповідно до 2-х варіантів досліду
(28.10.2021).
4.3. З появою перших зачаткових трубчастих листків (02-03.11.2021)
проведення у 2-х варіантах досліду щоденного освітлення рослин протягом
12-ти годин (у контрольному варіанті – люмінесцентною лампою PHILIPS
TL-D 36 W/33-640; у дослідному варіанті – фітосвітильником Rival 120
Spectral+).
4.4. Проведення 1 раз на тиждень (04.11.2021; 11.11.2021 і т. д.) змін у
розташуванні 4-х контейнерів (з 16-ма культиваторами у кожному) з 1-го
ярусу на 2-й і, надалі, у зворотному напрямку, для рослин дослідного
варіанту для забезпечення відносно рівномірних рівнів освітлення рослин на
1-му та 2-му ярусах.
4.5. Проведення підживлення цибулин у 2-х варіантах досліду (11.11.2021 та
11.12.2021), розчинивши в 1 л води 1,5 г селітри аміачної, 2,0 г
суперфосфату, 1,5 г сульфату калію та 5,0 г деревної золи.
4.6. Проведення 2-х зрізувань (25.11.2021; 28 доба та 25.12.2021; 56 доба)
найбільш розвинених зелених трубчастих листків довжиною від 20 см,
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починаючи з периферійних ділянок, на рослинах 2-х варіантів досліду та
проведення окремих підрахунків загальних мас цих листків у контрольному
та дослідному варіантах.
Результати дослідження:
1. Запущено в експлуатацію 2 комплекси по отриманню зелених трубчастих
листків з Цибулі городньої сорту Стригуновський.
2. Проведено окремі початкові зважування цибулин у кожному з варіантів
досліду з виведенням загальних цифр:
– контрольний варіант – вага 64 шт. – 3392 г (3 кг 392 г);
– дослідний варіант – вага 128 шт. – 6528 г (в перерахунку на 64 шт. – 3264 г;
3 кг 264 г).
3. Проведено окремі зважування зелених трубчастих листків (28-ма та 56-та
доба сумарно) у кожному з варіантів досліду з виведенням загальних цифр:
– контрольний варіант – вага 1323 г (1 кг 323 г);
– дослідний варіант – вага 2252 г (2 кг 252 г).
4. Встановлено співвідношення виходу товарної продукції (зелених
трубчастих листків) у 2-х варіантах досліду: 2252 / 1323 = у 1,7022 рази
більша у дослідному варіанті (використання фітосвітильника Rival 120
Spectral+).
Висновок
Через те, що у дослідному варіанті отримано у 1,7 рази більше товарної
продукції (зелених трубчастих листків), то застосування світильника зі
збагаченим фітоспектром (Rival 120 Spectral+) є більш перспективним в
порівнянні з люмінесцентним світильником PHILIPS TL-D 36 W/33-640.
Додаток А

Рис. 1. Вкорочення верхньої частини цибулини (шийки) з подальшим
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розміщенням її у поліпропіленовому контейнері LUX № 07 9,5 л
для проведення замочування стеблової частини цибулини – денця
з використанням рушників з целюлози

Рис. 2. Обладнання та матеріали, використані в дослідженні:
1 – ваги торгівельні настільні електронні ВТНЕ-3L1K ; 2 – ємність
поліпропіленова об’ємом 3,0 л; 3 – поліпропіленовий контейнер харчовий
LUX № 07 9,5 л; 4 – електронний люксметр LX 1010B з діапазоном
вимірювання до 100000 лк; 5 – 430 мл скляний культиватор для рослини
контрольного (дослідного) варіанту; 6 – люмінесцентна лампа
PHILIPS TL-D 36 W/33-640; 7 – фітосвітильник
Rival 120 Spectral+ з 96-ма світлодіодами
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Рис. 3. Двоярусна міні-теплиця з закріпленим зверху фітосвітильником
Rival 120 Spectral+, який одночасно освітлює 128 культиваторів
2-х ярусів з рослинами дослідного варіанту:
1 – фітосвітильник Rival 120 Spectral+; 2 – 64 культиватора 2-го ярусу;
3 – прозора скляна поличка з силікатного скла товщиною 8 мм;
4 – 64 культиватора 1-го ярусу; 5 – поличка зі дзеркальною поверхнею

ПРОЕКТ RVVM — ВІРТУАЛЬНА МАШИНА RISC-V
Пирогов Денис, (псевдонім LekKit), Державний університет
«Житомирська політехніка», студент ЗІПЗ-20-1,другий курс
Педагогічний керівник: Тарасюк Микола Дмитрович, вчитель старший
викладач кафедри інженерії програмування Державного унівеситету
«Житмоирська політехніка»
Актуальність, новизна проекту
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З розвитком комп’ютерних технологій дуже швидко розвиваеться галузь
вбудованих пристроїв, мікроконтролерів, Інтернету речей (IoT).
Водночас зростає попит на швидку розробку, тестування додатків для таких
пристроїв, адаптацію під апаратну платформу, що потребує багато зусиль від
розробника відповідного програмного коду. Налагодження додатків на
цільовому аппаратному забезпеченні накладає обмеження у швидкості
виконання й зручності отримання тестових даних, витрачає багато часу.
Також прилад може вийти з ладу, працювати некорректно та збити з
пантелику програміста, який буде вважати, що проблема у його програмі.
Усі ці недоліки можливо виправити, використовуючи симулятор аппаратної
платформи. Він не має подібних недоліків, а також дозволяє заощадити
кошти і час на виробництві тестових зразків пристрою.
Інша галузь, більш близька до програмного забезпечення — віртуальні
машини. Вони створені для універсалізації виконавчого середовища,
можливості перенесення одного й того самого байт-коду (алгоритму) на різні
платформи. Іноді вони також захищають хост-середовище від впливу
зловмисних та помилкових програм.
Такі проекти як LLVM, Java Virtual Machine є ідеальними прикладами
подібних систем. Зокрема, байт-код LLVM офіційно описаний як «RISCподібна платформонезалежна система кодування машинних операцій».
Унікальною ідеею є створення схожої інфраструктури на основі
справжньої «RISC-подібної» архітектури, що не тільки полегшить написання
компіляторів, середовищ налагодження, а ще й дозволить універсально
запускати додатки через віртуальну машину чи у їх рідному середовищі на
сумісних процессорах.
Обрана процессорна архітектура RISC-V є, у певному сенсі,
інноваційною. Її геніальність у простоті без погіршення швидкості роботи чи
функціоналу. Великі компанії, такі як SiFive, Western Digital, Alibaba
створюють потужні сумісні процессори. Підтримка забезпечена
операційними системами Linux, FreeBSD, Android.
Мета проекту
Розробити симулятор комп’ютерної системи, який відтворює дїї
окремих компонентів RISC-V сумісного процессору, відповідної периферії.
Створити інфраструктуру, яка дозволить:
 розширювати функціонал, додавати підтримку розширень для
виробників (vendor-specific extensions)
 з’єднувати абстрактні віртуальні компоненти з їх реальними
аналогами або документованими симуляторами
 налаштовувати конфігурацію віртуальної машини
 тестувати, налагоджувати прошивки, операційні системи, драйвери
перед їх використанням у реальному середовищі
Реалізувати динамічну трансляцію процесорних інструкцій для швидкої
роботи віртуальної машини.
Візуалізація операцій для розуміння та вивчення архітектури RISC-V.
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Призначення і можливості програми
RVVM може симулювати будь-яку систему з архітектурою RISC-V. Це
може бути віртуальний мікроконтроллер, персональний комп’ютер чи
смартфон. Програмне забезпечення, яке виконується всередині віртуальної
машини може бути простою прошивкою або повноцінною операційною
системою. Вони сприймають середовище за справжній пристрій, дозволяючи
експериментувати та налагоджувати програми.
Вбудовані інструменти дозволяють переглянути стан машини, поточні
операції, результати їх виконання, це корисно для вивчення та налагодження.
Підтримуються стислі, математичні, атомарні операції (набір IMACFD)
та змінна бітність операндів.
Виконання інструкцій може бути прискорене завдяки механізму
динамічної трансляції (JIT). Окремі частини коду, які використовуються
часто, оптимізуються під поточну платформу. Інтерпретатор є дуже
швидким, деякі компоненти швидші за аналоги у QEMU, та ін.
На момент середини лютого 2021 успішно завантажується супервізор
OpenSBI (розробка Western Digital), ядро Linux, широкий набір
користувацьких програм командного рядка.
Розглядалася можливість використання RVVM як компонент
комп’ютерної гри для створення реалістичної симуляціі внутрішньоігрових
пристроїв, або в розвиваючих програмах для учнів та студентів. Було б
чудово побачити наукове практичне використання проекту у наших
університетах, так само, як в інституті Берклі, Массачусетському
технологічному інституті (MIT), де вивчають саме архітектуру RISC-V, і
наші університети могли б перейняти їх досвід використання сучасного та
відкритого стандарту.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗУБНИХ ПАСТ ТА СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ І
ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ АЛЬТЕРНАТИВИ
Переймивовк Ольга Дмитрівна, 10 клас, ЗЗСО: КЗ «Ліцей № 26» КМР,
вихованка Комунального закладу «Дитячий екологічний центр»
Кам’янської міської ради
Науковий керівник: Заводськова Любов Іванівна, керівник гуртка.
Актуальність: догляд за зубами - невід‘ємна частина життя практично
кожної людини. Для цього використовуються зубні пасти. На прилавках
магазинів можна знайти зубні пасти як без фтору, так і з додаванням фтору. В
чому між ними різниця? Чому використання зубних паст інколи спричиняє
погіршення стану зубів? Який вплив мають фторид-йони на організм людини?
Що є джерелом фторид-йонів і чи потрібно враховувати це при виборі зубних
паст? Чи можна створити безпечний засіб для догляду за ротовою
порожниною? Пошук відповідей на ці питання зумовив необхідність
проведення даного дослідження.
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Мета проєкту: дослідити склад зубних паст (з фтором і без) і порошків
щодо їх впливу на здоров‘я людини; створити безпечний засіб для догляду за
зубами; розробити бажаний раціон харчування жителів м.Кам’янське для
забезпечення надходження в організм достатньої кількості F.
Завдання проєкту:
1. Проаналізувати літературні джерела за темою: «Вплив нестачі і
надлишку F на організм».
2. Дослідити зубні пасти/порошок та їх компоненти: походження, вплив
на здоров’я людини.
3. Визначити, чим можна замінити традиційні зубні пасти і дослідити
вплив цих компонентів на стан здоров‘я людини.
4. Створити засоби для догляду за ротовою порожниною.
5. Проаналізувати джерела надходження фторид-йонів до організму
жителів м.Кам‘янське; зробити висновок про необхідність коригування
раціону харчування.
6. Розробити бажаний раціон харчування жителів м.Кам’янське для
забезпечення надходження в організм достатньої кількості фторидйонів.
Строк проведення дослідження: 01.09.2021 - 01.01.2022.
Методи дослідження:
● Математично-статистичний метод - для аналізу надходження фторидйонів з питної води до організму людини у світлі добової потреби.
● Аналіз - для дослідження складу зубних паст: походження компонентів,
їх роль в засобі, вплив на здоров’я людини; дослідження складу і впливу
альтернативних засобів на здоров’я.
● Порівняльно-описовий - з метою порівняння складу і дії різних зубних
паст і порошків.
● Синтез - для створення власних засобів для догляду за ротовою
порожниною з різних природних компонентів; для створення бажаного
раціону харчування жителів м.Кам‘янське.
● Пояснення - для виявлення причини погіршення стану здоров‘я зубів
навіть при регулярному використанні зубних паст.
Результати дослідження.
В результаті дослідження літературних джерел ми дізналися, що і
нестача, і надлишок F негативно впливає на здоров‘я організму, в тому числі
на стан зубів. Так, нестача F спричиняє такі захворювання як карієс,
деформація постави, остеопороз. Надлишок F призводить до руйнування
зубної емалі - флюорозу. Фото впливу нестачі і надлишку F на стан зубів
наведено в додатку А.
Згідно з довідковими даними, добова потреба фтору для різних людей
індивідуальна. Так, дітям 4-8 років добова потреба становить 1 мг, 9-13 років 2 мг; жінкам - 3 мг; чоловікам - 3-4мг.
Вміст F у питній воді м.Кам‘янське становить 0,3мг/л, що значно нижче
добової потреби організму. Це пояснює, чому у людей так часто виникає
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карієс. Тож всім людям необхідно збагатити свій раціон харчування
продуктами, що містять фтор. Список продуктів наведено в додатку Б.
Ми дослідили такі засоби: зубна паста «Blend-a-med з активним фтором»,
«Новий жемчуг. Кальцій», зубний порошок «Fito-cosmetic”. Всі вони містять
шкідливі для здоров’я речовини. Зокрема у складі зубних паст є такі речовини:
лаурилсульфат натрію, карбоксиметил-целюлоза, натрій гідроксид, натрієва
сіль пропілового ефіру параоксибензойної кислоти, метилпарабен натрію.
Кожна з них здатна викликати отруєння, алергічну реакцію, а деякі є
канцерогенами.
Це
пояснює
необхідність
створення
безпечних
альтернативних засобів для догляду за зубами. Результати дослідження
наведені у додатках В-Е.
Досліджуючи властивості доступних нам компонентів (сода, сіль,
активоване вугілля, гідроген пероксид, настій ромашки), ми виявили, що вони
є безпечними засобами для здоров‘я, а деякі з них мають протизапальну,
заспокійливу та бактерицидну дію. Результати наведені у додатку Є.
Ми створили і самі засоби для догляду за зубами. Процес роботи
відображено в додатку Ж. Перевагою цих засобів є їх користь, безпечність та
доступність. Результати наведені в додатку З.
Висновок: робота має практичне значення для кожної людини, адже всі
ми дбаємо про здоров’я зубів. Вміст шкідливих речовин у складі зубних паст
пояснює необхідність створення альтернативних засобів для догляду за
зубами. Карієс зубів, а також дані вмісту фторид-йонів у воді свідчать про
необхідність коригування раціону харчування кам’янчан.
Під час роботи над проєктом ми опрацювали величезну кількість
літературних джерел та веб-сайтів. Зокрема:
1. Чи потрібен нам фтор і звідки його взяти. URL:
https://moz.gov.ua/article/health/chi-potriben-nam-ftor-i-zvidki-jogo-vzjati
2. Біологічна роль та гігієнічне значення фтору для організму людини.
URL: https://духолцмоз.укр/діяльність/шепетівськийміськміжрайонний-відді/2019/02/25/біологічна-роль-та-гігієнічнезначен
Додатки
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Додаток А
Вплив нестачі і надлишку фторид-йонів на стан зубів
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Додаток Б
Перелік продуктів харчування, що містять найбільшу кількість фтору

Додаток В
Зубна паста з активним фтором «Blend-a-med»
№ Компоненти
Роль у засобі
Вплив на організм Джерело
п/
людини
походження
п
1 Вода
Розчиняє різні
Нетоксична.
Бере Природного
речовини та
активну участь у походження
інгредієнти
хімічних
реакціях
організму
людини,
виводить
токсини,
шлаки на надлишки
солей
2 Гідроксид
Забезпечує
Вважається
Природного
кремнію
якісне чищення нешкідливим,
але походження
nSiO2*mH2O
зубів, запобігає вміст
цього
та зупиняє
компоненту
не
кровоточивість
повинен
ясен, має легкий перевищувати
відбілюючий
30г/1кг продукції
ефект
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3

Сорбітол
C6H14O6

Вживання
великої
кількості
може
призвести до болю в
животі,
здуття.
Норма
вживання:
менше 20г/добу

У
природі
міститься у
кісточкових
плодах,
водоростях,
вищих
рослинах

4

Отруйний!
Може
спричинити
стоматити, виразки;
при потраплянні в
середину негативно
впливає
на
стан
крові,
роботу
головного
мозку,
нирок, печінки
Карбоксиметил Стабілізатор та
Шкідливий!
-целюлоза
загущувач
Підвищує
рівень
холестерину, може
спричинити
появу
онкопухлин
Сахарин
Підсолоджувач
Беезпечний.
Не
викликає
алергію,
повністю виводиться
з організму
Натрій фторид Антибактеріальн Токсичний!Нейроток
а дія, захищає
син.
За
умови
від карієсу та
надлишкового
демінералізації
надходження
до
організму спричиняє
розвиток
карієсу,
порушення
метаболізму
Карбомер 966 Піноутворювач, Шкідливий!
Може
сприяє
викликати алергію
виполіскуванню
пасти з поверхні
зубів
Діоксид титану Барвник
Не досліджено
TiO2

Синтетичний,
виготовляють
з нафти

5

6

7

8

9

Протикарієсний
компонент,
утримує в собі
вологу, в
результаті паста
зберігає
потрібну
густину
Лаурилсульфат ПАР,
натрію SLS
піноутворювач

10 Натрій

емульгатор

Токсичний
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синтетичний

Синтетичний

Природного
або
синтетичного
походження

Синтетичний

Синтетичний
або
природного
походження
при Синтетичний

ортофосфат
11 Лимонен

12 Натрій
гідроксид

13 Lantale

потраплянні
в
організм у великих
кількостях
Ароматизатор,
Може
викликати Природного
має фунгіцидну подразнення шкіри та походження,
дію
алергійну реакцію
міститься в
ефірних оліях
Антибактеріальн Токсичний!
При Синтетичний
а дія
потраплянні
всередину викликає
опіки
слизових
оболонок органів
Інформації
Інформації немає
Інформації
немає
немає
Додаток Г

Зубна паста «Новий жемчуг Кальцій»
компоненти
Роль у засобі
Вплив на організм
людини

№
п/
п
1 Кальцій
карбонат

2

Вода

3

Сорбітол
C6H14O6

4

Гідроксид
кремнію
nSiO2*mH2O

Абразивний
Токсичний!
При
матеріал, очищує передозуванні біль
емаль
у животі, зміни
психічного стану
Розчиняє різні
Нетоксична. Бере
речовини та
активну участь у
інгредієнти
хімічних реакціях
організму людини,
виводить токсини,
шлаки
на
надлишки солей
Протикарієсний
Вживання великої
компонент,
кількості
може
утримує в собі
призвести до болю
вологу, в
в животі, здуття.
результаті паста
Норма вживання:
зберігає потрібну менше 20г/добу
густину
Забезпечує якісне Вважається
чищення зубів,
нешкідливим, але
запобігає та
вміст
цього
зупиняє
компоненту
не
кровоточивість
повинен
ясен, має легкий перевищувати
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Джерело
походження
Природного
походження
Природного
походження

У
природі
міститься у
кісточкових
плодах,
водоростях,
вищих
рослинах
Природного
походження

30г/1кг продукції

та Безпечний
для Полісахарид,
організму людини що
отримують
шляхом
ферментації
6 Лаурилсульфат ПАР,
Отруйний! Може Синтетичний,
натрію SLS
піноутворювач
спричинити
виготовляють
стоматити,
з нафти
виразки;
при
потраплянні
в
середину
негативно впливає
на
стан
крові,
роботу головного
мозку,
нирок,
печінки
7 Лактат кальцію Зміцнює емаль, є Безпечний,
але Шляхом
джерелом
може
викликати органічного
кальцію
алергію
синтезу
8 Сахарин
Підсолоджувач
Безпечний.
Не Синтетичний
викликає алергію,
повністю
виводиться
з
організму
9 Метилпарабен
консервант
Токсичний!
Синтетичний
натрію
Впливає
на
ендокринну
систему,викликає
алергію
10 Натрієва
сіль Консервант,
Токсичний!
Синтетичний
пропілового
антимікробні
Канцероген.
ефіру
властивості
параоксибензой
ної кислоти
5

Ксантанова
камідь

відбілюючий
ефект
Загусник
стабілізатор

Додаток Д
№
Компонент
п/
п
1 Кальцій
карбонат

Зубний порошок «Fito-косметік»
Роль у засобі
Вплив на організм
людини

Джерело
походження

Абразивний
Токсичний!
При Природного
матеріал, очищує передозуванні біль походження
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емаль
2

Сахарин

3

М’ята перцева

у животі, зміни
психічного стану
Підсолоджувач
Безпечний.
Не Синтетичний
викликає алергію,
повністю
виводиться
з
організму
Ароматизатор,
Безпечна
Природного
протимікробна та
походження
протизапальна дія

Додаток Е
Діаграма співвідношення вмісту шкідливих і нешкідливих компонентів у
засобах для догляду за ротовою порожниною

Додаток Є
Компоненти, з яких можна створити альтернативні засоби
для догляду за зубами
N0
п/п

компонент

вплив на зуби

вплив на організм

походження

1

Сода харчова
NaHCO3

відбілює зуби

при потраплянні в
середину
організму
виводить отруту і
токсини

отримують із
родовищ соди.
Природне
походження

2

Сіль харчова
NaCl

зміцнює емаль

в малих
кількостях є

з родовищ солі
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необхідним для
організму
3

Активоване
вугілля

знімає нальот,
відбілює емаль

виводить токсини отримують з
з організму, є
деревного
адсорбентом
вугілля,
горіхової
шкаралупи тощо

4

Настій квітів
ромашки

зменшує
запальні
процеси, загоює
рани

протизапальна,
противірусна,
антибактеріальна
дія

5

Ефірна олія
чайного
дерева

пригнічує
розмноження
хвороботворних
мікроорганізмів,
зміцнює ясна,
запобігає
розвитку
карієсу, очищає
від зубних
каменів

антимікробна,
з листя
противірусна,
австралійського
протизапальна дія дерева Melalenca
alternifolia

природне
походження

Додаток Ж
Процес роботи над дослідженням зубних паст
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Додаток З
Розроблені нами засоби для догляду за зубами
№ з/п

назва

1

Білосніжка

спосіб приготування та використання
змішати гідроген пероксид (1-3%) з содою у
співвідношенні 1:2; після чищення зубів прополоскати
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відваром ромашки
2

3

Посмішка
богатиря
32+

змішати морську або кухонну сіль з водою у
співвідношенні 1:1, додати 1 краплю ефірної олії чайного
дерева
опустити зубну щітку в гідроген пероксид, а потім в суміш
соди та солі, що змішані у співвідношенні 1:1; після
застосування прополоскати настоєм ромашки

4

Посмішка
здоров‘я

на змочену водою зубну щітку нанести 1 краплю ефірної
олії чайного дерева. При бажанні можна використати також
олію м‘яти

5

Настій
ромашки

2ст.л. квітів ромашки залити окропом і герметично закрити
в посуді, дати настоятися протягом 1год. Перед
застосуванням процідити

GENERATOIN XXI
Малиновська Єлизавета, 10 клас, Житомирська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №17
Педагогічний керівник: Тарасюк Микола Дмитрович, вчитель інформатики
Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17
Актуальність, новизна проекту
Останнім часом мобільні пристрої відіграють величезну роль у житті
підлітків. Мобільний телефон й планшет стають для них джерелом розваг,
дають відчути себе супергероями, підвищують рівень адреналіну. У той же
час підліток стає залежним від ґаджетів й більше не може без них
обходитися. Настрій підлітка безпосередньо залежить від мобільних
пристроїв. Без них він більше не може повноцінно насолоджуватися
реальним життям. Що роботи в такому разі? На допомогу повинні прийти
психологи, школа, батьки й дорослі. Треба щоб спеціальний інструментарій
для налагодження зв`язку, план ведення профілактичних заходів був завжди
під рукою.
Мета проекту
Метою даного проекту є створення спеціальних кольорових карток
різного формату для роботи індивідуально, в малих групах і за допомогою
відповідних комплектів буде краще налагоджуватись комунікація, через яку
можна доводити дитині про баланс муж оточуючим світом і технологіями.
Для цього необхідно виконати наступні задачі:
- провести опитування населення різних вікових груп;
- підібрати графічний сюжет і стиль;
- провести апробацію в школах міста;
- продовжувати консультації з провідними фахівцями в цій галузі.
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Результат роботи
Я розробила індивідуальний зошит для роботи з «пацієнтом», набір
карток формату А3 для малої групи, плакат (постер) для малої крупи. Для
ефективної роботи з картами треба мати допомогу з правильної експлуатації
наших матеріалів. Також є набір наліпок які підлітки можуть наклеїти собі на
мобільний телефон і це зображення буде нагадувати про баланс 50/50.
Основна задача полягає в тому, щоб діти зрозуміли що є життя навколо і
ніякі технології не зможуть перемогти природу, а тому ми повинні навчитись
тримати баланс.
ПОРІВНЯЛЬНА МОРФОЛОГІЯ ШКІРИ ОЛЕНЯ
Бродовська Катерина В’ячеславівна, студентка III курсу спеціальність
211 «Ветеринарна медицина» (Гурток «Нормальної та патологічної
морфології»)
Науковий керівник: Пасніченко Олександра Сергіївна, канд. вет. наук.,
асистент кафедри нормальної і патологічної морфології та судової
ветеринарії, Факультет ветеринарної медицини Одеський державний
аграрний університет, м. Одеса
Актуальність. У будові шкіри сучасних хребетних тварин різних класів
поєднуються ознаки пристосування до різних способів життя, що
відбивається на будові шкіри. Структура шкіри ссавців є однотипною і
складається із епідермісу, дерми (волосяні фолікули, сальні та потові залози)
та підшкірної клітковини. Епідерміс представлений багатошаровим плоским
зроговілим епітелієм, але його товщина та клітинний вміст варіюється
залежно від виду, породи, віку та ділянки тіла тварини. Дерма побудована із
сосочкового і сітчастого шарів, межа між якими погано диференціюється. У
сітчастого шарі дерми розташування ретикулярних та колагенових волокон, а
також пучки різної форми та товщина останніх варіює залежно від виду,
породи, статі, віку, ділянки тіла тварини і глибини дерми. Підшкірна
клітковина побудована із пухкої сполучної тканини, в якій розміщуються
фібробласти, гістіоцити та адипоцити [1–7].
Отже, структура шкіри у різних ділянках тіла має свої особливості у
різних видів тварин: великої рогатої худоби [1, 2, 7], овець [3], буйволів [4],
яків [5, 6], коней, свиней, лосів, косуль, кабанів [7] тощо. Це пов’язано з
адаптаційними особливостями тварини, які зумовлені різними природнокліматичними умовами їх вирощування.
Мета дослідження – порівняти гістологічну структуру різних ділянок
тіла шкіри оленя: вуха, спини, живота та кінцівки.
Завдання дослідження. На гістологічних препаратах шкіри різних
ділянок тіла за допомогою окулярного та об’єктивного мікрометрів виміряти:
1. загальну товщину шкіри (без підшкірної клітковини) (х40);
2. товщину епідермісу і дерми (х400);
3. товщину рогового шару (х400);
335

4. довжину виступів епідермісу (х400);
5. глибину залягання волосяних фолікулів і сальних залоз (х40).
Матеріали і методи дослідження. Гістологічні препарати шкіри
різних ділянок тіла (вуха, спини, живота та кінцівки) готували за
загальноприйнятими методиками [8] та досліджували з використанням
біологічного мікроскопу MICROmed XS 5520 при збільшенні окулярів 10×,
об’єктивів 4×, 10× та 40×. Фотографували цифровою камерою-окуляром для
мікроскопа Mega CMOS 5.0.
У всіх гістологічних препаратах шкіри вимір кожного з перерахованих
показників у різних місцях проводили у 20-кратній повторності.
Усі отримані цифрові дані обробляли статистично з використанням
комп’ютерного програмного пакету «Microsoft Excel» з обчисленням
середньої арифметичної та її похибки (М±m), рівня вірогідності (p) за
таблицею Стьюдента (р<0,01; р<0,001).
Результати дослідження. В результаті проведеного гістологічного
дослідження встановлено, що у оленя поверхня шкіри складчаста,
характеризується великою товщиною за рахунок добре розвинутого
сітчастого шару дерми.
Шкіра оленя відрізняється найбільшою товщиною в ділянці спини
(2947,5±54,32 мкм), живота (3126,6±58,98 мкм) та кінцівки (3063,8±113,30
мкм) (р<0,001), що вірогідно більше відповідно у 1,57, 1,67 та 1,64 рази,
порівняно зі шкірою вуха (1872,0±45,83 мкм). Складки на поверхні шкіри
мають вигляд хвилі та в різних ділянках тіла варіюють: живіт – 30-50 мкм,
вухо – 50-100 мкм, спина – 37,5-225 мкм, кінцівка – 1000-2500 мкм.
Епідерміс представлений багатошаровим плоским зроговілим епітелієм,
роговий шар якого добре розвинений. Найбільша товщина епідермісу
спостерігається в ділянці живота (41,3±4,03 мкм; р<0,01) та кінцівки
(749,1±141,93 мкм; р<0,001), що вірогідно більше відповідно у 1,58 та 20,70
разів, порівняно зі шкірою вуха (26,1±1,92 мкм). В ділянці кінцівки
спостерігається найбільша товщина рогового шару (365,0±35,09 мкм;
р<0,001), що вірогідно більше у 79,35 рази, порівняно зі шкірою вуха
(4,6±0,42 мкм).
Дерма представлена тонким сосочковим та товстим сітчастим шаром.
Сітчастий шар утворений щільною волокнистою неоформленою сполучною
тканиною, колагенові волокна якого утворюють товсті пучки з різним
напрямком розташування. В цьому шарі спостерігається велика кількість
волосяних фолікулів і сальних залоз, глибина залягання яких в сітчастому
шарі дерми варіюється залежно від ділянки тіла.
Найбільша товщина дерми спостерігається в ділянці спини
(2552,5±69,01 мкм), живота (2768,8±51,20 мкм) та кінцівки (2626,3±36,57
мкм) (р<0,001), що вірогідно більше відповідно у 1,64, 1,78 та 1,69 рази,
порівняно зі шкірою вуха (1557,5±58,00 мкм).
Глибина залягання волосяних фолікулів в сітчастому шарі дерми
найбільша в ділянці живота (813,2±42,64 мкм; р<0,001) та кінцівки
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(817,1±76,50 мкм; р<0,01), що вірогідно більше відповідно у 1,47 та 1,49 рази,
порівняно зі шкірою вуха (552,6±22,85 мкм).
Глибина залягання сальних залоз в сітчастому шарі дерми
спостерігається в ділянці живота (465,8±22,72мкм; р<0,01) та кінцівки
(881,6±31,64 мкм; р<0,001), що вірогідно більше відповідно у 1,22 та 2,32
рази, порівняно зі шкірою вуха (380,3±16,62 мкм).
Висновки. У оленя найбільші морфометричні показники шкіри
(загальна товщина шкіри, товщина епідермісу, рогового шару та дерми,
довжина виступів епідермісу, глибина залягання волосяних фолікулів і
сальних залоз) встановлено в ділянці живота та кінцівки.
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волокнистых структур кожи домашнего яка. Вестник Бурятской
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ДОДАТКИ

N/n

Таблиця 1
Морфометричні показники шкіри (M±m)(n=20), мкм
Топографічна ділянка
Показники
Вухо
Спина
Живіт
Кінцівка
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1
2
3
4

Загальна
товщина шкіри
Товщина
епідермісу
Товщина
рогового шару

1872,0 ±
45,83

2947,5 ±
54,32**

3126,6 ±
58,98**

26,1 ± 1,92

24,8 ± 3,85

41,3 ± 4,03*

4,6 ± 0,42

3,5 ± 0,28

4,3 ± 0,41

365,0 ± 35,09**

Товщина дерми

1557,5 ±
58,00

2552,5 ±
69,01**

2768,8 ±
51,20**

2626,3 ±
36,57**

813,2 ±
42,64**

817,1 ± 76,50*

465,8 ±
22,72*

881,6 ± 31,64**

Глибина
залягання
552,6 ±
322,4 ± 12,81
5
волосяних
22,85
фолікулів
Глибина
380,3 ±
169,7 ± 10,57
6 залягання
16,62
сальних залоз
Примітка: * – р<0,01; ** – р<0,001.

3063,8 ±
113,30**
749,1 ±
141,93**

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ МОЛОЧНОЇ
ПРОДУКЦІЇ
Бошкова Юлія Василівна, 11 клас, Оксамитненський заклад загальної
середньої освіти імені І.І.Булгарова Болградської міської ради Одеської
області
Молоко та молочна продукція є одним з найважливіших продуктів
харчування. Молоко містить важливі білки, жири, вітаміни А і D,
мікроелементи, ферменти, тощо. Молочні продукти корисні лише за умови,
якщо вони якісні, а не фальсифікат.
Метою нашого раціоналізаторського проекту було перевірити чи
відповідають показники якості на етикетках вмісту продуктів та виявити
найпоширеніші способи фальсифікації молочної продукції та порушення
показників вмісту деяких речовин; виявлення домішок та порушень
технологій виробництва цієї продукції доступними для звичайного
споживача методами.
Ця проблема дуже актуальна ще і тому, що молочно – кислі продукти є
основою для харчування дітей і добре засвоюються дитячим організмом,
укріпляють імунітет, нормалізують мікробіоциноз кішківника.
Об’єктом дослідження є молоко, сметана, кефір, йогурт, вершкове
масло з вітрин крамниць.
Предметом дослідження є факти фальсифікації молочної продукції.
Завдання дослідження наступні:
- дослідити якість молока та деяких молочних продуктів наших
крамниць;
- порівняти якість продуктів різних виробників;
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- сприяти запобіганню виробництва неякісних продуктів та
зменшення імовірності споживання неякісної продукції.
Під час дослідження використано наступні методи: органолептичний,
експериментальний, емпіричний методи, методи спостереження, порівняння,
статистичний метод, аналіз та синтез. Результати експериментальних
досліджень отримані за допомогою традиційних та спеціальних фізико –
хімічних методів дослідження.
Результати проведених досліджень дозволяють сформулювати наступні
висновки (додаток Ж):
- 41 % продукції, яка досліджувалась має домішки;
- кефір, який за смаком на другому місці з трьох, містить крохмаль;
- масло, яке насправді виявилось маргарином, за смаком отримало
І місце;
- натуральний йогурт без домішок, фруктових наповнювачів та
крохмалю за смаком – на ІІІ місці;
- в молоці виявлена сода, вода та велика кількість бактерій;
- на етикетках вказані два виробника, тому не завжди можна виявити
адресу виробництва продукту.
БІБЛІОГРАФІЯ
1. Будян Г. Склад молочних продуктів. URL :https://goodmaster.com.ua
2. Ветеринарно-санітарна та технологічна експертиза молока:
навчальний посібник / Н. А. Ткаченко, О. П. Чагаровський, Н. О. Дец, Л. О.
Ланженко, О. А. Кручек. – Рівне: «Овід», 2018. – 235 с.
3. Завдання для лабораторних робіт з дисципліни "Ветеринарно санітарна експертиза". /Укладач: к.в.н. доцент факультету ветеринарної
медицини кафедри паразитології та ветсанекспертизи Полтавської Державної
Аграрної Академії Щербакова Н.С./. Полтава - 2020
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ САМОРЕГУЛЯЦІЇ, СХИЛЬНОСТІ ДО
РИЗИКУ І АДАПТАЦІЇ У ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ МОЛОДІЖНИХ
СУБКУЛЬТУР
Кудряшова Валерія, 11 клас, НВК «Загальноосвітня школа І – ІІІ
ступенів – ліцей» №19 м. Рівного
Мета проекту: провести порівняльний аналіз особливостей
саморегуляції, схильності до ризику і адаптації у представників різних
молодіжних субкультур.
Завдання:
1. Здійснити теоретичний аналіз психологічних особливостей
представників молодіжних неформальних об’єднань і субкультур.
2. Експериментально вивчити особливості саморегуляції, схильності до
ризику і адаптації у представників різних молодіжних субкультур.
3. Порівняти результати саморегуляції і схильності до ризику у
старшокласників за два роки досліджень.
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4. Розкрити особливості психолого-педагогічної роботи з учнівською
молоддю, що входить до неформальних об’єднань.
Строки проведення дослідження: 2019-2021 р.
Методи дослідження: загальнотеоретичні методи – аналіз і синтез
психологічної
літератури
з
проблем
дослідження;
порівняння,
систематизація, узагальнення, інтерпретація наявних теоретичних підходів та
емпіричних результатів; аналітична індукція як логічний прийом; аналітичне
порівняння як форма логічної роботи при аналізі якісних даних. При
проведенні емпіричного дослідження використовувався такі методики:
опитувальник «Дослідження схильності до ризику» А.Г. Шмельова;
«Методика виявлення «автономних» та «залежних» учнів» Г. Пригіна;
«Методика дослідження соціально-психологічної адаптації» К. Роджерса - Р.
Даймонда; авторська анкета «Молодіжні субкультури».
Результати дослідження:
1. Найбільше опитаних, які вважають себе приналежними до
молодіжних неформальних об’єднань і субкультур, визначено з числа учнів
8-х класів (~ 40 %),
2. Найбільша кількість членів вибірки відносять себе до геймерів (~ 50
%), анімешників (~30) і прихильників К-рору (~ 20%). Аналіз гендерного
складу представників різних молодіжних неформальних об’єднань і
субкультур вказує на те, що серед геймерів і анімешників найбільше хлопців,
а прихильницями К-рору є лише дівчата.
3. Серед чинників приналежності до певних молодіжних субкультур,
найчастіше є такі: наявність власної лінії поведінки (незважаючи на незгоду
дорослих чи товаришів); прагнення до самостійності і бажання захистити
певні сфери свого життя від втручання дорослих; зростання соціокультурної
автономії молоді у світі дорослих; конфлікт поколінь.
4. Результати дослідження дають можливість стверджувати, що кількість
учасників неформальних груп на протязі двох років поступово збільшується
(з 30% до 40%).
5. Статистичний аналіз даних показав, що не існує відмінностей у
схильності до ризику у представників субкультур і учнів, які не відносять
себе до певних неформальних об’єднань.
6. У більшості представників обох груп визначено високий рівень
адаптивності і прийняття себе.
7. Більшість старшокласників обох груп є автономними, самостійними,
які намагаються приймати рішення і нести за них відповідальність. Проте,
серед представників неформальних об’єднань більший відсоток осіб із
залежним типом саморегуляції. Статистичний аналіз даних показав, що
існують відмінності в типах саморегуляції у представників неформальних
об’єднань і учнів, які не відносять себе до певних субкультур.
Висновки: доцільність роботи визначається тим, що розширено та
поглиблено знання про закономірності функціонування молодої людини в
умовах субкультурного простору; вивчено психологічні детермінанти
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входження особистості до неформальних угрупувань; виявлено специфічні
особливості особистісної сфери представників молодіжних субкультур;
сформовано психодіагностичний комплекс, що може використовуватися для
дослідження особистісної сфери представників молодіжних субкультур;
розроблено авторську анкету «Молодіжні субкультури», що дозволяє
виявити представників субкультур в учнівському середовищі та визначити
особливості їх функціонування в межах неформального об’єднання.
Бібліографія:
1. Кулік В., Голобуцька Т., Голобуцький О. Молода Україна: сучасний
організований рух та неформальна ініціатива : дослідження. К. : Центр
дслідження проблем громадянського суспільства, 2000. 460 с.
2. Локарєва Г.В., Петровська К.В. Соціально-педагогічна робота з
творчими неформальними молодіжними об’єднаннями: навч-мет. пос.
Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. 284 с.
ВИРОЩУВАННЯ ПАВЛОНІЇ ПОВСТИСТОЇ В ТЕПЛИЦІ
ВОВКОВИЇВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА ДП «МЛИНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО»
Хомяк Денис Анатолієвич, 10 клас, Вовковиївське лісництво ДП
«Млинівське лісове господарство».
Наукові керівники: Лазар О.Д., керівник гуртка РМАНУМ, Чандик Л.І.,
вчитель технологій Вовковиївського ліцею
Актуальність теми: У зв’язку із значною залежністю нашої країни від
зовнішніх енергоресурсів, інтродукція та вивчення нових рослин для
використання на енергетичні цілі набуває актуального значення. Серед таких
рослин
перспективною
є
інтродукована
павловнія
повстиста
(Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud). Вона має високий потенціал
продуктивності та теплотворну здатність деревини, відносну морозостійкість
та здатність регенерувати багато разів після зрізання дерев. Тому
найефективніший метод вегетативного розмноження павловнії повстистої це
– стеблове живцювання, який до цього часу залишається недостатньо
вивченим.
Мета дослідження: встановлення оптимальної концентрації розчину
препарату індолілмасляної кислоти (ІМК), для збільшення виходу вкорінених
живців у закритому ґрунті й доведення стимулюючого впливу синтетичного
препарату індолілмасляної кислоти (ІМК) на укорінення й розвиток
надземної частини зелених стеблових живців павловнії повстистої.
Об’єкт
дослідження:
Рослини
виду
павловнії
повстистої
(Paulownia tomentosa) Вовковиївського лісництва ДП «Млинівський лісгосп».
Предмет дослідження: Регенераційна здатність стеблових зелених
живців павловнії повстистої (Paulownia tomentosa).
Методи досліджень: узагальнення вихідних даних з літературних
джерел, мережі Інтернет, біометричні, польові, лабораторні.
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Новизна наукових досліджень: установлено, що обробка живців
найкраще стимулює їх укорінення і ріст у висоту в разі використання водного
розчину стимулятора ІМК в концентрації 50 мг/л. Доведено, що інтенсивне
вирощування посадкового матеріалу вегетативного походження доцільне із
застосуванням синтетичного стимулятора росту ІМК у концентрації 50
мг/л виправдовує себе за рахунок збільшення виходу вкорінених саджанців
на 43,3%.
Практичне значення отриманих результатів: Основні результати
наукових досліджень можуть використовуватись Вовковиївським лісництвом
ДП «Млинівське лісове господарство». Отримання кореневласного матеріалу
Вовковиївським лісництвом істотно поліпшить ефективність праці з
розмноження павловнії повстистої, збільшуючи його вихід з одиниці площі,
на основі застосування стимулятора з концентрацією розчину 50 мг/л
індолілмасляної кислоти.

MULTIPLY-TRAINER
Терентюк Остап, 10 клас, Відокремлений підрозділ «Науковий ліцей»
Державного університету «Житомирська політехніка»,
Педагогічний керівник: Тарасюк Микола Дмитрович, старший викладач
кафедри інженерії програмного забезпечення Державного університету
«Житомирська політехніка»
Актуальність, новизна проекту
Сучасні діти не люблять «зубрити» математику, але і не прагнуть її
розуміти. Більшість учнів в 11-му класі і на 50% не знають табличку
множення. Щоб зробити корисним процес вивчення таблички множення
через Інтернет симулятор і бути сьогодні в тренді для дітей, то є необхідність
представити таку розробку вже починаючи в початковій школі. Таке
відкриття я зробив, коли мій молодший брат почав користуватись моєю
розробкою і справа зрушила з місця.
Мета проекту
Розробити Інтернет тренажер на якому можна відточувати швидке
вивчення таблички множення та дію ділення.
Для цього необхідно виконати наступні задачі:
- опрацювати аналоги;
- вивести зручну статистику;
- зробити адаптивність;
- надати право виправляти помилки.
Результат роботи
Я зробив сайт на JavaScript, який дає можливість вивчати не тільки дію
множення, а й виконувати дію ділення. Є опція, що дозволяє обирати
кількість операцій для дії множення та ділення. В наявності можливість
обирати число, яке буде використовуватись в таблиці множення. Реалізоване
право перевиконати приклад в якому була помилка і за основним полем є
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відповідна підказка, що розвиває увагу в дитини, а не тільки заучування. Для
роботи проекту треба тільки Інтернет і він буде працювати на всіх
портативних комп`ютерах.
РОЗВИТОК ТА ПОРЯТУНОК КОЛОНІЇ МУРАХ ВИДУ FORMICA
RUFIBARBIS FABRICIUS 1793
Павленко Володимир Вікторович, учень 11 класу спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов №112 ім. Т.
Шевченка м. Києва
Мета: розробка універсального методу для розвитку колонії мурах в
лабораторних умовах, маючи одну матку, з можливістю подальшої адаптації
її до умов зовнішнього середовища для збільшення чисельності зникаючих
видів мурах.
Завдання: підготувати та повернути колонію мурах до природнього
середовища; провести подальший моніторинг та оцінку діяльності колонії у
природі; обрати найкращий спосіб для підсадки робочих мурах; вирішити
проблему вимирання шляхом штучного розвитку колонії в лабораторних
умовах.
Строки проведення експерименту:
 16 травня 2020 р. - 20 квітня 2021 р. - перший етап (розвиток колонії та
повернення
до умов зовнішнього середовища);
 з 20 квітня 2021 р. - другий етап (моніторинг та спостереження за
колонією).
Методи дослідження: спостереження, моделювання польовий та
лабораторний експерименти, опис, порівняння, моніторинг, аналіз,
узагальнення, вимірювання.
Була знайдена ослаблена мурашина королева виду F. rufibarbis,
вирішено допомогти їй заснувати власну колонію. Вона була поміщена до
штучного інкубатору, зробленого з пробірки, і в результаті королева відклала
перші пакети яєць. Для швидкого розвитку колонії робочі мурахи з довільних
мурашників були підсадженими до неї універсальними
методами:
затопленням і замороження. Розроблено метод годування мурах білковою та
вуглеводневою їжею. Перед зимівлею колонію переселили в пластиковий
контейнер, повний ґрунту, щоб мурахи могли збудувати власне гніздо.
Колонія вже відзимувала і 20 квітня 2021 року була повернута в природу, де
і продовжує своє життя.
В результаті проведення наукової роботи була розвинута колонія
лісових мурах з однієї ослабленої матки до кількості робочих близько 150+;
збережені всі необхідні для виживання у дикій природі інстинкти та
проведене перше зимування колонії; охарактеризовано основні принципи
догляду за мурахами та описано їх спосіб життя у неволі.
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Аналіз
Даний графік описує зміну чисельності робочих мурах протягом усього
експерименту. Чорна точка вказує на момент випадкової масової загибелі
через недосконалу модель інкубатору.
Графік 1 Чисельність колонії на різних етапах

Порівняно методи підсадки мурах для виявлення оптимального для
проведення експерименту.
Таблиця 1
Переваги
Недоліки
- може бути застосовано - ризик смерті мурахи через
майже до всіх видів мурах.
різницю у потрібному часі
Затоплення
- не вимагає специфічного затоплення у різних видів.
обладнання
- дозволяє підсадити безліч - може бути використана лише із
Заморозка робочих особин за одну видами, які є стійкими до
маніпуляцію.
низьких температур.
Порівняння методів підсадки мурах
Наш раціон харчування забезпечив всі необхідні потреби мурах. Він
базується на дослідженнях Ейра, які були оціненими та за допомогою яких
було знайдено ідеальний баланс між усіма компонентами на різних етапах.
Діаграма 1. Раціон харчування мурах

вуглеводи
білки
інше
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Висновки
Після проведення наукової роботи було доведено, що розроблений
метод розвитку колонії мурах у лабораторних умовах є ефективним та може
бути широко застосовано до різних видів мурах.
Бібліографія
1. Г.М. Длусский Муравьи рода форміка: Вид-во «Наука» Москва., 1967.
2. Іосиф Халифман Операція лісові мурахи, 1974.
ВИРОЩУВАННЯ ПАВЛОВНІЇ ПОВСТЯНОЇ (PAULOWNIA
TOMENTOSA) В УМОВАХ СТЕПОВОГО КЛІМАТУ ОДЕСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Тішенській Владислав Романович учень 10 класу, Олександрівської
ЗОШ
Науковий керівник: Грабовий Анатолій Олексійович, інженер лісового
господарства, керівник гуртка «Юний науковець»
Оскільки Одеський регіон потребує подальшого озеленення населених пунктів
декоративними породами дерев, актуальним залишається питання, які породи
дерев найкраще підходять для нашого регіону. У роботі розглянуто розмноження
насінням павловнії та вирощування цієї декоративної рослини у степовому кліматі
Одеської області. Метою даної роботи було насіннєве розмноження павловнії
повстяної (Paulownia tomentosa) в умовах степового клімату Одеського регіона.
Задачі дослідження: обстеження декоративних культур павловнії повстяної, а
також дослідження умов для їх рентабельного розмноження. 1. Збір коробочок з
насінням павловнії повстяної; 2. висів насіння в підготовлений ґрунт; 3.
визначення схожості насіння павловнії повстяної (Paulowni tomentosa); 4. аналіз
умов проростання сіянців; 5. вивчення особливостей вирощування павловнії в
умовах степового клімату Одеського регіону. Об’єкт дослідження - насіння та
рослини павловнії повстяної. Предмет дослідження – особливості розмноження та
вирощування павловнії в умовах степового клімату Одеського регіону. Наукова
новизна отриманих результатів. Вивчення особливостей розмноження та
вирощування павловнії в умовах степового клімату Одеського регіону. Особистий
внесок здобувача. Автором роботи було самостійно виконано пошук та аналіз
літературних джерел за темою, збір насіння павловнії, розмноження та
вирощування павловнії з насіння, проведено аналіз отриманих результатів і
оформлення роботи. Робота проводились автором разом з інженером лісового
господарства Грабовим Анатолієм Олексієвичом. Роботу викладено на 15
сторінках ком’ютерного тексту, вона містить 2 таблиці та фотографії. Результати
цього дослідження можна використовувати для озеленення місцевості та в
ландшафтному дизайні. Павловнія повстяна підходить для одиночних і групових
посадок. За рахунок красивого цвітіння рослина здатна зіграти роль центрального
об'єкта уваги на ділянці, значно зменшують наявність пилу в повітрі, впливає на
формування мікроклімату, бо діє на тепловий режим, вологість, а також має
естетичне та екологічне значення.
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АНАЛІЗ ЗВ'ЯЗКУ МІСЦЕЗРОСТАНЬ РАРИТЕТНИХ ВИДІВ РОСЛИН
ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ДЕРМАНСЬКО-ОСТРОЗЬКИЙ" З
ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Мельник Владислава, 11 клас, Здолбунівська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів № 6 Здолбунівської міської ради Рівненського району
Рівненської області
Актуальність проєкту. Національний природний парк «ДерманськоОстрозький» створений в 2009 р. в південній частині Рівненської області на
площі 5448,3 га. НПП розташований на межі трьох фізико-географічних
областей – Малого Полісся, Волинської та Подільської височин, що
обумовлює значне флористичне та фітоценотичне різноманіття його
території. За період діяльності установи зібраний масив даних про
місцезростання раритених видів рослин, проте не було здійснено
узагальнення зв'язку місцезростань раритетних видів рослин та екологічних
факторів. Актуальність даної проблеми зумовлюється також необхідністю
виділення охоронних зон для рідкісних видів рослин та уточненням
зонування території національного природного парку.
Мета проєкту: проналізувати зв'язок місцезростань раритетних видів
рослин та екологічних факторів території національного природного парку
"Дермансько-Острозький" з використанням геоінформаційних систем.
Об’єктом дослідження є територія національного природного парку
«Дермансько-Острозький», а предметом дослідження – показники, що
характеризують місцезростання раритетних видів рослин на території НПП
«Дермансько-Острозький».
Завдання проекту: 1. Проаналізувати рельєф для визначення умов
зростання рідкісних видів рослин (висота над рівнем моря, експозиція
схилів); 2. Визначити межі різних типів екосистем (хвойний ліс, листяний
ліс, лука, болото, вирубки, землі без рослинного покриву, водойми) та
зробити аналіз поширення раритетних видів в цих екосистемах; 3. Порівняти
зміни в різних типах екосистем протягом 10 років за даними ДЗЗ; 4.
Визначити зони концентрації раритетних видів рослин та запропонувати
охоронні зони для збереження цих видів.
Дослідження проведено протягом листопада-грудня 2021 р.
Методи дослідження: загальнонаукові методи – опис, аналіз,
узагальнення, систематизація, класифікація, моделювання, спеціальні методи
географічних досліджень – картографічний, ГІС та дистанційне зондування
Землі.
Використані ресурси: векторні набори даних НПП – межі, видільна
сітка території з атрибутивною інформацією про переважаючі види дерев
станом на 2011 р., місцезростання раритетних видів рослин (Червона книга
України, регіональний червоний список, Бернська конвенція, Європейський
червоний список) за період 2011-2021 рр.; супутникові знімки Sentinel-2 за 16
серпня 2020 р. та Landsat-5 за 17 липня 2009 р., завантажені з порталу ЕО
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Browser; растровий шар рельєфу SRTM на територію НПП (strm 42.02).
Використане програмне забезпечення: Quantum GIS версія 3.16.
Основні результати проєкту:
1. Аналіз умов зростання рідкісних видів рослин залежно від рельєфу
показав, що найбільша кількість локалітетів виявлена в понижених формах
рельєфу (на висоті близько 220 м н.р.м.), та на схилах з орієнтацією 0-45 °
(північна та північно-східна експозиція схилів) (додатки 1, 2);
2. Найвища концентрація локалітетів рідкісних видів рослин виявлена в
межах типів екосистем листяні ліси та очеретяні болота, натомість в хвойних
лісах досліджені види трапляються рідко (додаток 3);
3. Порівняння космічних знімків за 2009 та 2020 рр. за показало значне
скорочення площі відкритих боліт та заростання водойми, що є наслідком
глобальних змін клімату та потребує детальніших досліджень (додаток 4).
4. За допомогою методу теплокарт визначено місця концентрації раритетних
видів рослин та виділено їх охоронні зони (додаток 5).
Висновки: У дослідженні проналізовано зв'язок місцезростань
раритетних видів рослин та екологічних факторів території національного
природного парку "Дермансько-Острозький" з використанням ГІС та даних
дистанційного зондування Землі. Визначені дані щодо зон концентрації
раритетних видів рослин залежно від положення в рельєфі та типу
екосистеми стали основою для виділення охоронних зон території НПП та
можуть бути використані для уточнення його функціонального зонування з
метою розроблення заходів з охорони раритетного фіторізноманіття.
Використані джерела: 1. Головко О. В., Кальчук Г. В., Лисюк В. М.,
Столяр Н. В. Знахідки рослин і грибів, занесених до Червоної книги України,
на території та в околицях національного природного парку «ДерманськоОстрозький». Знахідки рослин і грибів Червоної книги та Бернської конвенції
(Резолюція 6). Т.1 (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 11). КиївЧернівці: Друк Арт, 2019. С. 203-211. 2. Дистанційне зондування Землі:
аналіз космічних знімків у геоінформаційних системах : навч.-метод. посіб. /
С. О. Довгий, С. М. Бабійчук, Т. Л. Кучма та ін. Київ : Національний центр
«Мала академія наук України», 2020. 268 с.
Додатки
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Додаток 1
Схема місцезростань раритетних видів рослин на цифровій моделі рельєфу
території НПП «Дермансько-Острозький»

Кількість місцезростань раритетних
видів рослин

Додаток 2
Розподіл кількості виявлених місцезростань раритетних видів рослин
відносно висоти (а) та експозиції схилів (b)
а
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Кількість місцезростань раритетних
видів рослин

Висота над рівнем моря, м
b

Експозиція схилів, °
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Додаток 3
Схема місцезростань раритетних видів рослин залежно від типу екосистеми
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Додаток 4
Площі відкритого водного дзеркала Новомалинського водосховища (а) та площі відкритих ділянок боліт (b) у
2009 та 2020 рр.
a

b
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Додаток 5.
Теплокарти поширення раритетних видів рослин території НПП «ДерманськоОстрозький»

БІЗНЕС-ПРОЄКТ «ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ ПІД СОЛОМОЮ»
Марковець Микола Миколайович, учень 11 класу Залізничненського закладу
загальної середньої освіти Болградської міської ради Одеської області
Керівник: Мокан Ольга Василівна, заступник директора з НВР
Удосконалення та пошук нових технологій вирощування картоплі
розвивається разом з технічним прогресом і розвитком хімічної промисловості.
Існує забутий, але перевірений не одним поколінням господарів спосіб –
екологічний і нетрудомісткий - це вирощування картоплі під соломою
Актуальність теми: Спосіб вирощування картоплі під соломою користується
особливою популярністю у тих, хто прагне отримати натуральну, екологічно-чисту
продукцію без застосування агрохімікатів. Головною цінністю картоплі для
організму людини є те, що вона в своєму хімічному складі містить велику кількість
вітамінів, калій, макро- й мікроелементи.
Гіпотеза: вирощування картоплі під соломою - це перспективний бізнес.
Об'єкт дослідження: екологічно-чиста картопля
Предмет дослідження: умови проростання картоплі під соломою
1. Строки проведення дослідження: Квітень-жовтень
0

Мета екологічного проекту: дослідити умови вирощування екологічно чистої картоплі способом вирощування картоплі під соломою.
Завдання проекту:
- вивчити літературу щодо вирощування картоплі під соломою;
- розробити бізнес-план по вирощуванню картоплі під соломою
Вирощування картоплі під соломою дуже оригінальний, а головне, простий
спосіб посадки та вирощування картоплі, який має багато плюсів:
• Осіннє та веснянне перекопування більше не потрібні
• Полегшується процес догляду за картоплею. Виключається операція з
розпушування грунту і підгортання кущів картоплі.
• Земля виходить «більш родючою». Підгодівлею служать солома, трава і продукти
мікроорганізмів.
• Захворювання картоплі і активність колорадського жука зменшуються втричі.
• Збирати врожай можна просто руками
• З одного відра картоплі під соломою можна отримати від 4 до 10 ведер врожаю!
В моїй родині дотримуються такої технології вирощування картоплі під соломою :
1. Насіннєву картоплю готують ще з осені, промивають в слабкому розчині
марганцево-кислого калію, висушують і відправляють на зберігання в льоху.
2. Перед посадкою бульби можна викочити в золі, щоб охоронити картоплю від
хвороб і колорадського жука.
3. Готують ділянку під посадку, очищують її від великих бур'янів
4. вносять органічні добрива
5. Садять картоплю тоді, коли грунт повністю прогріється
6. Мотоблоком роблять дрібні довгі борозни завглибшки до 4 см на відстані 70 см
один від одного. Підготовлені бульби укладаються в поглиблення на відстані 30-35
см по сусідству
7. Трохи посипається землею розкладена картопля В якості мульчі беруть чисту
солому, без бур’янів і без бруду шаром до 40 см.
Прибирати урожай з «ледачої» грядки - одне задоволення. Бульби, вирощені під
соломою, виходять рівними, чистими, сухими. Спосіб вирощування картоплі під
соломою моя родина використала вперше цього року. Гарний результат перевершив
очікування. На ділянці у 24 сотки було посаджено 1000 кг картоплі, а зібрано
врожаю більше 13000 кг екологічно – чистої картоплі.
Можна зробити висновок, що вирощування картоплі під соломою є
перспективним бізнесом. Використання цього способу має ряд переваг: значне
зниження трудомісткості; підвищення родючості натуральним методом; значне
підвищення врожайності; легкість проведення збирання врожаю; ураження
хворобами і шкідниками знижуються втричі; велика родючість урожаю 1:13.
Цей спосіб є раціональним використанням земельних ресурсів, є ефективним і
вимагає найменших витрат сил у порівнянні з високим урожаєм.
Бібліографія: https://www.botanichka.ru/article/kartofel-pod-solomoy/
http://www.zid.com.ua/ukr_creativework/kartoplya-mozhe-buty-i-likamy-j-otrutoyu
https://zdorovi.in.ua/pro-koryst-zvychajnoji-kartopli/
http://kakproginka.ru/zdorov-ja/8448-viroshhuvannja-kartopli-pid-solomoju.html
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ЕЛЕКТРИЧНИЙ КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ ПРИСАДИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
Лавренюк Назарій Сергійович, Саволюк Артем Сергійович, учні 9 класу КЗ
«Гавришівський ліцей Вінницького району Вінницької області»
В сучасному світі електромобілі стали буденністю. На полях появились
електричні трактори. Розвиток енергомістких та легких батарей живлення,
електричних двигунів на постійних магнітах з великим коефіцієнтом корисної дії
зробили такі машини дешевими та технологічними.
На жаль на присадибних ділянках поки що домінують малогабаритні
тракторці та мотоблоки, що працюють на двигунах внутрішнього згоряння. Вони
значно скоротили ручну працю господарів, однак мають певні недоліки не всі
можуть собі дозволити малогабаритні тракторці, а більш дешеві мотоблоки
вимагають неабияких фізичних зусиль. Варто зазначити, що раніше більшість
земельних ділянок оброблялися вручну. Осінню земельну ділянку орали трактором,
а по весні нарізали борозни, пригортали, культивували, підгортали вручну.
Метою нашого проекту є застосування bldc двигунів, літій-іонних
акумуляторів, комутаторів в присадибному господарстві на прикладі культиватора
самостійного виготовлення.
Знання, які ми отримали в школі, дали змогу зробити прості розрахунки
потужності, яку необхідно затратити на певні види сільськогосподарських робіт.
Для прикладу при культивації чи підгортанні людина затрачає довготривало
потужність до 150Вт. Це дещо перебільшена цифра, лікарі функціональної
діагностики при велоергометрії таку потужність дозволяють здоровим людям чи
спортсменам. Розвиваючи потужність 80-110Вт, людина може комфортно
працювати кілька годин. При цьому буде затрачено енергії, яку має батарейка
сучасного гіроскутера чи електровелосипеда. Простенький дешевий, безшумний,
екологічний електрокультиватор може замінити громіздкий мотоблок.
За основу нашого культиватора ми взяли з поламаного гіроскутера мотор
колесо , комутатор та акумулятор напругою 36В та ємністю 9 А год.
Комутатор гіроскутера досить сучасний пристрій який реалізовано на
процесорі STM32. Оскільки функцію балансу ми не використовуємо, то програмне
забезпечення можна модернізувати для більш надійного а головне економічного
управління мотор колесом. Мотор колесо гіроскутера видає номінальних 350 Вт
потужності однак легко витримує перегрузки до 500 Вт. Конструкція культиватора
базується на одному тяговому колесі, яке автоматично прижимається шаром ґрунту
до зусилля, що не дає пробуксовки. Також ми розробили варіант переміщення за
допомогою металевого троса.
На вторинному ринку було придбано мотор колесо велосипеда , яке було
вмонтовано в 10-ти дюймовий обід скутера. Тягове зусилля такого колеса складає 60
кг, що досить для виконання багатьох робіт на доглянутій ділянці землі на всіх
типах ґрунтів. При роботі над проектом використовували програму Visual Studio та
програматор ST-LINK V2.

МАЛОГАБАРИТНИЙ ВЕГЕТАРІЙ ДЛЯ МІКРОЧЕРЕНКУВАННЯ
РОСЛИН З МОЖЛИВІСТЮ ПІДТРИМКОЮ ТЕХНОЛОГІЇ ІНВІТРО
Дячук Назарій Сергійович, Зарубіна Дарина Сергіївна, Мудрак Анастасія
Василівна, Саволюк Владислав Вікторович, учні 8 класу КЗ «Гавришівський
ліцей Вінницького району Вінницької області»
Україна є світовим лідером по вирощуванні зернових культур. Цього року було
зібрано рекордні понад 100 млн. т. зерна. Зважаючи на кліматичні умови та родючі
чорноземи,, таких успіхів можна було би очікувати і від плодово ягідних культур.
Однак застарілі технології приводять до певного коливання цін та попиту. Так в
2020 році кілограм малини коштував 5-8 грн. що привело до скорочення площ даної
культури. В цьому році малина піднялася в ціні до 150 грн. Та сама доля певно
очікує яблуневі насадження 2-3 грн. за кілограм яблук надто нерентабельно.
На ринку саджанців теж втрачаються валютні надходження, бо саджанці
грецьких горіхів завозяться з Туреччини, фундука з Польщі та Італії, лохини з
Нідерландів, Польщі. Дорогі саджанці та насіння азіміни привозять з Чехії та Італії.
Зміна клімату робить Україну привабливою для культивування грибів трюфелів.
Одною з причин відставання в даній галузі можна вважати недостатню кількість
висококласних спеціалістів, агрономів в даній галузі, низька технічна база шкіл,
мала зацікавленість учнів в здобуванні освіти землероба.
Метою нашого проекту є створення універсального, малогабаритного вегетерію
з автоматичним підтримання оптимального мікроклімату в робочій зоні,
знезараження субстрату чи живильної суміші, очищення повітря, освітлення,
легкого переналаштування під інші завдання.
Основні задачі нашого проекту направлені на застосування набутих знань в
школі, отримання нових, створення максимального унаочнення всіх процесів і
результатів.
В результаті роботи над проектом розглядалися методи та засоби знезараження
субстратів і живильних сумішів шляхом пастерізації та стерилізації. Також ми
творчо підходили до застосування живильних сумішей та стимуляторів кореневого
розвитку як сучасних так і природніх, які давно використовуються, і їх комбінацій.
Основні експерименти ми проводили з хурмою віргінською та східною, азіміною
трилобою, лохиною. Наш вегетарій гарно підходить для розвитку міцелію грибів, в
тому числі трюфеля Перигорського, який можна використати як симбіотичну
мікоризу для саджанців горіха, фундука, дуба.
Основою нашого вегетарію є термостатичний корпус з заскленою подвійним
склом передньою частиною. В прорізах бокових стінках розміщені отвори з
вклеєними ластиковими рукавичками, там же розміщені очищувач і нагнітач повітря
та клапан надлишкового тиску. Нижню частину вегетарію займає піддон з
нагрівачами, дренаж та система виводу надлишку води. Освітлення світлодіодне зі
спектром близьким до природнього. Також наш вегетарій має причіпну систему
черенкування рослин, які важко піддаються процесу. Ми прогріваємо п’ятку
черенка, а основний черенок знаходиться в більш холодному середовищі. Система
управління розроблена на базі платформи Ардуїно. Робоча напруга нашого
вегетарію складає безпечних 19 вольт, ми використали блок живлення ноутбука.

Наш вегетарій легко переналаштовується на вирощування розсади, може за
нагоди стати інкубатором чи брудером, його легко виготовити для використання в
кожному класі, так і вдома.
КУЯЛЬНИЦЬКИЙ ЛИМАН – ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ:
ІДЕЇ ДЛЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ, ЯКІ СПРЯМОВАНІ НА ПОЛІПШЕННЯ ТА
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
Барабаш Олександр, 9 клас, Крижанівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей –
ДНЗ» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та
Шевченко Антон, 9 клас, Кислицький заклад загальної середньої освіти
Саф`янскої ОТГ Ізмаїльського району Одеської області
Наукові керівники: Берднікова Оксана Ігорівна, вчитель географії, Крижанівський
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей – ДНЗ» Одеського району Одеської області; та
Яковенко Володимир Пантелійович, керівник агрохімічного гуртка Кислицького
закладу загальної середньої освіти Саф`янскої ОТГ Ізмаїльського району Одеської
області
Метою проекту є привернення уваги суспільства до проблем та відновлення
лиману, бо екологічний стан Куяльницького лиману в Одеській області в останні
десятиліття швидко погіршується. Через глобальне потепління та байдуже
ставлення людства до довкілля, річки, які впадали в лиман пересохли або замулині.
Було прийнято рішення перекинути воду з моря, але згодом виявилося, що рівень
солоності води перевісив 300‰, це ми перевірили методом випаровування та
лабораторним. Даний проєкт сприяє відновленню лиману та екологічному
виховання підростаючого
покоління.
Так як береги лиману не однакові за рельєфом, та по причині великої пологої
ділянки лівобережжя, для свого проекту ми обрали ділянку лівого узбережжя
Куяльницького лиману шириною місцями до 30 м та довжиною 3,5 км.
Ми пропонуємо:
1)
Замінити хімічні обробки полів на органічні добрива. Тому, що по
підземним водам ці хімічні компоненти доходять до лиману, грязей та ропи і це
шкодить не тільки екології Куяльницького лиману, а й людям, які
приїзджаютьлікуватися цими грязями. Звісно, що ми заборонити фермерамським
приватним господарствам не маємо права, але вести агітаційну та роз’яснювальну
роботу серед населення навколишніх сіл та з господарями полів ми можемо.
Наприклад створити буклети, в яких буде міститись інформація про шкоду для
довкілля при використанні хімічних добрив, та пропозиції, як переходити на
компостування та огранічні добрива.
2) Поставити пункти прийняття пластику, використаних гумових
автомобільних шин. Для того, щоб переробити зібрані відходи на бігову доріжку та
покриття для фітнес майданчиків на узбережжі.
3) Встановити майданчик з переробки пластиково-гумових відходів:

- три саморобних шредера (подрібнювач відходів, в даному вмпадку,
нафтового походження: відпрацьований пластик та гумові покришки) та три
саморобних устаткування для виготовлення пластико-гумового покриття без
використання електрики, тобто за допомогою альтернативної енергії, добутої,
наприклад, від велотренажерів та за допомогою генератора;
- для реалізації даного кроку встановимо 10 велотренажерів (є варіант
тренажери зробити з поламаних велосипедів) для:
а) покращення фізичної форми;
б) насиченню організму при тренуванні корисними іонами, що випаровуються
з солоної води лиману;
в) отриманню енергії, яка матиме накопичуватися у генераторі для
подальшого використання при користуванні шредера та устаткуванням.
- створити ємкість для збору викидів (газів) при переробці відходів нафтового
походження.
4) Вздовж узбережжя встановити переодягальні та душові кабінки із прісною
водою. Сенс у тому, щоб прісна вода потрапляла б до пренасиченої солоної води
лиману та таким чином хоча і у малих дозах але розбавляла ропу. Обов’язковою
умовою стане заборона використання миючих синтетичних засобів, бо поверхнево
активні речовини, які містяться у сучасних шампунях та милі погано впливають на
довкілля. Душові кабінки, ймовірно будуть платними, щоб витрачати кошти на їх
наповнення прісною водою в подальшому, але як варіант можна встановити
збірники дощової води чи пристрої для збору конденсату.
5) З лівого узбережжя можна спостерігаються неймовірно красивий захід сонця, а
от після заходу наступає неймовірна темрява! Тому можна встановити сонячні
панелі на ліхтарях вздовж обраної ділянки та під біговими доріжками встановити
датчики які б збирали енергію від доторкнень і це також можна використовувати
для освітлення без використання централізованої електрики.
6) Облагородити пляж. Додати морського або річного піску, встановити
волейбольний майданчик, дитячі атракціони тощо.
7) Безкоштовна мобільна медична консультація. Коли людина приїзджає лікуватися
грязями , вона не завжди розуміє міру. І для того щоб собі не зашкодила, у
медпункті буде людина яка спеціалізуються на застосуванні плодів та ропи.
8) Відкрити мобільну лабораторію для того щоб брати проби води, лікувальних
грязей та грунту навколишніх полів на хімічний склад та отрутохімікати від добрив.
9) Розчищення від замулення річок які впадають у лиман, особливо гирла – місце
з’єднання з лиманом, і розчищення самого лиману.
Ще ми плануємо зробити інсталяцію - сонячний годинник з переробленого
пластику. Територія там така, що з будь якого положення сонця, йому нічого не
буде перешкоджати світити на цей годинник. На нашу думку, це буде цікаво не
тільки дітям, а й дорослим. І це додаткова туристична локація для привернення
уваги
як
місцевих
жителів
так
і
гостей
міста.
Також на даний момент дуже багато людей проводять більшу частину вільного
часу в гаджетах. Тому ми пропонуємо робити сторінки в Instagram, Facebook, Tik
Tok, Telegram. Ми пропонуємо зробити свій канал на YouTube, котрий буде

демонструвати ситуацію Куяльницького лиману та його прибережних територій.
Таким чином люди можуть бачити що планується робити з його екологічним
становищем, а також ці ж люди матимуть можливість виявити своє ставлення чи
думку
до
цього
дійства
у
коментарях.
Для
кращої
популяризації інформації можна створити акаунт в Instagram в якому будуть
розміщуватися пости з інформацією та викладатись сторіси, це буде для того щоб
покращити змістовність, кількість, якість, а головне популярність інформації в
цілому. Але ж не все старше покоління яке буде відігравати провідну роль, мають
акаунти і часто перевіряють YouTube та Instagram. Саме для таких людей буде
створено групу в Facebook, в котрій буде поблікуватись все що й в Instagram, також
буде даватись можливість обговорити в чаті роботу по очищенні лиману та його
прибережних територій. Ще ми добавимо группу волонтерів які можуть допомогти
по збереженню екології Куяльницького лиману. Можливо зробити мобільний
додаток на телефони для дітей, в ігровому сенсі. Я думаю усі знають таку гру як
Gardenscapes, так от один із режимів буде схожий. Це буде у вигляді так званої
вікторини. Тобто дитині потрібно буде обирати правильний варіант. Цей додаток з
малечку буде навчати дітей, як ми можемо вплинути на екологічний стан
навколишнього серидовища і Куяльницького лиману. Ще ми пропонуємо зробити
додаток – інтерактивна карта природи лиману, він буде як для дорослих так і для
дітей. При відкритті цього додатку людина буде бачити карту Куяльницького
лиману там будуть зображені картинки твари та рослин (єндеміків, першоквітів та
ті, що занесені в червону книгу). Інформація буде подаватися у вигляді або тексту,
або аудіо.
Так ми будемо показувати людям значні проблеми географічних об'єктів та
привертати увагу суспільства й крок за кроком вирішувати задачі, які нам
представляє життя. Та ми пропонуємо всім з повною серйозністю віднестися до
захисту екології.
За попередніми підрахунками весь проект обійдеться приблизно у 2110000
грн, які можливо зібрати за допомогою спонсорів та адміністративних органів
області. А за висновками вже зроблених нами аналізів проб грунту та води (додаток
1) можна сказати, що:
- доцільним буде перевести сільське господарство на використання органічних
добрив;
- найголовніше це – не поповнювати періодично лиман морською водою, так
як додатково с морською водою в лиман потрапляє надлишкова сіль (в кількості у
середньому з кожною тонною морської води у лиман потрапляє 14-18 солі), а
відновити ВОДООБМІН між Чорним морем та Куяльницьким лиманом;
- або інший варіант: якщо, викачати в перший рік 2.000.000м3 води з лиману в
море, тоді разом з водою до моря відійде 600.000 т солі. На наступний рік можна
буде через канал впустити до лиману 2.000.000м3 води з моря, звісно разом із
морською водою додоється 36.000т солі. У наступні роки можна буде вже доливати і
відкачувати воду створюючи циркуляцію води в лимані. Таким чином кожного року
можна буде позбуватись 564.000т солі, що принесе досить великі зміни (додаток 2).
Але це додаткова стаття розходів, хоча і екологічно вірна!

Та у висновку хочемо додати, що привчати до дбайливого ставлення до
природних ресурсів та навколишнього середовища потрібно с дитинства!
Додатки
Додаток 1
Дослідження проводились в сертифікованій агрохімічній лабораторії АРК
«Придунайська нива»
№ Проби
pH

1
7,44

2
7,13

3
7,02

4
7,04

5
7,08

6
7,04

Вміст солей г/л

6,07

6,19

217

227

233

225

Вміст хлоридів г/л

1,3

1,4

164

178

183

175

Вміст нітратів мг/л

1,43

1,51

0,29

0,32

0,37

0,34

pH

7,6
7,4
7,2
7
6,8
Проба №1

Проба №2

Проба №3

Проба №4

Проба №5

Проба №6

233

225

ПРОБА №2

227

6,19

ПРОБА №1

217
6,07

ВМІСТ СОЛЕЙ Г/Л

ПРОБА №3

ПРОБА №4

ПРОБА №5

ПРОБА №6

ВМІСТ ХЛОРИДІВ Г/Л
200

164

178

183

175

Проба №4

Проба №5

Проба №6

150
100
50

1,3

1,4

Проба №1

Проба №2

0
Проба №3

Додаток 2
3

V(води)=52млн м ( кількість води у лимані)
С(води )=300г/л (солоність куяльницької води)
V(мор. води)=2.000.000м3 /рік (вода що буде заходить з моря)
V(води )=2.000.000м3 /рік ( вода що буде виходить до моря)
С(мор води)=18г/л (Солоність морської води)
m(cол. у лим)=(52млн м3 * 300г/л) ÷ 1.000.000=52.600.000т (загальна маса солі в
лимані)
m(сол вод)= (2.000.000м3 * 18г/л) ÷ 1.000.000= 36.000т/рік (солі, що буде приходить
з морською водою до лиману)
m(сол вод)= (2.000.000м3 * 300г/л) ÷ 1.000.000= 600.000т/рік (солі, що буде
виходить з лиманською водою до моря)
m(сол) =600.000т/рік – 36.000т/рік = 564.000т/рік (маса солі що буде виходити з
лиману щороку)
посилання на відеозахист (Барабаш О. та Шевченко А.) https://youtu.be/0N63iRwnLIg
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ДБАЙЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА СЕРЕД ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ТА
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ СЕРІЇ МУЛЬТФІЛЬМІВ І
ВІДЕОРОЛИКІВ НА ЕКОЛОГІЧНУ ТЕМАТИКУ
Барабаш Олександр, 9 клас; Шевченко Тимофій, 8 клас - учні Крижанівського
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей – ДНЗ» Фонтанської сільської ради Одеського
району Одеської області
Науковий керівник: Берднікова Оксана Ігорівна, вчитель географії, Крижанівський
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей – ДНЗ» Фонтанської сільської ради Одеського
району Одеської області
Проблема взаємодії людського суспільства та біосфери стала однією з
головних проблем сучасності. Технологічне навантаження на природне середовище
вже досягло рівня, загрозливого для здоров'я людини та існування безпечного
довкілля.
Актуальність проекту полягає у тому, що в наш час потрібно не тільки
практичними діями покращувати стан довкілля, а й інформувати людство про саму
суть проблеми та ймовірні рішення проблем. Багато людей науковців та просто
небайдужих, але дорослих вже переймаються проблемами навколишнього
середовища.

Та саме молодь є агентами змін тому метою проекту є привернення уваги
суспільства до наявних проблем у сфері охорони довкілля, популяризація
екологічного способу життя, формування екологічної свідомості та культури. А
завдання нашого проекту - через найпростіший, та в одно час найдієвіший, шлях з
самого дитинства прищеплювати людству екологічні навички. Бо зараз за власними
спостереженнями ми можемо зробити висновок, що багато інформації діти
черпають не із бесід з батьками, не на уроках, а через перегляд відео на різних
каналах.
Тому ми вирішили розглянути ідею по створенню мульт-серіалу для малечі, де
в кожній серії ми розкажемо про екологічні проблеми та шляхи їх вирішування.
Наприклад: перша серія “Зміна клімату» саме розкриває цю тему. В процесі
створення друга серія про шкоду яку наносять люди довкіллю, спалюючи опале
листя. Наступні серії будуть розповідати що саме людина може зробити, що б
покращити екологію та покажемо власний приклад за допомогою мультив та
відеороликів, що вже зробили ми, а саме ми дійсно маємо робочий готовий проект
по створенню та роботі біореактору та проект по раціональному використанню
прісної води у побуті, а найголовніше, як на смітті та відходах заощадити родинний
бюджет та навчимо сортувати сміття та компостувати. Також з командою
однодумців в реальності ми працюємо над проектом як із використаних зошитів
робити папір для творчості та одноразові пакети для покупок або для пакування
подарунків, та над проектом як покращити становище Куяльницького лиману. І всі
наші проекти ми перекладемо на коротки ролики та зробимо інформаційнопізнавальні відео або мультики або за допомогою лялькового театру.
Наразі зараз в у процесі створення серії про сортування сміття: необхідність
сортування та як вірно це робити; про поганий вплив пластику на довкілля та шляхи
переробки пластикових відходів; про необхідність берегти ліс та папір і його
переробку у домашніх умовах; про біореактор та як його побудувати у себе вдома;
про необхідність берегти прісну воду та як це зробити власноруч тощо.
Для реалізації нашої ідеї ми вчимося складати анімаційні відео у програмах:
- Adobe Animate, але без оплати за підписку не можливо створити все що
плануємо;
- це програма Blender, але вона достатньо важка та більш підходить вже для
професіоналів, хоча великим плюсом є те, що можна працювати майже
безкоштовно;
- це програма Pencil 2D Animation, але картинка поки що виходить не зовсім
цікава.
А поки ми опановуємо навички створювати мультики у спеціальних
програмах, нам доводиться монтувати звичайні відео з додаванням анімованих
футажей в програмі Sony Vegas Pro, озвучувати їх та для того щоб доносити
інформацію вже створили Ютуб канал під назвою «Клімат та ти» з гаслом «Клімат
змінюється – змінись і ти!» де будемо постійно викладати нові серії мультів та різні
відео з еко тем, а фішкою стане те що відео будуть дублюватися на трьох мовах!
Українською, російською та англійською для того, щоб якомога більше дітей змогли

почути та зрозуміти про екологічні проблеми та що саме можна зробити для
покращення навколишнього середовища.
Висновки які можна зробити по даному проекту це те, що в любому віці не
пізно та не рано дбайливо ставитись до навколишнього середовища й вкрай
необхідно не тільки розуміти та знати о проблемах, а і знаходити шляхи вирішення
проблем, до речи, думка кожної людини може стати саме вирішенням однієї з
проблем, тому саме зручно буде аналізувати та створювати нові проекти
використовуючи коментарі під кожним відео на нашому каналі. Отже, ми
поставили собі за мету – виховати культуру поводження з відходами, сформувати
відповідальне ставлення дітей і підлітків до збирання і сортування побутових
відходів, на нескладних прикладах покажемо яким чином можна зберегти не тільки
природні ресурси, а й родинний бюджет. Та найцікавіше – як на смітті можна
заробити кошти. Наш проект спрямовано на те щоб показати дійсність екологічної
проблеми забруднення навколишнього середовища та інформаційні заклики для її
вирішення, він формує модель екологічної поведінки в повсякденному житті: в
інтерактивній формі прищеплюються нові стереотипи поведінки відповідального
споживача - елементарні дії в кожній оселі, що допоможуть зберегти ресурси,
заощадити власні кошти.

ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД, ЕКОЛОГІЯ І РОЛЬ СПРАВЖНІХ ЯЩІРОК
В СТЕПОВИХ БІОТОПАХ КРАМАТОРСЬКА
Паліна Софія Ігорівна, гурток зоологів ЦПР, 8-а клас, загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 9, м. Краматорськ
Науковий керівник: Ксенжук Олена Іванівна, керівник гуртка зоологів Центру
позашкільної роботи (ЦПР)
Ящірки – унікальна група тварин. Вони підтримують рівновагу в природі, яка
склалася за мільйони років існування біосфери. Величезна їх роль в степових
біотопах.
Мета роботи - дослідження особливостей екології і ролі справжніх ящірок в
степових біотопах міста Краматорськ.
У завдання досліджень входило: 1) уточнення таксономічного складу
справжніх ящірок; 2) дослідження розподілу ящірок на території м. Краматорськ і їх
ролі в екології степових біотопів; 3) лабораторні дослідження біологічних
особливостей ящірок; 5) розробка рекомендацій щодо збереження видового
різноманіття лацертід.
Матеріал до даної роботи був зібраний протягом 2019 – 2022 років.
Проводилися лабораторні дослідження.
На дослідженій території достовірно мешкають 2 види сімейства справжніх
ящірок: різнокольорова ящурка і прудка ящірка.
Ящірка прудка є фоновим видом, широко поширеним і численним на всій
території м. Краматорськ і його околиць. Вона належить до підвиду Lacerta agilis
exigua, який поширений у східній Україні. У м. Краматорськ вона мешкає у всіх
біотопах, уникаючи місць з дуже густим і високим травостоєм, крейдяних оголень, а
також площ під пологом лісових масивів. Максимальна чисельність ящірки
відзначена біля підніжжя пологих схилів з розрідженою трав’янистою рослинністю і
окремими групами чагарників. Дані обліків: до 102 особин/км, без урахування
особин поточного року народження.
Другий вид, що мешкає у нашому місті - ящурка піщана представлена у
нашому місті західним підвидом Eremias arguta deserti. Це єдиний з 6 підвидів
ящурок, характерний для території України та Європи. Інші назви виду - "ящірка
різнобарвна", а також ящурка пустельна. У ящурки, що мешкає на території м.
Краматорськ, виявлені наступні еколого-біологічні особливості: приуроченість до
крутих крейдяних схилів південної експозиції, а також невеликі розміри і маса.
Маленький розмір, не яскраве забарвлення та швидкий спосіб пересування
ускладнюють спостереження за цим видом. Тим більше, що він зустрічається рідко і
на крутих схилах балок.
Таким чином, ящурка і прудка ящірка обирають різні місця мешкання і тому
вони не є конкурентами. У ящірок в районі проведення досліджень багато ворогів:
змії (візерунчастий полоз і мідянка), хижі птахи (канюк), ссавці (ласка, тхір,
лисиця). Але значна біомаса ящірок, здатність давати численне потомство легко
утримує цей прес.
В період з 2019 по 2021 роки влітку проводилися лабораторні дослідження
ящірок. З цього можна зробити висновок, що утримання ящірок в домашніх умовах

можливе, але за правильних умов. В природі ящірки захищають певну територію,
найбільш агресивно поводяться дорослі самці. Як бачимо з дослідів утримання у
неволі, молоді ящірки між собою не конфліктували, і, навіть утримання разом двох
різних видів не виявило агресивної поведінки.
Проведені дослідження дозволили докладно вивчити біологію та екологію
ящірок у даному місці мешкання. В цілому, можна зробити такі висновки:
• Головним фактором, який впливає на чисельність ящірок, є природні умови.
Ящурки віддають перевагу схилам південної експозиції з великим ухилом (50 0 - 800)
і ксерофітною трав'янистою рослинністю. Прудкі ящірки вибирають відкриті
степові ділянки без високого травостою.
• Обидва види здатні адаптуватися до існування поблизу великих промислових
центрів, займають освоєні людиною землі.
• Стабільної чисельності ящірок сприяє велика кількість харчових об'єктів та
невелика чисельність природних ворогів.
Роль ящірок в біоценозах степових ділянок Краматорська дуже істотна.
Велике значення ящірок для біологічного контролю чисельності шкідників степових
ділянок. Щільність популяцій - сотні дорослих особин на 1 га. Помітне зниження
чисельності прудкої ящірки призведе до серйозного порушення століттями
сформованих біоценотичних зв'язків. Таким чином, прудка ящірка виступає в якості
домінуючого виду по накопиченню біомаси серед наземних хребетних. Рідкісний
вид - ящурка піщана - збільшує біологічне різноманіття, сприяючи стійкості
екосистем.
Найбільш небезпечні чинники, що знижують чисельність ящірок:
1) степові і лісові пали. У пожежах гинуть не тільки самі ящірки, але і багато
видів комах, які служать кормовими об’єктами ящірок. 2) Хімічна обробка полів. 3)
Оранка степів. 4) Надмірне викошування трав і випасання худоби.
Захищаючи ящірок від факторів, що знижують їх чисельність, ми одночасно
покращимо екологічні умови нашого міста.
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ДОДАТКИ
Додаток А. Місця знахідок ящірок і щільність поселень.
№
Вид
Місця знахідок
Щільність поселень
Крейдяні Лісостеп Степ Схили
схили
балок
1. Ящірка прудка
+
+
До 102 особин/км
2. Ящурка піщана
+
+
+
До 1 особина/24м2

Додаток Б.
Харчові об’єкти справжніх ящірок Lacertidae у районі проведення досліджень.

Комахи
Павуки
Равлики
Мокриці
Молоді ящірки

Основу харчування ящірок Lacertidae складають комахи: у середньому
близько 80%; і павуки - до 13%. В незначній кількості в їжі зустрічаються також
равлики - до 3%, мокриці 1,3% та молоді ящірки до 2,7%. Серед комах в їжі
переважають жуки – до 40%, саранові до 47%, і метелики 13%.
Жуки
Саранові
Метелики

Ряди комах, які служать їжею справжніх ящірок.
. Додаток Б. Фотографії.

Фото 1, 2. Ящірка прудка Lacerta agilis (Linnaeus, 1758)

Фото 3. Ящурка піщана Eremias arguta (Pallas, 1773)
Фото 4. Місце мешкання ящурки в парку «Ювілейний»

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО СТАНУ ПОПУЛЯЦІЇ ДЕЛЬФІНІВ НА
ДОНЕЦЬКОМУ УЗБЕРЕЖЖІ АЗОВСЬКОГО МОРЯ
Лахмоткiна Арiна Андріївна, гурток зоологів ЦПР, 7-а клас загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 10, м. Краматорськ.
Науковий керівник: Ксенжук Олена Іванівна, керівник гуртка зоологів Центру
позашкільної роботи (ЦПР)
Дельфін азовка, або морська свиня (Phocoena phocoena relicta) – єдиний
представник ссавців, яких можна зустріти на Донецькому узбережжі Азовського
моря. Цей вид китоподібних занесений до Червоної книги України (категорія –
вразливий) та включений до міжнародного Червоного списку (категорія EN зникаючий), охороняється Боннською та Бернською конвенціями, угодою
ACCOBAMS. Оскільки протягом останніх десятиліть чисельність морської свині
значно зменшилася і продовжує скорочуватися, виникає нагальна необхідність
проаналізувати проблеми цього виду.
Мета роботи – виявити та проаналізувати проблеми сучасного стану популяції
морських свиней на Донецькому узбережжі Азовського моря.
Завдання досліджень: оцінити динаміку чисельності морських свиней; виявити
головні проблеми сучасного стану популяції азовок; окреслити заходи щодо
вирішення проблем; привернути увагу громадськості з метою збереження виду.
Матеріал даної роботи зібраний на узбережжі Азовського моря в селищах
Білосарайська Коса, Мелекіне, Юр’ївка, Урзуф та їх околицях, де були виявлені
викинуті туші азовок на узбережжі.
Методи досліджень – пошук, опитування, аналіз статистичних даних.
Пошукова група гуртка зоологів Центру позашкільної роботи м. Краматорськ
проводила спостереження за дельфінами і описувала знахідки протягом багатьох
років:
 15 червня 2021 р.- знахідка загиблого молодого дельфіну азовки розміром 75
см на маршруті від Мелекіно до Білосарайської коси.
 5 жовтня 2019 р. – знайдені кістки дельфіна на краю Білосарайської коси,
причину загибелі визначити було неможливо.

 4 жовтня 2019 р. був знайдений маленький дельфін на узбережжі Юр’ївки,
вже старий, пошкодження і причину загибелі визначити було не можна
 У липні 2003 р. на Білосарайській Косі також був знайдений загиблий
дельфін. Рибалки не приховують, що використовують мертвих виловлених азовок
для перетоплювання жиру, а їх м'ясом годують домашніх тварин.
За часів незалежної України облік чисельності морської свині в Азовському
морі проводився лише один раз - у 2001 році сумісною українсько-російською
експедицією. З огляду на невеликі розміри, Азовське море обліковується цілком, а
не ведеться окремий облік у територіальних водах країн, які його оточують.
Оціночна чисельність була прийнята рівною 13 528 особин. З 2001 по 2012 роки
українськими вченими П. Гольдіним
і К. Вишняковою було зроблено
демографічний розрахунок чисельності популяції морської свині. Вона склала
приблизно 5-7 тисяч особин. За 13 років відбулося скорочення чисельності у 2,5
рази.
Чисельність популяції в Азовському морі падає, на відміну від Чорного моря,
де вона приблизно постійна. Це відбувається через те, що дія фактору загибелі в
знаряддях рибальства дуже висока: щорічно прилов призводить до вилучення 15%
азовської популяції. При цьому, природна швидкість росту популяції в Азовському
морі низька і становить 2%. Прилов вилучає таку значну частину молодих особин,
що чисельність дорослих самок в популяції виявляється вкрай низькою, і вони не
можуть забезпечити істотне зростання популяції. Тривалість покоління, тобто
інтервал між двома послідовними поколіннями, для разовки складає 6,6 року.
Зменшується і тривалість життя дельфінів. Так, ще 25 років тому на Азовському
морі можна було побачити морських свиней, які помирають у віці 20 років. Зараз
немає і десятирічних, бо гинуть у сітках.
Великою проблемою є й накопичення органічних біогенних речовин у воді.
Останнім часом спостерігається підвищення солоності моря, що пов’язано зі
скороченням річкового стоку. Через це змінюється температура замерзання води.
Основні причини зменшення популяції полягають у наступному: 1) Загибель
морських свиней у знаряддях рибальства. 2) Викиди на узбережжя. 3) Зменшення
кормової бази внаслідок інтенсивного вилову риби (браконьєрства). 4) Забруднення
морської води пестицидами та важкими металами. 5) Епізоотія. 6) Масові замори під
льодяною кригою. 7) Підвищення солоності води в Азовському морі.
Пріоритетними заходами із збереження та охорони морських свиней повинні
стати: 1. Зменшення випадкової загибелі дельфінів у знаряддях рибальства. 2.
Запобігання браконьєрському промислу. 3.Обмеження господарської діяльності, яка
створює загрозу для дельфінів в окремих акваторіях. 4. Створення системи
оповіщення про загибель морських свиней та при загрозливих обставинах для них.
5. Здійснення рятувальних операцій при викидах живих тварин на узбережжя. 6.
Створення і розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду в
акваторіях Азовського та Чорного морів з метою збереження морських свиней.
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ДОДАТКИ
ДОДАТОК 1
Карта-схема маршруту проведення досліджень

Умовні позначення: 1 – с. Юр’ївка, 2 – с. Ялта, 3 – Білосарайська Коса,
4 – с. Урзуф, 5- Мелекіне.
ДОДАТОК 2
Динаміка викидів морської свині в Азовському морі, 1999-2012 рр.
70
60
50
40
30
20
10
0
1999р. 2000р. 2001р. 2001р. 2003р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р.

ДОДАТОК 3
Динаміка чисельності азовської популяції морської свині за 2001-2012 рр.
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ДОДАТОК 4. Фотографії.

Фото 1. Знахідка дельфіну азовки в Мелекіне 15 червня 2021 р.

Фото 2. Пошукова група на носу Білосарайської коси 5 жовтня 2019 р.

ОЦІНКА СТАНУ ПОПУЛЯЦІЙ РІДКІСНИХ ВИДІВ ЗЕМНОВОДНИХ
ВЕРХОВИНСЬКОГО РАЙОНУ КАРПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ОХОРОНИ.
Позарецький Спартак Олексійович, гурток зоологів ЦПР, 9-б клас,
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11, м. Краматорськ.
Науковий керівник: Ксенжук Олена Іванівна, керівник гуртка зоологів Центру
позашкільної роботи (ЦПР)
Серед усіх регіонів України видове багатство амфібій максимально в
Карпатах. Це визначається як географічним положенням Карпат, так і
різноманітністю місць мешкання і кліматичних умов. В останні роки вивчення
стану популяцій амфібій в цьому районі практично не проводилося.
Мета роботи – оцінка стану популяцій і визначення причин зменшення
чисельності земноводних Верховинського району Карпат. У завдання досліджень
входило: 1) визначення амфібій на досліджуваній території і пошук рідкісних видів;
2) аналіз чисельності знайдених видів; 3) виявлення факторів, що лімітують їх
поширення.
Дослідження середовища існування
рідкісних видів
земноводних
проводилися у перший половині квітня 2018 року та у другій половині квітня 2019
року - в період нересту амфібій методом маршрутного обліку.
Район проведення пошуків знаходився на околиці с. Татарів Яремчанської
міської ради Івано-Франківської області і являв собою ліс на піднесеності гори
Вовча на висоті приблизно 725 метрів над рівнем моря в долині річки Прут та
гори Ягідної 1265,5 метрів над рівнем моря.

Під час маршрутного обліку у 2018 році на обстежуваній території у
великій кількості зустрічався тільки один вид - тритон карпатський. Його можна
було виявити в калюжах, в канавках, на березі місцевого ставка і річки Прут. У
перерахунку на 1 кілометр досліджуваної території було виявлено близько 60
особин карпатського тритона.
У 2019 році результати пошуків земноводних були набагато результативніше,
так як дослідження проводилися у другій половині квітня, коли температура повітря
підвищилася і амфібії прокинулися після зимової сплячки. За період з 22 по 30
квітня 2019 року на відстані 1800 метрів було знайдено 27 особин альпійського
тритону, що складає 15 особин на один кілометр і 85 особин карпатського тритону,
що становить 47,2 одиниці/1 км; 6 особин вогняної саламандри на відстані 6850
метрів, що становить 0,88 одиниць на один кілометр; 3 особини кумки жовточеревої
на 1400 м, що становить 2,1 одиниці/1 км. (Додаток А). Всі 4 види занесені до
Червоної книги України і червоного списку Міжнародного союзу охорони природи
(Додаток В).
Чисельність амфібій Північної Буковини наводиться у матеріалах наукової
конференції, яка відбувалася у Львові у 2008 році. Порівняння фактичних і
літературних даних чисельності амфібій показує, що фактична чисельність
рідкісних видів земноводних набагато менше. Спробуємо визначити причини, які
призводять до зниження чисельності, скорочення ареалів або повного зникнення
мікро популяцій окремих видів. На перший план серед широкого спектру
негативних явищ виходять:
1) Антропогенна трансформація місць мешкання і, перш за все, вирубка лісів.
2) Забруднення водойм та зменшення місць для розмноження.
3) Загибель від автотранспорту при розмноженні в калюжах на дорогах.
4) Вилов в комерційних цілях.
5) Інтродукція чужорідних видів риб, які харчуються пуголовками.
Серед видів амфібій Карпатського регіону, які страждають від вилову в
комерційних цілях, першим є вогняна саламандра. Вивчення її біології в
лабораторних умовах може допомогти в справі розробки заходів охорони цього
виду, і навіть для ре інтродукції в колишні місця мешкання. В нашому експерименті
пара саламандр живе в неволі вже 4-й рік (з 2018р.) і відчувають себе добре.
Докладно досліджено витривалість саламандр по відношенню до температури і
склад бажаних видів кормів.
Проведені також лабораторні дослідження біологічних особливостей кумки.
Досвід утримання дозволив конкретизувати основні умови, які необхідні для цього
виду. В нашому експерименті кумки живуть у неволі більше двох років (з 2019р.).
освоїлися, стали ручними і знаходяться у гарній формі.
В даний час серед амфібій України в цілому і Карпат зокрема немає
зникаючих видів. У той же час, антропогенне перетворення ландшафтів Карпат
неминуче призводить до істотної перебудови фауністичних комплексів. Саме цей
регіон характеризується найбільшою таксономічною і генетичною різноманітністю
земноводних. Крім добре збережених лісових біотопів і чистих прісних водойм,
важливим фактором багатого видового складу амфібій є гори. Внаслідок

розчленованості рельєфу і висотної поясності, гори надають великий вибір місць
мешкання зі значною різноманітністю температури і вологості, а також надійні
притулки для тварин. Таким чином, Карпати є найважливішим в межах України
центром біологічного різноманіття та резерватом фауни амфібій.
Наведені факти спостережень рідкісних видів амфібій дозволяють зробити
аналіз сучасного стану фауни амфібій і розробити шляхи збереження біологічного
різноманіття природних екосистем.
Бібліографія
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ДОДАТКИ
Додаток А.
Маршрутний облік рідкісних видів амфібій Верховинського району Карпат.
№

Вид

№

Облікові дані на 1 км маршруту
2 – 9.04.2018

22 – 30.04.2019

1.

Саламандра
плямиста

0,04 ос/1000м

0,88 ос /1000м

2.

Тритон
карпатський
Тритон
альпійський
Кумка
жовточерева

6 ос/1000м

47,2 ос /1000м

Не виявлено

15 ос /1000м

Не виявлено

2,1 ос /1000м

3.
4.

Облікові дані на 1 км
маршруту минулих
років
В 2011 и 2015 р.
1ос/1000м
У місцях скупчень
до 200 ос/1000м
1 – 8 ос/1000м
Чисельність сильно
варіює. У малосніжні
холодні зими виживає
3-4% популяції

Додаток Б.
Чисельність рідкісних видів амфібій Верховинського району Карпат: порівняння
фактичних і літературних даних.
№
1.

Вид
Саламандра
плямиста

Середні облікові дані на 1 км
2019 рік
0,88 ос /км

Літературні дані 2008 р.[4]
Щільність дорослих і личинок
становить від 12 - 50 особин/км2

2.

Тритон
карпатський

47,2 ос /км

Чисельність навесні становить 20-80
особин на 100 м берегової лінії або
4,6 до 19,6 ос./м2 площі водойм

3.

Тритон
альпійський
Кумка
жовточерева

15 ос /км

Щільність популяції в місцях
мешкання становить 3-7 особин на м2
У передгір'ї і низькогір'ї зустрічається
10-50 особин на 100 м берегової лінії

4.

2,1 ос /км

Додаток В.
Охоронний статус та лімітуючи фактори поширення рідкісних видів амфібій
Верховинського району.
№ Видова
назва
1. Саламандра
плямиста
Salamandra
2.

3.

4.

Охоронний статус
Лімітуючи фактори
поширення
ЧКУ
МСОП
Вразливий Види під Зміни біотопів, вирубка лісів і
вид
найменшою вилов саламандр
загрозою

Тритон
Вразливий Види під Антропогенна трансформація
карпатський
вид
найменшою місць мешкання, їх забруднення,
Lissotriton
загрозою вирубка лісів. Особини гинуть
montandoni
від автотранспорту при
розмноженні в калюжах на
сільських дорогах
Тритон
Вразливий Види під Забруднення водойм, відлов у
альпійський
вид
найменшою комерційних цілях, інтродукція
Mesotriton
загрозою чужорідних видів риб, загибель
alpestris
особин від автотранспорту при
розмноженні у водоймах на
путівцях
Кумка
Вразливий Види під Антропогенна трансформація
жовточерева
вид
найменшою біотопів, вирубка лісів,
Bombina
загрозою зменшення місць для
variegata
розмноження та їх забруднення

Умовні позначення:
ЧКУ - останнє видання Червоної книги України (2009);
МСОП - червоний список Міжнародного союзу охорони природи

Додаток Г.
Графік активності саламандри в залежності від температури.

Додаток Д.
Бажані види кормів для саламандри.
Види кормів
Ступінь переваги
Нижчі
Дощові
Мокриця
Слизни
Багатоніжки
безхребетні
черв'яки
++
++
+
+
Комахи
Борошняний
Тарган
Гладкі
Цвіркун
хрущ
мармуровий
гусениці
++
++
++
Інші тварини
Маленькі
Мишеня
Жабеня
тритони
+
+
+
«+ +» - найбільш бажані види корму;
«+» - підходять в їжу більш-менш;
«-» - не підходять.

Муха
++

Додаток Е. Карта Верховинського району Карпат.
Приблизні координати місця виявлення саламандри у 2018 році: 48.359579,
24.569096.

Додаток Ж. Фотографії.

Фото

1. Карпатський
тритон.

Фото 2. Вогняна саламандра і місце її виявлення

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАКЛІМАТИЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
БОБРА В БАСЕЙНІ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ ДОНЕЦЬКОЇ І ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Луценко Єва Андріївна, гурток зоологів Центру позашкільної роботи (ЦПР), 7
клас, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22, м. Краматорськ.
Науковий керівник: Ксенжук Олена Іванівна, керівник гуртка зоологів Центру
позашкільної роботи (ЦПР) +38 0501921705, eik@krm.net.ua
Серед хребетних тварин, які активно перетворюють середовище свого
мешкання, бобер – найбільш помітний вид. Завдяки суворої охорони уцілілих
поселень, а також інтродукції понад 600 особин, бобри заселили практично всі
водно-болотні угіддя Харківської і Донецької областей. Сучасний ареал і
чисельність річкового бобра в районі проведення досліджень свідчать про те, що
експеримент з його реакліматизації можна вважати успішним. Але повний аналіз
результатів цього експерименту досі не проведено. Не дивлячись на те, що бобер –
аборигенний вид, його реакліматизацію слід розглядати як впровадження у
сформований біоценоз нового виду, [1] оскільки:
1. Бобер протягом тривалого проміжку часу - сотні років - був відсутній на
більшій частині свого ареалу.
2. Зміни в екосистемі внаслідок діяльності бобрів можуть носити каскадний
характер, і їх біотичні наслідки досі не вивчені.
Мета роботи – вивчення результатів реакліматизації бобра у заплаві
Сіверського Дінця і тенденцій до змін в біотопах, до яких призводить збільшення
чисельності бобра.
В завдання досліджень входило: вивчення особливостей біології бобра на
досліджуваних територіях; аналіз місць мешкання та умов розповсюдження бобрів.
Виявлення тенденцій до змін в біотопах і оцінка ролі бобрів в зміні порід заплавних
лісів.
Обстеження поселень бобрів проводилися у польовий сезон 2020 і 2021 року
на річці Сіверський Донець та її притоках Харківської та Донецької області.
Облікові роботи проводилися шляхом обходу берегової лінії по річці Сіверський
Донець у районі с. Левківка Харківської області, с. Маяки і на території НПП «Святі
гори» в Донецькій області. Найбільшу кількість інформації про боброві поселеннях
вдалося зібрати, починаючи з серпня 2020 року, коли рівень води в річках був
значно нижче звичайного, що дозволяло виявити місця розташування нір тварин.
На території Національного природного парку «Святі гори» бобри заселили
канал вздовж русла Сіверського Дінця в Дубовому гаю. На маршруті протяжністю
5км було знайдено два поселення, безліч нір і повалених стовбурів дерев, серед яких
були дуби з діаметром стовбура до 1 метра. Знищувати тварин в національному
парку категорично заборонено. Частина фахівців пропонують захистити цілі дерева
сіткою. Інші радять розрахувати, скільки бобрових сімей може жити на території
НПП без шкоди для екосистеми. Зайвих тварин - відловлювати і розселяти в інших
місцях.
За результатами маршрутного обліку максимальна лінійна щільність
поселень бобра в басейні річки Сіверський Донець складає 0,4 поселення на

кілометр русла. Канал був побудований в кінці 20 століття для запобігання сильного
розливу під час паводків і боротьби з комарами. Бобри вперше з’явились тут
близько 10 років тому, але у 2020 році вимушені були покинуте це місце мешкання,
тому що канал пересох.
Розміри поселення визначаються тривалістю мешкання бобрів на одному
місці, а також складом і запасами кормів. При виснаженні кормів збільшується
розмір поселень. Розміри поселень не залежать від числа тварин, що мешкають в
них. За тривалістю безперервного мешкання бобрів, поселення русла р. Донець в
Харківській області можна віднести до середніх - від 10 до 15 років. Поселення в
Святогірську на стариці Дінця молоде – менше 10 років. На Мартиненківських
болотах бобри живуть десятиліття.
В усіх місцях мешкання бобрів в районі проведення досліджень було
знайдено безліч дерев, зіпсованих бобрами. Найбільше страждають верби і тополі:
бобер знищує навіть столітні дерева з діаметром стовбура більше 1 метра і висотою
близько 30 метрів.
Боброві поселення сприяють зміні порід дерев: верба біла та тополя
срібляста, що споконвічно зростали в заплавних лісах, знищуються, і їх місця
посідає бур'янисте дерево – клен ясенелистий. Якщо розвиток прибережних лісів
піде за таким сценарієм, то з часом місце мешкання стане непридатними для бобрів.
Відомо, що негативні зміни чисельності в поселеннях спостерігаються через 25 – 30
років після вселення бобрів на даній території. Чисельність стабілізується на рівні
17 – 23% від максимальної.
Серед факторів, що визначають динаміку чисельності, слід відзначити: 1)
погодні аномалії: посухи, сильні морози, зимові паводки; 2) нестача кормів; 3)
територіальна поведінка самих бобрів при високій щільності населення; 4) хвороби
(пастерельоз). Великі хижаки (вовк) істотного впливу на динаміку чисельності
бобра не надають.
Протягом останніх 10 років відбулося 8-кратне збільшення чисельності
цього виду в регіоні і освоєння бобрами усіх доступних для них місць мешкання.
Перспективи подальшого зростання чисельності бобра європейського на ділянці
проведення досліджень обмежені, але ще не вичерпані.
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ДОДАТКИ

Додаток 1.
№

Знахідки бобрових поселень.
Дата
Місце
Кількість
спостережен знайдени
ня
х
сімейств

1.

10.08.2
1

Село
Левковка

4

2.

15.08.2
1

Село Маяки

3

3.

18.09.2
1

НПП «Святі
Гори»

2

4.

Всього

9

Опис спостережень

Бобри на цій території не так давно,але
вже помітили місцевість. По слідам
життєдіяльності можна зрозуміти, що
бобри тут не так давно. (фото 1,2)
Бобри були знайдені випадково. На цій
території вони зовсім не довго проживали,
так як майже не було зіпсованих дерев.
Бобри покинули це місце мешкання через
те що канал посох, але можна побачити
домівки бобрів
Більше всього в селі Левківка - 4
поселення бобрів

Додаток 2. Раціон річкового бобра в досліджуваному місті мешкання.

Мал. 4.1. Зимовий раціон річкового бобра у басейні Сіверського Дінця:
86% - деревина: верба, тополя, осика, береза, яблуня, тощо.
6% - кореневища водних рослин: очерет, осока, калитка і тощо.
4% - зимуючі навколо водні рослини: кропива, хвощ, осока.
4% - водні рослини.

Мал. 4.2 Літній раціон річкового бобра у басейні Сіверського Дінця:
70% - трав'яниста рослинність: очерет, рогіз, осока, сусак, калитка, хвощ,
кропива дводомна, тощо. 30% - деревина: верба, тополя, осика, береза, яблуня та ін.

Додаток 3. Карта району проведення досліджень

Додаток 4. Фотографії. Хатка бобра на осушеному каналі уздовж р. Сіверський
Донець, Святогірськ 18.09.21.

Фото 4, 5.

КРИСТАЛИ В ІСТОРІЇ ТА МИСТЕЦТВІ
Шестаков Вадим В’ячеславович, учень 7-Б класу Пирятинського ліцею №6
Пирятинської міської ради Полтавської області
Науковий керівник: Гавриленко Тетяна Іванівна, вчитель біології і хімії
Пирятинського ліцею №6, спеціаліст I категорії
Природні кристали завжди викликали цікавість. Це пов’язано в першу чергу з
їх здатністю самовільно приймати форму дивовижних по досконалості поліедрів.
Навіть сучасна людина, вперше побачивши природні кристали, інколи не вірить, що
ці багатогранники створені природою. Завдяки своїм цікавим фізичним
властивостям кристали знайшли широке використання в науці і техніці, в
біологічних системах, в медицині.
Метою дослідження є аналіз будови та властивостей кристалів з точки зору
хімії, особливостей їх отримання у лабораторних умовах.
Завдання дослідження можна сформулювати так:
– проаналізувати будову та властивості кристалів з точки зору сучасної науки;
– оцінити значення кристалів в історії та мистецтві;
– проаналізувати необхідні умови для вирощування кристалів у лабораторних
умовах;
– описати черговість операцій при вирощуванні кристалів червоної кров’яної
солі, цитратної кислоти, мідного та залізного купоросів.
Об’єктом дослідження є процес вирощування кристалів із досліджуваних
солей та їх аналіз.

Предметом дослідження є кристали залізного та мідного купоросі, червоної
кров’яної солі та цитратної кислоти.
Проаналізовану наукову літературу за напрямком дослідження та встановлено,
що кристали супроводжують історію людського роду майже від самого початку.
Адже людей здавна цікавили кристали, як утворення з красивими гранями та
кольором. Крім того, кристали знаходили застосування у повсякденному житті, або
як ритуальні талісмани, або як компоненти ліків.
Окремо проаналізовано використання кристалів у мистецтві, перелічено
можливі області використання та наведено приклади мистецтва з участю кристалів.
В практичній частині описано необхідні умови, що забезпечують вирощування
кристалів із водних розчинів у лабораторних умовах. Перелічено вимоги до вихідної
речовини та розчинника. Зроблено підбір розчинника для вирощування кристалів
червоної кров’яної солі, цитратної кислоти, мідного та залізного купоросів.
Вирощуючи кристалики, ми встановили, що кристалики ростуть більшого розміру,
якщо використовувати дистильовану воду для приготування насиченого розчину.
Ми також спостерігали, що кристал інтенсивно росли на протязі першої доби, тому
що швидко знижувалася температура розчину. Описано вигляд використаної
установки. Дано вигляд утворених кристалів та дано рекомендації по їх захисту від
впливу вологи з повітря.
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АРХІТЕКТУРНИЙ ТУРИЗМ МІСТА ПИРЯТИНА
Васько Софія, учениця 8-А класу Пирятинського ліцею № 6 Пирятинської
міської ради Полтавської області
Науковий керівник: Давиденко Алла Михайлівна, учитель географії, спеціаліст
вищої категорії, старший учитель Пирятинського ліцею №6,
Актуальність теми зумовлена тим, що останнім часом набуває популярності
внутрішній туризм та зацікавленість населення в культурно-архітектурній
спадщині.
Мета роботи здійснення комплексного історико-краєзнавчого дослідження
світських та релігійних архітектурних споруд міста Пирятина.
Завдання:
1. проаналізувати джерельну базу дослідження;
2. простежити процес будівництва та розвитку архітектурних споруд на
території міста Пирятина;
3. дослідити архітектурні об’єкти, привабливі як туристична інфраструктура.
ВИСНОВКИ
1. В процесі дослідження з’ясувалося, що сучасних рис туризм в Україні став
набувати з початку ХІХ століття. А з здобуттям Україною незалежності починається
новий період розвитку туризму.
2. В країні існують всі передумови для розвитку туризму: історичні, географічні,
природні, економічні, соціально-демографічні.
3. В ході написання наукової роботи були досліджені на території міста Пирятина
пам’ятки архітектури світського та релігійного напрямку кінця ХІХ початку ХХ
століття та їх призначення на протязі історичного часу.
4. На території Пирятина в даний час діють три Православні храми: Різдво –
Богородицька церква МП, Успенська ПЦУ та Свято-Вознесенська ПЦУ.
5. Собор Різдва Богородиці є головною історико-архітектурною пам'яткою міста
Пирятина, який має елементи українського бароко та є унікальною культовою
спорудою, яка не має аналогів на території України.
6. Дослідження архітектурних споруд має велике значення у розвитку туризму
нашого міста та дозволяє встановити їх наукову, освітню, виховну та естетичну
цінність
7. Проведено анкетування, з метою визначення ступеня освіченості населення про
існуючі архітектурні споруди міста Пирятина. В проведеному опитуванні взяло
участь 50 респондентів.
8. Результати проведених досліджень можуть бути використані у навчальновиховній роботі, культурно-освітній, а також у практичній діяльності для розробки
туристичних маршрутів.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА УМОВИ ЗАПОБІГАННЯ ШКІЛЬНОЇ
ТРИВОЖНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Коженкова Вікторія Олександрівна, учениця 9-Б класу Пирятинського ліцею № 6
Пирятинської міської ради Полтавської області
Наукові керівники: Остратенко Ольга Миколаївна, учитель біології, спеціаліст вищої
кваліфікаційної категорії, учитель-методист, Павленко Анастасія Сергіївна,
практичний психолог Пирятинського ліцею № 6 Пирятинської міської ради
Актуальність дослідження: дослідження обумовлена сучасними умовами
навчання підлітків та їх мотивацією до навчання. Оскільки серед негативних
переживань людини тривожність займає особливе місце, часто вона призводить до
зниження працездатності та труднощів у навчанні та спілкуванні.
Мета дослідження: охарактеризувати особливості розвитку у підлітковому
віці, розкрити поняття тривожності у психологічній науці, проаналізувати
психологічні чинники та умови запобігання шкільної тривожності у підлітковому
віці, а також здійснити констатувальне дослідження тривожності серед підлітків.
Завдання:
1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми психологічних чинників та умов
запобігання шкільної тривожності у підлітковому віці.
а) проаналізувати особливості розвитку у підлітковому віці;
б) розкрити суть поняття про тривожність у психологічній науці;
в) охарактеризувати психологічні чинники та умови запобігання шкільної
тривожності у підлітковому віці.
2. З’ясувати особливості методичного вивчення психологічних чинників та
умов запобігання шкільної тривожності у підлітковому віці.

3. Здійснити констатувальне дослідження психологічних чинників та умов
запобігання шкільної тривожності серед підлітків.
ВИСНОВКИ
Отже, у свої роботі мною було здійснено теоретичний аналіз проблеми
психологічних чинників та умов запобігання шкільної тривожності у підлітковому
віці, здійснене методичне вивчення даної проблеми та проведене констатувальне
дослідження.
Теоретичний аналіз проблеми психологічних чинників та умов запобігання шкільної
тривожності у підлітковому віці, свідчить про те, що проблема шкільної
тривожності є особливо актуальною для підліткового віку. Зміна соціальної ситуації
розвитку, нові новоутворення у психологічній та фізіологічних сферах особистості
учня це все призводить до розвитку та підвищення рівня тривожності підлітків, яка
у свою чергу може бути пов’язана із багатьма чинниками та процесами, що
відбуваються у внутрішньому та зовнішньому світі. Також, важливо зазначити, що
тривожність, це характеристика, яка носить і мобілізуючий та позитивний характер.
Певний рівень тривожності – природна й обов’язкова характеристика активної
діяльності особистості. У кожної людини є свій оптимальний рівень тривожності,
тобто корисна тривожність. Тривожність виконує охоронну (передбачення
небезпеки й підготовка до неї) і мотиваційну функцію [10].
Для здійснення методичного вивчення психологічних чинників та умов запобігання
шкільної тривожності підлітків, нами було обрано наступні методики:
а) виявлення рівня тривожності за методикою Кондаша;
б) методика дослідження тривожності за опитувальником Дж. Тейлора;
в) методика діагностики рівня шкільної тривожності Філіпса.
Здійснивши констатувальне дослідження психологічних чинників та умов
запобігання шкільної тривожності у підлітковому віці, можемо зробити висновок,
що у переважної більшості наших респондентів рівень тривожності знаходиться в
межах норми, а також виявлено сфери, на які варто звернути особливу увагу, сфери,
де діти відчувають труднощі та мають підвищений рівень тривожності. А саме за
параметром міжособистісної тривожності, яка пов’язана із спілкуванням з іншими,
встановленням контактів та взаємовідносин.
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ВПЛИВ БВМК НА РІВЕНЬ ІНФЕКЦІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ СВИНЕЙ
Гавриленко Костянтин Олександрович, учень 9-Б класу Пирятинського ліцею
№ 6 Пирятинської міської ради
Керівник роботи: Гавриленко Тетяна Іванівна, учитель біології та хімії,
Пирятинського ліцею № 6, спец. І кв. кат.
Проблеми повноцінного харчування населення Землі є на сьогодні досить
актуальними і зумовлені постійним збільшенням його чисельності. Розвиток галузі
свинарства в жорстких економічних умовах України зумовлений оптимізацією
годівлі тварин, удосконаленням існуючих та розробкою нових технологій.
Мета дослідження полягає у оцінці впливу БМВК на розвиток інфекційних
захворювань у свиней.
Об’єкт дослідження: показник епізоотична ситуацію по колібактеріозу для
свиней, яких годують з добавкою БВМК.
Предмет дослідження: Вплив БВМК на рівень інфекційного захворювання
свиней.
Завдання дослідження можна сформулювати так:
– розглянути особливості кліматичних умов Пирятинської ОТГ Полтавської
області;
– проаналізувати екстер’єрні особливості свиней породи гемпшир, назвати
переваги та недоліки даної породи для вирощування в приватних
господарствах;

– дати коротку характеристику основних інфекційних хвороб свиней та
провести розрахунок раціону свиней різних вікових груп для цеху
відгодівлі (з використанням БВМК та без неї);
– реалізувати експериментальне дослідження по оцінці рівня захворювання
колібактеріозом свиней від присутності досліджуваної добавки;
– зробити рекомендації для покращення показників інфікування свиней на
приватному господарстві.
Наголошено, що проблеми повноцінного харчування населення Землі є на
сьогодні досить актуальними і зумовлені постійним збільшенням його чисельності,
а розвиток галузі свинарства в жорстких економічних умовах України зумовлений
оптимізацією годівлі тварин, удосконаленням існуючих та розробкою нових
технологій.
Розглянуто особливості кліматичних умов на базі дослідження (Пирятинський
район Полтавської області). Проаналізовано історії поширення та екстер’єрні
особливості свиней породи гемпшир. Наведено проміри особин даної породи,
вказано вміст жиру та м’язової частини у туші.
Зроблена коротка характеристика основних інфекційних хвороб свиней,
наведено показники захворювань по Україні. Окремо розглянуто етіологію,
патогенез, клінічні симптоми, методи діагностики та лікування, профілактики
колібактеріозу. Проведено розрахунок раціону для свиней з контрольної та
дослідної груп. Наведено характеристику використовуваної добавки та її дозування.
Наведено отримані результати експериментального дослідження по оцінці
рівня впливу БВМК в раціоні поросят та рівня інфікування колібактеріозом.
Сказано, що використання БВМК саме від 2 місячного віку поросят можна значно
зменшити рівень захворювання в господарстві та окремій групі тварин. При
подальшому використання добавки в раціоні тварин (на дорощуванні) вплив БВМК
вже відчувався не так чітко, як в ранньому віці. З цього факту можемо зробити
висновок про те, що чим раніше буде почато використання БВМК в раціоні свиней,
тим краще в них сформується кишкова мікрофлора і почнуть вироблятися
пробіотики, тим кращу будуть розвиватися свині у старшому віці і краще будуть
засвоювати корм.
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МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ СПОЖИВЧИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ СОНЯШНИКОВОГО МЕДУ
Баштан Анастасія Віталіївна, учениця 9-Б класу Пирятинського ліцею № 6
Пирятинської міської ради
Науковий керівник: Гавриленко Тетяна Іванівна, вчитель біології і хімії
Пирятинського ліцею №6, сп. I к-ї.
Науковий консультант: Горбатюк Наталія Миколаївна, к. х.н., Уманський
державний педагогічний університет ім. П. Г. Тичини.
Актуальність дослідження. Бджолиний мед є одним з найскладніших
природних продуктів, у складі якого виявлено більше 400 різних компонентів [3, с.
5]. Базові законодавчі вимоги щодо якості й безпечності бджолиного меду, чинні в
Світовій організації торгівлі (СОТ) і Євросоюзі, визначені регламентами ЄС 178 /
2002, 396 / 2005, 853 / 2004; Codex Alimentarius 12–1981 та директивами Ради 2001 /
110 / ЄС і 96 / 23 / ЄС, а в Україні – ДСТУ 4497:2005.
Мед є одним з харчових продуктів, що найбільш часто піддається
фальсифікації, оскільки ціни на нього в 5–10 раз вищі, ніж на цукор та інші
підсолоджувачі, тому недобросовісні бджолярі для збільшення кількості меду
згодовують бджолам цукровий сироп або додають його безпосередньо в мед.
Способи фальсифікації меду численні і різноманітні: це грубі підробки, що легко
виявляються (механічні домішки борошна, крейди й інших замінників), і
опосередковані, які важче виявити (наприклад, підгодівля бджіл цукровим
сиропом). Визначення якості бджолиного меду є актуальним та своєчасним
завданням, оскільки захищає здоров’я людини від впливу різного роду підробок
цього продукту. У будь-якому випадку фальсифікація спрямована на погіршення
властивостей меду.
Проблема виявлення фальсифікації меду на ринку України поки не вирішена.
Багато в чому винні контролюючі органи і їх неузгодженість у питанні уніфікації та
єдиного підходу до оцінки якості меду. При оцінці якості меду в основному
використовуються органолептичні (визначають зовнішній вигляд і консистенцію
меду, його колір, аромат, смак, наявність механічних домішок і ознак бродіння) в
комплексі з лабораторними методами (встановлюють вміст води, сахарози,
крохмалю, желатини, крейди, штучного інвертного меду, загальну кислотність).
Представлене дослідження присвячене визначенню якості та кислотності меду.
Мета дослідження полягає у визначенні якості меду по органолептичним
показникам, вмісту антибіотиків та ГМО.
Об’єктом дослідження є сукупність необхідних умов, що забезпечують
найкращий підхід до оцінки якості меду.
Предметом дослідження є бджолиний мед.
Завдання дослідження можна сформулювати так:
– провести загальну характеристику меду та описати історію його використання
людиною;
– дати короткий опис основних продуктів бджільництва та дослідити підходи
вчених до трактування хімічного складу меду;

– в
практичній
частині
проаналізувати
особливості
проведення
органолептичного контролю та перевірити присутність пилку ГМОсоняшнику у меді є одним із завдань даного дослідження.
В роботі названо та охарактеризовано основні різновиди квіткового меду та
досліджено історію використання меду людиною. Охарактеризовано такі продукти
бджільництва, як маточне молочко, бджолина отрута, пилок, перга, прополіс, віск.
Описано хімічний склад меду та нектару з точки зору різних дослідників.
Проаналізовано можливості використання меду в медичних цілях. За результатами
аналізу всі досліджувані зразки відповідають нормам ДСТУ. Жодний зразок меду не
містить механічних домішок, желатину, крейди, борошна або крохмалю.
Встановлено, що за показниками кислотності та масової частки води всі зразки
відповідають вимогам ДСТУ (кислотність 0,7–1,3 см3). З’ясовано, що всі
досліджувані розчини меду мають кисле середовище (pH від 4,89–5,47).
Перелічено особливості органолептичного аналізу зразків меду. Окремо
наведено фізико-хімічні методи в дослідженні якості меду. Наведено методики
визначення антибіотиків та ГМО. Приведено результати органолептичної оцінки,
досліджено на наявність антибіотиків та ГМО зразків меду та дано короткий опис
отриманих результатів. За результатами аналізу ми встановили, що у пробі меду № 3
наявний стрептоміцин, а у пробі меду № 4 – левоміцетин. Вказано можливі причини
їх появи. Дослідження на ГМО в соняшниковому меді мав негативні результати, що
підтверджує його якісність по даному показнику.
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ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ ПИРЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ. БІОЛОГІЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА. ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ
Безпала Поліна Анатоліївна, учениця 7-Б класу Пирятинського ліцею № 6
Пирятинської міської ради
Науковий керівник: Гавриленко Тетяна Іванівна, вчитель біології і хімії
Пирятинського ліцею №6, сп. I к-ї.
Актуальність дослідження: Дані огляду фармацевтичного ринку України в
останні роки свідчать про його поступове щорічне зростання на 1,5–2%, у т.ч.
лікарських засобів рослинного походження на 5–7%. Разом з тим, у структурі
лікарських засобів поступово зменшується частка зарубіжних і збільшується частка
вітчизняних препаратів та субстанцій. Так, станом на початок 2017 р. група
лікарських засобів вітчизняного походження загалом становить майже 30%, із них
фітозасоби – 17%. Це зумовлено збереженням та модернізацією виробничих
потужностей із переробки лікарської рослинної сировини в Україні, впровадженням
у виробництво сучасних наукових розробок, великою природною сировинною
базою лікарських рослин і залученням інвестицій у розвиток цієї галузі.
Мета дослідження полягала в дослідження лікарських рослин Пирятинського
району та розробка рекомендацій з їх охорони.
Об’єктом дослідження є сукупність необхідних умов, що забезпечує
найкращий підхід до ботанічного аналізу лікарських рослин Пирятинського району.
Предмет дослідження – лікарські рослини.
Відповідно до мети були поставлені такі завдання:
– провести загальну характеристику лікарської рослинної сировини;
– описати особливості клімату та рельєфу Полтавської області;
– дати ботанічну характеристику та хімічний склад таких досліджуваних
рослин, як хвощ польовий, калина звичайна, м’ята польова, звіробій
звичайний, кропива дводомна, цикорій дикий та оман високий;
– проаналізувати фармакологічну дію та спосіб заготовки лікарських рослин;
– розробити охоронні заходи по збереженню рослинного фонду України.
Проведено загальну характеристику лікарської рослинної сировини в сучасній
фармацевтичній практиці. Наголошено, що галузь лікарського рослинництва у
всьому світі є перспективною та прибутковою. Проаналізовано особливості клімату
та рельєфу Полтавської області. Проведено ботанічну характеристику та хімічний
склад таких досліджуваних рослин, як хвощ польовий, калина звичайна, м’ята
польова, звіробій звичайний, кропива дводомна, цикорій дикий, оман високий. Для

кожної рослини вказано латинську назву, поширення, будову частин та хімічний
склад.
Систематизовано фармакологічну дію та вказано хімічний склад
досліджуваних рослин. Вказано особливості їх будови під мікроскопом. Окремо
наведено медичне застосування лікарських рослин Пирятинського району та
продемонстровано лікарські форми. Розроблено охоронні заходи по збереженню
рослинного фонду України та сказано, що основними заходами щодо зниження
загроз біорізноманіттю є зменшення суцільного вирубування лісів, рекреаційного
навантаження, випасання худоби та витоптування нею рослин, заготівлі біоресурсів.
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УСПАДКУВАННЯ ОЗНАКИ WAIT У DROSOPHILA MELANOGASTER ПРИ
ПРЯМОМУ І РЕЦИПРОКНОМУ СХРЕЩУВАНН»
Яловенко Ярослав Юрійович, учень 9-Б класу Пирятинського ліцею № 6
Пирятинської міської ради

Керівники роботи: Остратенко Ольга Миколаївна учитель біології Пирятинського
ліцею 6 спеціаліст вищої кв. категорії, вчитель-методист;
Гавриленко Тетяна Іванівна учитель біології та хімії, Пирятинського ліцею 6, спец. І
кв. кат.
Дослідницьку роботу присвячено аналізу успадкування ознаки зчепленої зі статтю у
мушки дрозофіли.
Актуальність теми. Людиною давно відзначено три явища, що відносяться
спадковості: по-перше, схожість ознак нащадків і батьків; по-друге, відмінності
деяких (іноді багато кого) ознак нащадків від відповідних батьківських ознак; потретє, виникнення в потомстві ознак, які були лише у далеких предків.
Спадкоємність ознакою між поколіннями забезпечується процесом запліднення. З
незапам’ятних часів людина стихійно використовувала властивості спадковості в
практичних цілях – для виведення сортів культурних рослин і порід домашніх
тварин.
Об’єкт дослідження – особливості успадкування ознак зчеплених зі статтю.
Предмет дослідження – успадкування ознаки wait у Drosophila melanogaster при
прямому і реципрокному схрещуванні.
Нами проаналізовано цикл розвитку мушки дрозофіли drosophila melanogaster;
виділено відмінність чоловічої особини від жіночої; досліджено температуру і
тривалість життя дрозофіли; проведено виготовлення живильного середовища;
проаналізовано специфіку успадкування ознак зчеплених зі статтю у людини, у
котів, у птахів та у рослин; та експериментально підтверджено поставлені цілі по
схрещуванню drosophila melanogaster.
В ході дослідження спадкоємства зчеплених зі статтю ознак помічено, що такі
ознаки можуть служити маркерами, по яких в ранньому віці можна проводити
розділення тварин по статі. Для птахівництва дуже важливо уміти відрізняти стать
«добових» (у віці однієї доби) курчат на вигляд з тим, щоб півників і курочок
ставити на різні раціони, півників при цьому відгодовувавши на м’ясо. Рішення
проблеми розділення зигот і гамет гетерогаметної статі по ознаках, зчеплених зі
статтю, може розкрити важливі резерви тваринництва.
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ОПИС ПРОЕКТУ ОГЛЯДУ НАВЧАЛЬНО – ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ
Драгой Діана Василівна, Проданчук Катерина Ігорівна учениці 9 класу
КЗ"Могильненських ліцей"Завалівської селищної ради Голованівського
району Кіровоградської області
Мета: Розмежувати зони пришкільної території з метою створення найбільш
приємної екологічної обстановки, перетворити пришкільну ділянку на таку, яка б
вирізнялася оригінальністю, неповторністю, цікавими формами та ідеями,
запропонувати юннатам розглядати присадибну та дачну ділянку як «зелену
лабораторію» для пізнання світу рослин, приділити увагу виробництву екологічно
чистої продукції, яку можна виростити на клумбах та ділянках,розвивати вміння
працювати в колективі та виховувати дбайливе ставлення до природи.
Завдання:
 Зібрати інформацію з різних джерел та з власних прикладів по тематиці
проекту;
 Проаналізувати квітково - декоративні насадження на території школи;
 Створити ділянку “ Лікарський город ”;
 Ознайомлення з сучасними технологіями в галузі ландшафтного дизайну;
 Виховати бережливе ставлення до природи та навколишнього середовища.
План роботи на пришкільній навчально – дослідницької земельної
ділянки
1.Планування території навчально –дослідницької ділянки( розподіл території,
зонування, скопування, завезення лісового грунту, проектування основних
фігур)
2.Зміст і організація роботи( перелік рослин, що будуть вирощуватися на
навчально – дослідницької земельній ділянці, порядок виконання робіт, графік
роботи гуртківців у процесі суспільно – корисної праці)
3. Керівництво роботою на земельній ділянці( керівник гуртка, вчитель
біології)
4.Матеріальне забезпечення( інвентар, посадковий матеріал)
Очікувані результати:
1. Усвідомлення та використання гуртківцями знань для проведення робіт
навчально-дослідницької земельної ділянки;
2. Вміння аналізувати результати дослідження;
3. Робота з додатковими джерелами інформації;
4. Економічна та екологічна доцільність проекту

Все цінне для людини прийнято порівнювати з золотом. Природа дарує людині
таку різноманітність «золотих дарів, що їх важко навіть перерахувати. Особливу
цінність мають лікарські рослини, які допомагають зберігати і зміцнювати здоров’я
людини. У медичних книгах сказано: «Якщо подивитися на природу поглядом
лікаря, який шукає ліків,то можна з певністю сказати – ми живемо у світі ліків».
Людина теж здавна помітила, що деякі рослини виліковують певні недуги. Тому
люди почали з покоління в покоління передавати набуті знання про лікувальні
властивості рослин. На жаль, не завжди і не всі лікарські рослини можна придбати в
аптеках. Тому часто люди самі збирають їх на лузі, у лісі, біля водоймищ. Знання
про лікарські рослини необхідні кожній людині. Останнім часом у багатьох країнах
світу серйозну увагу приділяють виробництву екологічно чистої продукції. Не
збирайте рослини в межах міста, кращий варіант — ліс або луг, а ще краще
виростити на власній клумбі з лікарськими травами.
Проаналізувавши видовий склад квіткових насаджень на території школи, ми
дійшли висновку, що є необхідність створити певну композицію з клумб з
використанням лікарських квітково – декоративних рослин.
Перелік рослин:
Ромашка лікарська;
Лаванда;
Звіробій звичайний;
Бадан;
М'ята перцева;
Очиток їдкий;
М'ята кучерява;
Лілія лікарська;
Меліса лікарська;
Чорнобривці дрібноквіткові;
Суниці лісові;
Хміль;
Чебрець звичайний;
Вероніка лікарська;
Алтея лікарська;
Ехінацея лікарська;
Хрін звичайний;
Живокіст
Нагідки лікарські;
Бережіть рослини! Любіть рослини! І вони вам віддячать не тільки своєю красою, а і
принесуть здоровя та радість у дім !
ВІТРЯК З СОНЯЧНИМИ ПАНЕЛЯМИ
Лишняк Максим Олександрович, 7 клас, Житомирська загальноосвітня школа
№ 30
Мета: зробити вітряк з сонячними панелями для отримування енергії від сонця та
вітру.
На сьогоднішній день можна зустріти як люди по місту встановлюють сонячні
панелі або вітряки. Сонячні панелі працюють при наявності сонця а вітряки при
наявності вітру. Я замислився над тим як можна зробити так щоб дана система
працювала більш триваліший час і була менш залежна від навколишніх умов. Я
пропоную на лопастях вертикального вітряка розмішувати сонячні панелі. Вітряк
буде зроблений з над легких матеріалів, можна взяти авіаційний алюміній і нові
сонячні панелі які також зменшені в масі, розміщуємо їх на лопастях.

Коли на вулиці буде сонячна погода та вітер то дана система буде збільшувати
вироблення електричної енергії. Якщо один із факторів буде відсутній наприклад
сонце то дана система все одно буде працювати, якщо буде відсутній вітер а буде
сонце то система також буде працювати.
Ціна сонячних панелей варіюється від 80 грн до 9000 грн дивлячись від розмірів та
потужності.
Для роботи нам знадобиться: Дерев'яна дошечка 30,5см*13см, сталевий підшипник,
пластикова водопровідна труба 70см, пластикова вагонка 65см та сонячні панелі 8см
Етапи створення
1. Спочатку я взяв дерев’яну дощечку та приклеїв до неї підшипник.

2. Далі я взяв пластикову трубку та вставив неї в підшипник.

3. Потім я приклеїв до трубки лопасті з пластикової вагонки (кожна по 24см)

4. Далі приклеюємо сонячні панелі до лопастей.

Висновок: дана система має такі переваги як економність, безшумність,
екологічність. За допомогою цієї системи можна зекономити електроенергію, та
наприклад зарядити телефон чи ліхтарик.

ФІЛЬТРАЦІЯ ВОДИ ЧЕРЕЗ САМОРОБНИЙ ФІЛЬТР ТА ОЧИЩЕННЯ
СЕРЕДОВИЩА ВІД ПЛЯШОК ЗАВДЯКИ ЦЬОМУ ФІЛЬТРУ
Сидорчук Ілля Олександрович, 8 клас, Житомирська загальноосвітня школа
№ 30
Мета: зробити фільтр зі сміття (пластикових пляшок) які забруднюють ліси, для
виконання в потрібних цілях.
Однією з найболючіших проблем середовища є забруднення навколишнього
середовища (землі, води, повітря) що негативно позначається на здоров'ї людей.
У цьому проєкті я хочу приділити увагу забрудненню води та ґрунту. Всі ми
любимо відпочивати на природі: у парку, в лісі, біля водойм. Але, на превеликий
жаль, спілкування з природою практично всюди супроводжує небажаний "свідок" пластик та інше побутове сміття. Фахівці стверджують, що у той час як населення
країни збільшується - кількість сміття збільшується, разом з ним. Кожна людина в
середньому за рік продукує 200 кг сміття, а населення України становить 44,13
мільй. Смітники, які утворюються на території лісів, завдають вбивчої шкоди їх
мешканцям. Тварини можуть випадково можуть з'їсти пластик чи інші шкідливі
речовини. Просторами інтернету мандрує чимало світлин із тваринами, що
потрапили у пастку пластикових пакетів, пляшок, сіток.
Ситуація з морськими мешканцями не краща. Вчені підрахували: щороку на берег
моря виносить 4-12 мільйонів тонн пластику. У водах нашої планети перебуває
приблизно 5,25 трлн частинок сміття. Понад 600 видів морських тварин
безпосередньо страждають від пластикового забруднення, понад 90% морських
пташок у світі мають шматочки пластику у їхніх шлунках. Окується, що до 2050
року у морі буде більше пластику, ніж риби.
Йдучи до лісу, я завжди беру з собою пляшку води для того, щоб дорогою
втамувати спрагу. Але що робити, коли води не взяв, а пити хочеться ?
Пропоную зробити фільтр для очищення води (в якій можуть міститися
хвороботворні мікроорганізми) в так званих екстремальних умовах. Що для цього
потрібно? Спершу знайти пусту пластикову пляшку, вимити її, потім розділити
надвоє. Використовувати будуть частину з кришкою, де зроблю отвір, крізь який
витікати ми очищена вода. Але не поспішайте викидати другу частину пляшки, так
як її можна використовувати для збору вже чистої води. Активоване вугілля можна
перемолоти столовими приборами які люди беруть в ліс. Бо найчастіше в ліс ходять
з метою відпочинку, наприклад пікніку. Потім шарами буду викладати необхідний
матеріал:
I шар - бинт (4 см) потрібний для затримання
великих частинок бруду.
II шар - вата (7см) очищає воду від муті і
маленьких частинок бруду.
III шар - активоване вугілля (15 перемелений
таблеток) ліквідує найпростіші бактерії.
IV шар - бинт (3 см) для остаточного
очищення.

Це буде поступове очищення води від природного сміття: піску, водоростей,
організмів і т.д. Вата, бинт, активоване вугілля є в аптеках, які люди беруть з собою
в ліс або в машинах, а пластик можна знайти будь-де. Цей фільтр можна
використовувати тричі, очищуючий при цьому по 3 літри води. І головне, що фільтр
можна розібрати і відсортувати за правилами: пластикову основу помістити в
пластик, вату і бинт бажано занести в лікарню в кабінет для здачі медичних засобів.
А вугілля - не сміття ( не є забруднюючої речовиною). Тому що розклад пластику
забруднює харчові ланцюги та накопичується у них через сільськогосподарські
ґрунти, наземні та водні харчові ланцюги та водопостачання. З цього пластику у
довкілля можуть вимиватися токсичні добавки або вже у самому довкіллі можуть
концентруватись токсини, які знову стають біодоступними для прямого або
непрямого впливу на людину. Хочу добавити ще те що пластик розкладається від
450 років до 1000 років. Сортувати потрібно щоб вирішуючи одну проблему не
створили іншу !
Етапи створення фільтра:

1.

2.

3.
Етапи фільтрації води:
Етап №1 (набрати воду з водойми в моєму випадку)

Етап №2 (залити воду у фільтр)

Етап №3 (фільтрації від великих забруднень)

Етап №4 (фільтрація від муті та маленьких частинок бруду)

Етап №5 (ліквідація легких бактерій)

Етап №6 (остаточне очищення)

Етап №7 (чиста вода)
(Фільтрація 1л займає 20 хв. Фільтр можна переносити під час фільтрування)

Загальне фото всьго фільтру

Я провів ще дослід в якому я точно переконався, що воду можна вживати. Я
прийшов до школи зі зразками води з калюжі і зразками вже відфільтрованої води.
Ми з вчителькою біології їх перевірили під мікроскопом збільшення якого 840 крат.
Результат мікроскопа:

До:

Після:

Захворювання, пов'язані з неякісною питною водою:
Бактерiальні: черевний тиф, дизентерiя, холера.
Вірусні: гепатит А.
Інвазивні: амебна, дизентерія.
Гельмінтози: аскаридоз, лямбліоз.
Пов'язані з хімічним забрудненням:
● флюорози
● сечокам'яна хвороба (твердість води).
● хвороби систем кровообігу
● новоутворень сечостатевих органів
● новоутворень стравоходу і шлунку (підвищений вміст сульфатiв i хлоридiв)
● порушення кровотворення (надлишок Fe).
Висновок: Отже, фільтр легкодоступних у виконанні, бо його можна зробити з
непотрібних пляшок, які забруднюють довкілля. Він стане знахідкою для тих людей,
які, йдучи до лісу, забули взяти питну воду. Або для тих людей в яких немає
доступу до чистої питної води. Ще можна вчити дітей добувати воду в
екстремальних умовах. Склад таких фільтрів необхідно знати, бо трапляються

випадки, коли люди губляться в лісах, а без води людина може прожити до чотирьох
днів. Я рекомендую такий фільтр усім, бо вважаю його ефективним у використанні
у надзвичайних умовах. А ще він є важливою складовою в очищенні навколишнього
середовища від шкідливого пластика. Ще мій фільтр економить електрику для
вироблення фабричних фільтрів, так як мій фільтр виробляється власноруч та для
створення енергії не потребує. Хочу добавити ще те, що кили ми зробимо фільтр він
надасть нам:
● I - очищення води для вживання
● II - очищення землі від пляшок
● III - економія коштів для тих хто планує купити фільтр.
● IV - економія електрики, тому що виготовлення власного фільтру не потребує
електрики на відміну від фабричних фільтрів.
Результати:
До:

Після:

До:

Після:

Аналоги: (мій фільтр обійшовся мені у 0 грн, а якщо у вас немає жодного з
компонентів то фільтр вам обійдеться вам у 30 грн )

АВТОНОМНЕ ОСВІТЛЕННЯ ФОНТАНІВ
Шубін Михайло, учень 8 –го класу, Житомирська загальноосвітня школа № 30
З розвитком громад, почалося стрімке будівництво та облаштування місць
відпочинку. Мій Житомир не стоїть осторонь, і в цьому році реконструювали
фонтан, який був занедбаний кілька десятиріч. Гарний вигляд йому дають
світлодіодні фонарі, які освітлюють його у вечірній час. Також я кілька разів
відвідував фонтан у Вінниці. Але всі вони використовують освітлення від
електромережі і це є недолік.
Мета роботи: запропонувати спосіб автономного, енергоощадливого освітлення
фонтану.
Енергія води, як і інші сили природного походження – вітер і сонячне
випромінювання – відноситься до поновлюваних джерел енергії. Вона стала одним з
перших видів енергії, яку людство навчилося використовувати в господарських
цілях. Спочатку це були річкові млини, на яких потік води, стрімко протікаючи
через кілька передач приводив в дію жорно. Згодом конструкції водяного приводу
ускладнювалися, він почав активно використовуватися в промисловості, наприклад,
приводячи в дію багатотонні молоти для кування металу.
Фонтан — струмінь води, який б'є вгору або витікає під тиском, а також
спеціальний прилад, що забезпечує викидання води, і споруда, що його обрамляє.
Потік води рухається за певним циклом. Для того,щоб підтримувати однаковий
рівень води, потрібно надходження її зовні і відвід в такій самій кількості. На дні
фонтану знаходиться фільтр і зливна труба. Саме в цій трубі я пропоную
встановлювати водяний генератор. Під дією сили тяжіння і верхніх шарів ,вода буде
рухатися по трубі до низу і тим самим рухати лопаті генератора, і вироблятися
електричний струм. Генератор підєднуємо до акумулятора, в якому буде
накопичуватися енергія. Поки фонтан вдень працює - акумулятор заряджається.
Величина виробленої енергії буде залежати від кількох факторів: діаметр труби; на
якій глибині під басейном буде встановлено генератор; потужність самого
генератора; висота рівня води в басейні.
Так як освітлювати фонтан ми будемо у вечірній час, а він працює в день і у вечері,
то енергії буде достатньо. Також сьогодні сучасні світлодіодні лампи не вимагають
великих потужностей.

Для перевірки своєї ідеї,я провів кілька дослідів.

1. В середину водопровідної труби помістив генератор, до якого під єднав світло
діод. При протіканні води він загорався-це свідчить про утворення електричного

струмую.
2. Далі я взяв помпу від старої пральної машини, прикріпив лопаті і помістив її у
корпус старого лічильника. Під'єднав цю систему до водяного шлангу. У якості

індикатора до помпи приєднав систему світло діодів. Коли почав пропускати воду,
діоди почали світитися. Це свідчить про те, що потік води здатен генерувати
електричний струм.
Висновок: Знаю,що є фонтани, в яких підйом води відбувається без насоса( фонтан
Герона), тобто без затрати електричної енергії. Якщо такі фонтани поєднати з моєю
ідеєю , то зможемо отримати незалежну функціональну систему.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСІВ НА ЛІСО-ЗРУБНИХ
ПЛОЩАХ
Кокіш Олеся Михайлівна, вихованка гуртка «Юні туристи-краєзнавці»
ЦНТДЮТ Рахівської міської ради.
Актуальність та доцільність обраної теми. Геологічний процес на південносхідному схилі гори Латундуру стає загрозою в масштабному руйнуванні
ландшафтів та природних екосистем. Поряд з цим, відбувається масштабне
руйнування рельєфу гірського схилу та під загрозою може стати вся природна
екосистема даної місцевості. Тому, актуальними завданнями даної наукової
роботи – це визначення основних причин утворення масштабного, ґрунтового
зсуву, можливі наслідки для природного середовища урочища Квасний та
методи їх запобігання в подальшому.
Мета роботи полягає у детальному вивченні та дослідженні вплив основних
факторів на утворення екологічно-геологічного процесу гори Латундур.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі наступні завдання:

- оцінити сучасну ландшафтно-екологічну ситуацію всіх гірських схилів
Латундур та причини їх погіршення;
- визначити та дослідити вплив основних факторів на масштабний зсувний
процес;
- виявити основні наслідки геологічного процесу на ландшафти, рельєф та
природні екосистеми;
- надати необхідні рекомендації щодо припинення ґрунтового зсуву та
подальших катастрофічних наслідків.
Об’єкт дослідження: дослідження сучасної екологічно-геологічної ситуації
гірських схил Латундуру
Предмет дослідження: вплив основних природних факторів на утворення
ґрунтового зсуву – надмірні опади, значна кількість зайвої води, порушення
водного балансу та рівноваги між силою тяжіння і силою опору.
Методи дослідження теоретичний пошук, методи вивчення теоретичних
джерел, польові та практичне дослідження під час експедиційних виїздів.
ВИСНОВОК
На утворення масштабного зсуву на південно-східному схилі гори Латундур
міг вплинули два основні природні фактори: зміна клімату, що викликало
збільшення випадання атмосферних опадів, особливо в осінньо-зимові та весняні
періоди, а також порушення водного балансу, який відбувся у всіх ґрунтових
шарах. Значне зростання атмосферних опадів, а разом з тим, надходження
великої кількості води до середини ґрунтових шарів почало спостерігатися з
1998 року, що призвело до надмірного зволоження практично всіх ґрунтових
шарів. Це стало причиною порушення водного балансу в середині ґрунтових
шару та рівноваги між силою тяжіння й силою опору. Велика кількість води в
середині ґрунтових шарів призвела до формування між-пластових водних
шарів, які вплинули на рух верхніх ґрунтів та утворення тріщини на поверхні
гірського схилу.
БІОТЕСТУВАННЯ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ РІЧКИ ІНГУЛЕЦЬ
Гончаренко Максим Андрійович, вихованець екологічного гуртка
«Жайворонок» КЗ «Петрівський ЦДЮТ» Петрівської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області, учень 9 класу
Петрівського НВО «Загальноосвітня школа І-Ш ступенів – гімназія»
Керівник: Тимченко Наталія Петрівна, керівник екологічного гуртка «Жайворонок»
КЗ «Петрівський ЦДЮТ».
Мета роботи – оцінити фітотоксичність донних відкладів річки,
використавши в якості біоіндикаторів насіння різних рослин.
Завдання проекту:
 ознайомитися із відповідною літературою, вивчити особливості будови та
складу донних відкладів, їх вплив на якість річкової води;
 відібрати проби ДВ в різних точках на території селища;
 виконати фізичні аналізи даних проб на місці відбору;

 провести біотестування для виявлення рівня токсичності цих проб;
 виявити найкращий біоіндикатор для визначення рівня їх забруднення.
На початку жовтня відібрано три проби ДВ на лівому березі річки Інгулець на
території селища. Виміряно органолептичні та фізичні показники (температуру, рН,
вміст солей, електропровідність) у пробах. Для порівняння досліджено якість
річкової води на межі ДВ-- річка.
Оцінку гострої та хронічної токсичності проб виконано за допомогою
ростового тесту в чашках Петрі у трьох повторностях. Для аналізу використано
необроблені проби ДВ, просіяні через сито (0,5–1,5мм).
В якості біоіндикаторів перевірено насіння різних рослин: редиски, салату
посівного та крес-салату. Визначено такі морфологічні показники: енергію
проростання та відсоток сходження. Контрольною пробою використано
універсальний грунт для рослин, куплений в магазині. Зволоження проб
здійснювалося кип’яченою відстояною водогінною водою. На підставі інгібування
росту і розвитку насіння розраховано індекс токсичності досліджуваних проб.
Визначено, що в жовтні відбувалося сезонне самоочищення водойми, про це
свідчить підвищений вміст солей у воді на межі річка—ДВ та різниця показників
рН і електропровідності.
Всі досліджувані проби виявили інгібуючий вплив на ріст та розвиток рослин.
Найнижчі показники мала проба №3, відібрана на руслі річки, вона показала
найменші морфологічні показники у всіх біоіндикаторів. Найкращі показники мала
проба №2, відібрана у затоці без течії. Серед перевірених біоіндикаторів кращі
показники продемонструвала рання редиска
Висновок:

Донні відклади нашої річки не бажано використовувати в якості добрив для
рослин, так як вони інгубують їхній ріст та розвиток.

Найбільше токсичних речовин виявлено на течії річки, де активно
відбувається процес її самоочищення.

Дещо кращі показники мала проба №2, відібрана у затоці без течії, там
процес самоочищення проходить повільніше.

Гостра токсичність досліджуваних зразків незначна, проте короткотривала
хронічна токсичність дещо вища.

Найкращим біоіндикатором виявилась редиска рання, вона відреагувала на
інгібуючий вплив досліджуваних проб уже на 3-й день ростового тесту.

За отриманими результатами можна оцінити екологічний стан донних
відкладів у 2-3 бали, що відповідає доброму та задовільному стану річки.
Графік №1. Показники сходження насіння біоіндикаторів
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Графік №2. Результати хронічної токсичності проб ДВ
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АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ ДО ВАКЦИНАЦІЇ ВІД COVID-19 ЖИТЕЛІВ СЕЛИЩА
ПЕТРОВЕ
Дементьєва Жанна Ігорівна, вихованка екологічного гуртка «Жайворонок» КЗ
«Петрівський ЦДЮТ» Петрівської селищної ради Олександрійського району
Кіровоградської області, учениця 8 класу Петрівського НВО «загальноосвітня
школа І-Ш ступенів – гімназія»
Керівник: Тимченко Наталія Петрівна, керівник екологічного гуртка «Жайворонок»
КЗ «Петрівський ЦДЮТ».
Мета роботи – вивчити ставлення наших односельців до проблеми
коронавірусної інфекції та вакцинації.
Завдання проекту:

o ознайомитися із результатами опитування українців Фондом
Демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва;
o виконати власне дослідження – провести опитування жителів нашого
селища;
o опрацювати результати анкетування, виявити основні проблеми
вакцинації в нашому регіоні.
В серпні 2021 року Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва
проводив соціологічне дослідження серед українців для вивчення їх відношення до
проблем коронавірусної інфекції. На той час було провакциновано лише 12% наших
громадян.
В жовтні я провела власне дослідження серед жителів нашого селища. В
ньому взяло участь 111 осіб. Серед опитаних респондентів 28% чоловіків та 72%
жінок. Вибірка по віковій категорії становить: 17% людей молодше 30 років, 61%
людей віком від 30-60 років та 22% осіб старше 60 років.
35% опитаних перехворіли на коронавірус, 50% не хворіли на коронавірус, а
14% не впевнені в цьому.
Найбільш ефективними заходами і засобами індивідуального захисту від
COVID-19 74% респондентів вважають миття рук, 54% уникнення місць скупчення
людей та 53% -- дотримання дистанції з оточуючими. Лише 31% опитаних вважають
ефективним заходом від хвороби повне вакцинування рекомендованими вакцинами,
а 19%
вважають, що загроза коронавірусу загалом перебільшена (серед
антивакцинаторів ці показники більші – 29%).
Виявилось, що на момент опитування 41% наших респондентів зробили
щеплення від коронавірусу, найбільше їх серед людей старше 60 років (54%). 9% ще
не зробили, проте планують найближчим часом, найменше таких серед старшої
групи. А 50% опитаних взагалі не планують вакцинуватися. Ці показники
співпадають із результатами, отриманими Фондом і є одними з найвищих у світі.
Найбільше антивакцинаторів серед молоді (53%) та людей середнього віку (53%),
проте і в старшій групі їх теж багато (42%).
В групі тих, хто пройшов щеплення 43% опитаних вакцинувалися AstraZeneca,
33% Sinovac, 17% Pfizer, 7% Moderna. Які ж аргументи вплинули на їхнє рішення?
Респонденти назвали наявність у їхньому оточенні людей старшого віку та дітей
(41%), потребу працювати навіть у разі запровадження жорсткого карантину (38%)
та вимогу вакцинуватися з боку роботодавця (33%). Результати, отримані Фондом
«Демократичні ініціативи» в цьому питанні відрізняються, громадяни назвали такі
пріоритети: потреба працювати (45%), впевненість у ефективності (42%) та
безпечності вакцини (37%).
Серед людей, які не робити щеплення були названі такі основні причини:
недостатня перевірка самих вакцин (71%), можливі побічні ефекти від вакцини
(65%) та нав’язування вакцинації державою (53%). 42% опитаних впевнені, що
щеплення не захистить їх від хвороби, а 20% вважають вакцину засобом контролю і
маніпуляції людьми.
Що ж формує ставлення наших громадян до вакцинації? В усіх вікових та
гендерних групах відповідь одна – думки людей із свого оточення (38%). На

другому місці – поради лікаря (30%), до яких прислухається найбільше людей
середнього віку (31%). Серед засобів масової інформації найбільшим виявився
вплив телебачення (23%), йому вірять 29% людей старше 60 років. Соцмережі
формують ставлення до проблем коронавірусу у 32% молоді та 25% людей
середнього віку, причому серед антивакцинаторів цей показник більше. Виявилось,
що офіційні ЗМІ, на жаль, не мають необхідного впливу на наших громадян.
Висновок:
 Переважну більшість людей хвилює поширення епідемії COVID – 19 (70%).
Серед них 35% перехворіли на коронавірусну хворобу.
 Найбільш ефективними заходами і засобами індивідуального захисту від
COVID-19 респонденти вважають миття рук, уникнення місць скупчення
людей та дотримання дистанції з оточуючими.
 Лише 31% опитаних вважають ефективним заходом від хвороби повне
вакцинування рекомендованими вакцинами.
 На момент опитування 41% респондентів зробили щеплення від
коронавірусу, серед вирішальних аргументів для цього кроку велике значення
мала вимога роботодавців.
 50% опитаних взагалі не планують вакцинуватися. Людей насторожує
нав’язування вакцинації державою, причому 20% вважають вакцину засобом
контролю і маніпуляції людьми.
 Ставлення громадян до проблеми щеплення формується, в основному,
думками оточуючих людей, телебаченням та соцмережами. Офіційні ЗМІ не
мають вирішального впливу на світогляд українців.
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ВМІСТУ СОЛЕЙ У ПИТНІЙ ВОДІ НАШОГО
СЕЛИЩА
Мороз Максим Олександрович, вихованець екологічного гуртка
«Жайворонок» КЗ «Петрівський ЦДЮТ» Петрівської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області, учень 7 класу
Петрівського НВО «Загальноосвітня школа І-Ш ступенів – гімназія»
Керівник: Тимченко Наталія Петрівна, керівник екологічного гуртка «Жайворонок»
КЗ «Петрівський ЦДЮТ».
Мета роботи – – перевірити та порівняти якість питної води різних джерел
селища, визначити відповідність її вимогам Держстандарту по загальному вмісту
солей.
Завдання проекту:
 дізнатися про хімічний склад питної води, про санітарні вимоги до її якості,
про вплив води на здоров’я людини;
 виконати лабораторні дослідження для визначення вмісту солей питної води
із різних джерел селища;
 виявити основні проблеми, характерні для питної води нашого регіону;
 провести інформаційно—роз’яснювальну роботу, підняти цю проблему в
місцевих ЗМІ.

Для проведення лабораторних досліджень якості питної води я відбирав
проби із різних джерел по спеціальній методиці. Аналізи я виконував в кабінеті
екології за допомогою цифрової лабораторії «NeuLog».
Починаючи з жовтня 2021 року я перевірив 11 проб водогінної, 18 проб
колодязної, 12 проб бутельованої питної води та 6 проб води із свердловини.
Для питної води із водогону Державний СанПіН установив норму – не більше
1000 мг/л, а для колодязної – не більше 1500 мг/л. Оптимальний вміст солей
знаходиться в інтервалі 100--400 мг/л.
Виконавши власне дослідження, я можу зробити висновок, що:
o
Вода із водогону відповідає нормам питної води, установленим
Держстандартом, але сам вміст солей змінюється протягом року. Влітку він нижчий,
восени та взимку зростає, це залежить від сезонних коливань твердості річкової
води.
o
Вода із колодязів має підвищений вміст солей, причому 33% досліджуваних
джерел перевищують норму 1500 мг/л, лише 39% містять менше 1000 мг/л солей.
Така вода погано впливає на наше здоров’я, тому її необхідно відстоювати та
пом’якшувати.
o
Вода із свердловини має дуже високий вміст солей, 83% джерел перевищують
норму 1500 мг/л, таку воду не можна використовувати для споживання і побутових
потреб, її обов’язково потрібно пом’якшувати, для цього можна використати
побутові фільтри.
o
Питна бутельована вода, перевірена мною, мала різний вміст солей, проте
25% проб містили більше 400 мг/л солей («Бонаква», «Караван», «Кривоозерська»).
17% -- мала менше 100 мг/л («Геліос», «Бородинська»), що теж шкідливо впливає на
організм людини, тому таку воду не можна постійно споживати, особливо дітям.
o
Найкраще, на мою думку, споживати воду із різних джерел, але бажано перед
цим її очистити та прокип’ятити.
Графік №1. Загальний вміст солей у водогінній воді
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Графік №2. Загальний вміст солей у колодязній воді
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОМЕТОДИКИ НА ЗАНЯТТЯХ ТЕАТРАЛЬНОГО
ГУРТКА РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
Пашко Аполлінарія, учениця 8-А класу Вараського ліцею № 1,
Керівник: Килюх Наталія Іванівна, заступник директора з навчальної роботи
Вараського ліцею № 1.
Мета дослідження: застосувати нейрометодику на заняттях театрального
гуртка реабілітаційного центру, та дослідити її вплив на гуртківців — осіб з
інтелектуальними порушеннями.
Актуальність роботи: Використання прийомів нейрометодики є важливим
інструментом пізнавальної діяльності осіб з
порушеннями інтелектуального
розвитку в театралізації. Ця методика стимулює мозкову функцію регулювання
поведінки та контролю над емоційною сферою, що дає можливість «особливим»
акторам підвищувати власну самооцінку, а це, в свою чергу, покращує процес
підготовки до вистав. Дослідження даної теми розпочалося у вересні 2021 року,
закінчилося у січні 2022 року. Дослідженням проблем осіб з інвалідністю
займаємося вже 6 років (перша робота була підготовлена у 2017 році).
Об’єкт дослідження: особи з інтелектуальними порушеннями – учасники
театрального гуртка, який функціонує при центрі комплексної реабілітації для осіб
з інвалідністю.
Предмет дослідження: Нейрометодика як інструмент впливу на розумову
діяльність осіб з інтелектуальними порушеннями в процесі театралізації.

Наукова новизна дослідження: це перше учнівське дослідження, в якому
проблема соціалізації осіб з інвалідністю у суспільство відбувається через
театралізовану діяльність із застосуванням сучасних технік нейрометодики у
форматі «дитина – дитині».
Основний метод дослідження: нейровправи, нейроігри, нейрогімнастика,
нейромалювання, біоенергопластика, проведення репетицій з використанням різних
технік нейрометодики та показ вистави.
Дослідницькі завдання:
1) ознайомитися з технікою нейрометодики та застосувати її на власному прикладі;
2) отримати консультацію психолога, логопеда та керівника театрального гуртка про
доцільність використання нейрометодики для осіб з інтелектуальними
порушеннями;
3) створити на основі діагностики комплекс прийомів нейрометодики для гуртківців;
4) застосовувати в роботі театрального гуртка нейровправи та нейроігри;
5) використовувати на практичних заняттях гуртка прийоми нейрогімнастики та
біоенергопластики;
6) впроваджувати в роботі гуртка техніку нейромалювання як методу саморегуляції;
7) підготовка вистави (репетиції) з використанням нейрометодики;
8) спільно з психологом, логопедом та керівником театрального гуртка провести
моніторинг результативності застосування прийомів нейрометодики для осіб з
інтелектуальними порушеннями в театральній діяльності;
9) заповнити індивідуальні картки динамічного розвитку осіб з інтелектуальними
порушеннями (до використання нейрометодики та після);
10) виготовити методичний посібник з нейрометодики «Гімнастика для мозку» для
використання на заняттях театрального гуртка;
11) розробити та виготовити зразки гімнастичних карток (нейротренажерів) для
індивідуальної роботи з особами з інтелектуальними порушеннями.
Висновки:
1. Застосування нейрометодики для осіб з інтелектуальними порушеннями на
заняттях театрального гуртка показало її ефективність, а саме:
- заняття стали проходити більш спокійно, продуктивно та ефективно;
- «особливі» актори стали більш доброзичливими один до одного;
- гуртківці навчилися контролювати свої емоції, що підвищило їхню самооцінку;
- спостерігається покращення координації рухів, дрібної моторики, гнучкості,
рухливості, рівноваги, відчуття ритму, рухової незграбності;
- стабілізувалася психіка, знизилося нервове напруження, що вплинуло на зміцнення
пам'яті, покращення уваги, сприйняття та розвиток мови;
- поліпшилася пластичність нервових процесів, що вплинуло на покращення
швидкості реакції, зосередженості на запам'ятовуванні нової інформації;
- гуртківці навчилися розслаблятися та знімати розумову, фізичну втому і вільніше
почувати себе на сцені у тій чи іншій ролі;
- зменшилося відчуття тривоги, невпевненості, хвилювання, втомлюваності;
- виробилися чіткі рамки поведінки;

- підвищилася мотивація до театральної діяльності та з’явилася зацікавленість до
творчості;
- вихованці набули впевненості в собі для кращої адаптації у життєвому просторі та
отримання суспільного визнання.
2.
Нейрометодика – ефективна технологія, яка допомагає особам з
інтелектуальними порушеннями:
- удосконалювати
мозкову функцію регулювання та контролю, зокрема,
самоконтролю, розвивати фізичні та нервові процеси;
- поліпшувати процес запам'ятовування інформації (легше сприймається);
- покращувати
функціональність нервової системи (права і ліва півкулі
синхронізуються в роботі);
3. Опанування технікою нейрометодики дасть можливість застосовувати її не лише
в роботі з особами з інвалідністю, але й на уроках у школі.
4. Посібник з нейрометодики «Гімнастика для мозку», гімнастичні картки
(нейротренажери) можуть стати методичним матеріалом для педагогів.
ВИВЧЕННЯ ЗАПИЛЕНОСТІ ПОВІТРЯ ТЕРИТОРІЇ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ МІСТА
Сухарєва Марія Ігорівна, учениця 9 класу Костопільського ліцею №4.
Науковий керівник: Редкодубська Світлана Мирославівна, вчитель біології вищої
категорії Костопільського ліцею №4
Актуальність роботи. Забруднення атмосферного повітря пилом та токсичними
речовинами транспорту, промислових підприємств міст України є однією з
найбільш актуальних проблем. Екологічний стан території, що оточує навчальний
заклад, істотно впливає на здоров’я і самопочуття учнів. Саме тому особливо
важливим є вивчення екологічного стану ділянок, прилеглих до навчального
закладу, оцінювання ролі зелених насаджень у поліпшенні стану навколишнього
середовища.
Мета роботи: оцінити роль зелених насаджень у поліпшенні стану навколишнього
середовища.
Методи дослідження: теоретичний аналіз наукової літератури, спостереження,
морфологічного аналізу, методи статистичної обробки даних
Опис наукового дослідження
Науково-дослідницьку роботу було здійснено упродовж вересня - листопада 2021
року на територіях прилеглих до навчальних закладів. Для одержання порівняльної
інформації про запиленість зелених рослин, що ростуть на прилеглій до навчальних
закладів території міста Костополя, використовували властивості липкої прозорої
стрічки, яка може збирати на себе частинки пилового бруду, у результаті чого вони
стають добре помітними
Методика дослідження
Проводили дослідження у декілька етапів:
1.Збирали листя з дерев на різних ділянках пришкільної території (біля дороги та у
шкільному дворі ) і на різній висоті від землі

2. Притуляли до поверхні листка клейку стрічку (скотч), розміром 3 х3 см.
3. Знімали стрічку з листка разом із шаром пилу та приклеювали її на аркуш білого
паперу, підписували місце зростання рослини та висоту розташування листка.
4. Оцінювали ступінь запиленості дослідних зразків за п’ятибальною шкалою,
використовуючи шкалу оцінки запиленості
5. За результатами спостережень заповнили звіт.
Для аналізу рівня запиленості з рослин у суху безвітряну погоду з висоти 10см з
трав’янистих, 50 см з кущів та 100см з дерев збирали листкові пластинки. Дослід
проводили для рослин, розміщених на різній відстані від закладу: на прилягаючій
вулиці та на пришкільній території. Усі досліди проводилися у трьох повторностях.
Практичне значення: Розроблено рекомендації для школярів та жителів міста
щодо збереження зелених насаджень, перспективи озеленення пришкільних
територій з метою попередження шкідливого впливу пилового забруднення.
Висновки і результати
Найбільше деревних порід росте на території ліцею №5 (39 шт), що становить
26,7% від загальної кількості, найменше посаджено дерев навколо гімназії №8 (7
шт), що становить не більше 5%.
Найвищий рівень запиленості листкових пластинок виявили з дерев території
гімназії та прилягаючої до неї №8 (4,4 та 4 бали). Найменший рівень був
зафіксований при дослідженні листків ліцею №5 (1,8 та 1,4 бали).
Джерелом пилових часток на листках були як органічні, так і мінеральні елементи.
Високий рівень запиленості на шкільному подвір’ї та прилеглій території
пов’язуємо з близьким розташуванням автомагістралі та особливостям покриття на
більшості прилеглих до шкіл шляхах.
Середній рівень запиленості мали листкові пластинки з територіях ліцеїв №№ 3 та 4
(2,2 бали).
Із усіх територій дослідження рівень запиленості коливався від 1,8 бали до 4,4 на
території закладів та від 1,4 до 4 на прилягаючій до закладів території.
На території Костопільського ліцею №4 потрібно посадити щонайменше 127 дерев,
а на території Костопільської гімназії. №8 необхідно висадити 93дерева.
Для поглинання значної кількості пилу найкраще використовувати для озеленення
яблуні, липи дрібнолисті, клени гостролисті, березу повислу, тополю білу.
Деревами, що затримували пил, були різні породи декоративних листяних порід:
каштанів, черешень, тополь, лип тощо.
Із кущів найбільшими пиловловлювачами визначено бузок та смородину. На всіх
трав’янистих рослинах було виявлено велику кількість пилових часток.
Оцінку стану дерев проводили візуальними методами за наявністю різних
пошкоджень. Внаслідок дії шкідників та хвороб на території виявлені екземпляри
сухостійних та хворих дерев, які потребують видалення шляхом вибіркових
санітарних рубок. Деревні насадження та окремі ділянки території захаращені
густими заростями малоцінних чагарникових порід, які потребують видалення
шляхом розкорчовування для надання насадженням належного естетичного та
декоративного вигляду. Для збагачення видового складу насаджень пропонуємо
види дерево – чагарникових порід, аборигенних європейських, екзотичних, добір

яких потрібно здійснювати з врахуванням їх екологічних властивостей та
декоративної і науково – пізнавальної цінності. Для поглинання значної кількості
пилу найкраще використовувати для озеленення яблуні, липи дрібнолисті, клени
платанолисті, березу повислу, тополю білу.
Використані джерела:
Васильківський Б.М. Сучасні підходи у боротьбі з пиловим забрудненням міст.
Ел.ресурс. Режим доступу:
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/15540/
Мельник Ю.С. Оцінка впливу джерел пилового забруднення побутового
походження на стан атмосферного повітря урбосистем. Вісник КДПУ. Випуск
1/2007 (42). Частина 1. С.102-107.
Олійник В. Пилова небезпека. The Ukrainian Farmer, 2021. Ел.ресурс. Режим
доступу: https://agrotimes.ua/article/pylova-nebezpeka/
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Рис. 1. Визначення запиленості листкових пластинок

Рис.2. Збирання аналізів з липкої стрічки

Рис.3. Збирання листя з дерев

Рис. 4. Оцінювання запиленості листкових пластинок
Таблиця 1
Шкала оцінки запиленості листкової пластинки
Зовнішній прояв запиленості
Ступінь запиленості
Ледь помітна наявність пилових частинок на Незначна
прозорій стрічці
Помітна наявність пилових частинок
Мала
Добре помітні скупчення пилових частинок,
Середня
помітні навіть при швидкому погляді, але
такі, що не погіршують прозорість стрічки
Велика кількість пилових скупчень на
Висока
липкому шарі, що погіршує прозорість
стрічки
Дуже велика кількість пилових скупчень, що Дуже висока
робить стрічку непрозорою

Число балів
1
2
3

4

5

Рис.1.Костопільський ліцей №1
Рис.2.Костопільський
ліцей №3

Рис.3. Костопільський
ліцей №2

Рис.5. Костопільський ліцей №5

Рис.4. Костопільський ліцей №4

Рис.6. Костопільський ліцей №6

Рис.7. Костопільська
гімназія №8

Рис.3.8.Кількість дерев на території навчальних
закладів
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Рис.9. Запиленість території навчальних закладів, бал
Таблиця 1
Дерева - пиловловлювачі
Навчальний заклад Територія закладу
Прилягаюча територія (10-20м)
Горобина звичайна, береза
Слива китайська, липа
Ліцей №1
повисла
серцелиста
Ліцей №2
Верба біла, туя західна
Шипшина корична, спірея
Липа серце листа, береза
Каштан кінський, липа
Ліцей №3
повисла
серцелиста
Ліцей №4
Яблуня садова, клен
Вишня садова, липа серцелиста

Ліцей №5

гостролистий
Тополя біла, береза повисла,
черешня декоративна

Каштан кінський, тополя біла

Ліцей №6

Спірея, верба біла

Вишня садова, клен
гостролистий

Гімназія №8

Яблуня садова, липа серце
листа, верба біла

Вишня садова, тополя біла
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Рис.10. Запиленість дерев ліцею №1.
ліцей №2
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Рис.11. Запиленість дерев ліцею №2

ліцей №3
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Рис.12. Запиленість рослин ліцею №3
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Рис.13. Запиленість рослин ліцею №4
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Рис.14. Запиленість ліцею №5
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Рис.15.Запиленість ліцею №6
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Рис.16.Запиленість гімназії №8

5

Рис. 17.Запиленість повітря міста Костополя восени

Рис.18.Морфологія пилових часток
A, B – деревний пил; C – пил щетини; D – пил шамоту; G- конопляний пил;
Н – хвойний пил; J – кам’яновугільний пил; К – скляний пил; L – бронзовий пил;
M – пил при очищенні лиття.

Рис.19.Визначення ступеня запиленості листкової пластинки

Костопільський
ліцей №1

Рис.20.Розташування Костопільського ліцею №1 на карті міста

Костопільський ліцей
№2

Рис.21.Розташування Костопільського ліцею№2 на карті міста

Костопільський
ліцей №3

Рис.22.Розташування Костопільського ліцею№3 на карті міста

Рис. 23.Розташування Костопільського ліцею №4 на карті міста

Костопільський ліцей
№5

Рис.24.Розташування Костопільського ліцею№5.

Костопільський
ліцей №6

Рис.26.Розташування Костопільського ліцею№6 на карті міста

Рис.27.Розташування Костопільської гімназії №8 на карті міста
ВПЛИВ СУБСТРАТУ НА РАННІ ЕТАПИ ВИГОНКИ ЦИБУЛІ ГОРОДНЬОЇ
Цап Христина Ярославівна, учениця 9 класу Костопільського ліцею №4.
Науковий керівник: Редкодубська Світлана Мирославівна, вчитель біології вищої
категорії Костопільського ліцею №4
Актуальність роботи
Цибуля – найцінніша зелена культура, джерело вітамінів, фітонцидів і стимулятор
імунітету,
допомагає впоратися із зимовими застудами. Для нормальної
життєдіяльності людського організму необхідно споживати до 10 кг цибулі на рік.
Тому вона здавна використовуються для вигонки. Тому постає необхідність у
отриманні та поповненні для організму необхідних та цінних речовин в умовах

присадибного господарства у зимовий період. Тому є актуальним вивчення умов
росту під час вигонки рослин для отримання врожаю зеленого листя цибулі
ріпчастої.
Мета роботи: вивчити вплив різних субстратів на вирощування цибулі городньої
під час ранньої вигонки.
Методи дослідження: спостереження, експериментальний, варіаційної статистики,
морфометричний.
Опис наукового дослідження
Дослідження із використання різних субстратів для вигонки цибулі проводили 2020
-2021 року. Термін спостереження за ростом рослин становив по 20 днів на
території присадибного господарства.
Методика дослідження
На І етапі дослідження ми обрали для вигонки у якості субстрату грунтову суміш із
чорнозему та сірий підзолистий грунт у порівнянні до водної культури зі звичайної
води (контроль). Було відібрано 90 цибулин сорту Каратальского або Каратал.
Розмір цибулин становив 3-4 см. Для захисту насадження від хвороб обробили
цибулини розчином перманганату калію. Вигонка
цибулі
вібувалась при
температурі від +20 -25.
Обрізали
шийку цибулі і замочували перед
посадкою.Здійснювали своєчасний полив цибулі і обприскували.
Використали підготовлені контейнери із щільного целюлозного матеріалу у два
яруси. Нижній був захищений поліетиленовою плівкою для збирання зайвої води, у
верхньому зробили отвори для розміщення цибулин і субстрату. Грунтову суміш
насипали шаром 5 см.
На ІІ етап дослідження було відібрано 120 цибулин. У якості субстрату
використали тирсу, гелеві кульки орбіз та керамзит у які додавали поживний розчин.
Для контрольних рослин умовою була обрана грунтова суміш без удобрення. Для
приготування поживного розчину використали універсальну прикореневу підживку
«Нановіт»
У різних субстратах для ранніх строків росту цибулини сорту Каратальського
мали різні умови живлення. Запаси поживних речовин у самих цибулинах дали
енергію для проростання коренів та бруньок у зелене листя лище у досліних
варінтах. Наявність неорганічних речовин у грунтових субстратах забезпечувало
рослини мінеральними солями. Це пояснює 100% перевищення у проростанні їх
цибулин порівняно із контрольними рослинами.
Практичне значення: одержані результати щодо впливу різних субстратів
на ріст і розвиток цибулі можуть сприяти впровадженню ефективних методів
вирощування цінних господарських культур у складних погодних та кліматичних
умовах
Висновки і результати
У різних субстратах для ранніх строків росту цибулини сорту Каратальського
мали різні умови живлення. У субстраті із чорнозему проросло 100% цибулин (30
шт), тоді як у сірому підзолистому грунті – 26 шт (86,6% ). Контрольні цибулини у
водному субстраті за час спостережень ні коренів, ні листя на перо не утворили.

Найбільшу кількість листя утворили рослини у грунтовій суміші із чорнозему
(всього 69 шт), що в 1,8 рази більше за рослини у субстраті із сірого підзолистого
грунту. У другому досліді середня кількість листя на рослину була найбільша у
тирсовому субстраті та чорноземі (2,03), (2,1 шт), найменша – у керамзиті (1,38
шт), що відстає від показників контрольних рослин у 1,5 рази.
За кількістю листя цибулі на перо достовірно відставав від крнтролю субстрат з
керамзиту (-34%), за довжиною зеленої маси на -17,3%. Ріст листя цибулі у
субстраті з керамзиту та тирси перевищував
контрольні (3,57% та 3,44%
відповідно)
Середня довжина листків цибулин у дослідних варіантах була вищою у варіанті із
чорнозему (16,7см), що на 39,5% перевищувало показники росту цибулі у
городньому грунті. На ІІ етапі експерименту середня довжина листя у рослин була
найбільшою у контрольному варіанті грунтовій суміші (22,3 см), найменша – у
субстраті з керамзиту.
Найбільшу кількість коренів утворили рослини у чорноземі (66 шт), що на 16,7 %
перевищувало ріст рослин у підзолистому грнуті. У ІІ досліді найбільшу середню
кількість коренів отримали у субстраті із тирсою (13,8 шт), що перевищує
контрольні на 23%. Найменше коренів утворили цибулини у керамзиті (6 шт).
Показники коефіцієнту варіації коливалися від високого низького (7,93%)до дуже
високого (113%). Проте дані щодо перевищення над контролем та росту органів
рослин є достовірними за коефіцієнтом Стьюдента ( при 0,99% точності або р=0,01).
Для ранніх строків вигонки рослинам цибулі ріпчастої необхідно додаткове
живлення за рахунок субстрату із мінеральними речовинами або розчинами
поживних речовин.
Використані джерела:
1.Вдовенко С. А. Ефективність застосування деяких біопрепаратів на
продуктивність цибулі-порей. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 2 (56), т. 1. С. 108–113.
2. Федорчук М., Свиридовський В. Напрямки оптимізації технології вирощування
цибулі ріпчастої за умов краплинного зрошення. Сучасні наукові дослідження та
розробки: теоретична цінність та практичні результати: матеріали Міжнар. наук.практ. конф. (м. Херсон, 15-18 бер. 2016 р.). Херсон: ІЗЗ НААН, 2016. С. 150–153.
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Рис.2.Ріст листя цибулі ріпчастої під час вигонки.
Таблиця 1
Характеристика проростання цибулі ріпчастої під час ранньої вигонки
Субстрат
п, шт
міn
мах
М
m
V,%
P,%
Tst
Кількість листків пророслих цибулин, шт
38
1
2
1,46 0,32
113,0
22,1
4,51
Сірий
69
1
3
2,3
0,08
20
3,65
27,3
Чорнозем
0
0
Вода
(Контроль)
Довжина листків цибулин, см
38
4
29,5
10,1 0,88
53,9
8,75
11,4
Сірий
69
3
32
16,7 1,03
51,3
6,19
16,1
Чорнозем
0
0
Вода
(Контроль)
Утворення коренів цибулин, шт
55
1
3
1,83 0,17
67,2
9,06
11,0
Сірий
66
1
3
2,2
0,14
53,2
6,55
15,2
Чорнозем
0
0
Вода
(Контроль)
Довжина коренів цибулин, см
55
1
7
3,73 0,22
42,9
5,78
17,2
Сірий
66
2
6
3,77 0,13
28,9
3,56
28,1
Чорнозем
0
0
Вода
(Контроль)
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Рис.3. Ріст коренів цибулі ріпчастої під час вигонки
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Рис.4.Мінливість показників росту коренів та листя рослин цибулі.

Рис. 5.Субстрат із гідрогелю

Рис.6. Керамзитовий субстрат

Рис.7. Дерев’яна стружка

Таблиця 2

Рис.9. Поживний розчин
для субстрату

Рис.8.Грунтова суміш
(контроль)

Характеристика проростання цибулі городньої у різних субстратах
Переви
Субстрат
п, шт міn мах
М
m
V,% P,%
Tst
щення,
%
Кількість листків пророслих цибулин, шт
Орбіз
30
1
3
2,03 0,23 62,1
11,3
0,22
3,57
Тирса
30
1
3
2,1 0,25 66,7
12,2
0,39
3,44
Керамзит
30
1
2
1,38 0,03 11,6
2,12 -16,4
-34,2
30
1
3
1,96 0,23 63,8
11,6
Контроль
Довжина листків цибулин, см
Орбіз
61
6,3 28,5 16,2 0,78 37,8
4,85 -5,44
-27,0

7
63
2,5 29,1
15
0,79 42,3
18
18
0,5 12,4 0,76 26,2
59
3,6 34,3 22,3 1,03 35,6
Утворення коренів цибулин, шт
30
3
30
11,6 1,20 56,9
30
4
28
13,8 0,91 36,3
30
1
14
6
0,75 69,2
30
2
30
10,6 1,12 57,7
Довжина коренів цибулин, см
349
0,5 15,1 6,05 0,17 52,7
416
1
13,5 6,27 0,14 46,6
108
0,3
4,1 2,08 0,02 7,93
319
1
13
5,58 0,17 55,6

Тирса
Керамзит
Контроль
Орбіз
Тирса
Керамзит
Контроль
Орбіз
Тирса
Керамзит
Контроль
25
20
15

5,33
6,17
4,64

-6,49
-9,18
0

-7,80
-17,3

10,4
6,63
12,6
10,5

0,82
3,47
-6,01
0

9,43
18,9
-56,5
0

2,82
2,28
0,76
3,11

1,95
3,10
-20,5
0

8,42
3,63
-66,8
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15
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Рис.10. Ріст листя рослин цибулі городньої у субстратах
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Рис.11. Ріст коренів рослин цибулі городньої у субстратах
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Підготовка цибулин та субстрату до вигонки

Субстратний метод вирощування цибулі на гідропоніці

Додаток К
Проростання цибулі городньої у субстраті із гідрогелю

Проростання цибулі у керамзиті

Ріст рослин цибулі городньої у субстраті із тирси

Проростання рослин цибулі у грунтовій суміші (контроль)

ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ГРУП МОХІВ В ЕКОСИСТЕМІ МІСТА
КОСТОПОЛЯ
Новак Єлизавета Віталіївна, учениця 9 класу Костопільського ліцею № 4

Науковий керівник: Редкодубська Світлана Мирославівна, вчитель біології вищої
категорії, Костопільського ліцею № 4.
Актуальність роботи. Мохи є важливим елементом міської рослинності: вони
заселяють нові екологічні ніші, що з’явилися внаслідок урбанізації, утворюючи нові
співтовариства. Зазвичай, вивчення міської бріофлори обмежене однією з
екологічних груп, зазвичай епіфітів, що мають прикладне значення як індикатори
атмосферного забруднення. Водночас екологічні, ценотичні і багато інших
особливостей мохоподібних в умовах міського середовища, чинники, що
визначають формування бріофлори міста, вивчено лише частково. Иалі населені
пункти також є прикладом антропогенного перетворення довкілля. Особливості
господарської діяльності малого міста Костопіль Рівненської області, яким
займаються мешканці, зумовили напрямок антропогенного перетворення в межах
населеного пункту і появу особливих груп серед мохоподібних, адаптованих до них.
Мета роботи: дослідити видовий склад, систематичну і екологічну структуру
бріофітів зелених зон та антропогенно змінених територій міста.
Методи дослідження: маршрутні дослідження, польові збори, гербарні зразки
мохоподібних визначали стандартним порівняльно-морфологічним методом за
визначниками, а також за окремими монографічними обробками.
Таксономічний склад видового різноманіття визначався безпосередньо в природі, а
також за зібраними гербарними матеріалами за визначниками.
Опис наукового дослідження
В основу даної роботи покладені гербарні збори мохоподібних, виконані автором на
досліджуваних територіях протягом 2020–2021 років. Збір гербарних зразків
проводився стандартним екскурсійним методом. Для кожної дослідженої точки
визначають субстратні особливості місцезростань, специфіка освітленої ділянки,
робились припущення про режим зволоження.
Флористичний аналіз передбачав розподіл видів мохів за групами на основі
різних критеріїв і складався із систематичного географічного екологічного та
біоморфологічного аналізів. Екологічні групи мохів виділяли на підставі власних
спостережень, використовуючи шкали, розроблені Я. Дідухом та Р. Дюлем. Життєві
форми мохів виділяли за класифікацією К. Гімінгайма і Е. Робертсона, яку
доповнили К. Улична і М. Бойко. Класифікація бріоугруповань проводилася згідно з
еколого-флористичною класифікацією (на основі методу Браун Бланке).
Для епігейних пробних ділянок розміри складали 0,5х0,5 м, для епіфітних та
епілітних - 0,10х0,10м За результатами власних досліджень та аналізу гербарного
матеріалу ідентифіковано різні види мохів. В якості дослідних ділянок було обрано
житлові та господарські споруди, прибудинкова територія, дороги та їх узбіччя,
паркові зони, берег річки Замчисько.
Аналіз особливостей місцезростання мохів показав, що на території міста
відзначені ті ж групи екотопів: епіфітна, епігейна, епілітна.
Епігейна група: оголені субстрати та грунт; епілітна група: кам’яні та цегляні
стіни, огорожі, житлові будинки, господарські споруди, цегла, бетон, оброблений
вапняк; епіфітна група :кора та гілки живих дерев, корені дерев, які виступають над
поверхнею.

На корі каштанів, тополь, верб та дубів мешкають види мохоподібних. Корені та
стовбури
дерев
паркових
зон
міста
опанували:
прямоволосник
карликовий (Orthotrichum pumilum), короткокошик шорсткий (Brachythecium
salebrosum) і оксамитовий (Brachythecium velutinum).
Антропогенними субстратами виявились цегла, бетон, оброблений вапняк. На цих
умовах виявили декілька видів епілітної групи. До них належать грімія
подушкова (Grimmia pulvinata ), прямоволосник
неправильний (Orthotrichum
anomalum ).
Епігейні місцезростання в межах міста мають ознаки, відмінні від природних
надґрунтових екотопів. На таких місцезростаннях виявили види мохоподібних:
головмох сріблястий (Bryum argenteum), тортули настінної і безстеблова (Tortula
muralis і Tortula acaulon), бородкія нігтикоподібна (Barbula unguiculata).
Переважають на узбіччях доріг та фундаментах огорож головмох вилчастий (Bryum
dichotomum), всюдник пурпуровий (Ceratodon purpureus),
аридниця сільська
(Syntrichia ruralis), прямоволосник карликовий (Orthotrichum pumilum).
Найбагатшим є видовий склад бріоугруповань дуба звичайного, ясен звичайного
та каштані кінському.
Нами складені описи екологічних груп бріофітів міста Костопіль. Для
мохоподібних характерна широка екологічна амплітуда, але вони тісно пов’язані з
певною групою екологічних факторів: вологістю, світлом, температурою,
субстратом.
Висновки і результати
Виявлені мохи на території міста належать до Відділлу Головмохофіти (Bryophyta)
Клас Листостеблові (Bryopsida). Всього обліковано 19 видів, які належать до 7
порядків та 10 родів.
У систематичному відношенні виявили переважання порядків Bryales та Dicranales,
(26,3%), Hypnales та Orthotrichales (15,7%), Funariales (10,5%) , Grimmiales (5,2%).
Основу бріофлори сучасної заплави
Замчисько складають представники
родів: короткокошик (Brachythecium)та головмох (Bryum),прямоволосник (Orthotrich
um), бородкія (Barbula). При аналізі морфологічної будови встановили житттєву
форму тіла мохів. Із них 12 видів (92,3%) мають життєву форму дернини: рихлої (7
видів, 46,1%), щільної (5 видів, 38,5%) та подушкоподібної (1 вид, 7,7%).
Серед
основних місцезростань бріофітів у місті найчастіше зустрічалися
різноманітні представники епігейної групи, які на 17,7% переважали у поширенні
епілітну та епіфітну популяцію.
Найкраще виражені епіфітні угруповання на таких породах дерев як дуб звичайний
(6 видів), каштан звичайний (4 види), що становить 85,7% та 57% відповідно.
За відношенням до вологи серед виявлених видів переважають мезофіти (9 видів,
47%), до світла - сціофіти, вони становили 73,8%, більшість видів є помірно
теплолюбними, їх частка серед досліджених бріофітів становить 47,3%.
Практичне значення дослідження: дані, отримані в ході роботи, можуть
бути використані для вивчення сучасного стану поширення бріофітів у малих
містах, проблем збереження та відновлення екологічної рівноваги у міській

території, у подальшому плануванні досліджень флористичного складу території
міста.
Використані джерела:
1. Бойко М. Ф. Чекліст мохоподібних України. Херсон, 2008. 232с.
2. Гапон С. В. Стан вивчення мохової рослинності в Україні та особливості її
класифікації. Київ, 2004. 60 – 66 с.
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Рис.1. Збір гербарних зразків мохоподібних у антропогенних умовах та зелених
зонах міста

Рис.2.Обстеження дернин мохів у лабораторних умовах
Таблиця 1
Спектр екологічних груп за приуроченістю до субстрату
Види мохів
1
2
3

епігейні
Прямоволосник карликовий
Прямоволосник прозорий
Всюдник пурпуровий
Тортула настінна
Головмох сріблястий
Головмох дернистий
Аридниця сільська
Тортули безстеблова
Тортули настінна
Бородкія нігтикоподібна
Головмох Вилчастий
Прямоволосник карликовий
Прямоволосник неправильний
Короткокошик шорсткий
Короткокошик оксамитовий
Грімія подушкова
Крученозубка мурова

епілітні

епіфітні
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

1-епігейна група: оголені субстрати та грунт,
2-епілітна група: кам’яні та цегляні стіни, огорожі, житлові будинки,
господарські споруди, цегла, бетон, оброблений вапняк
3- епіфітна група :кора та гілки живих дерев, корені дерев, які виступають
над поверхнею.

Рис.3.Епіфітні мохи прямоволосник (Orthotrichum)

Рис.4.Епілітні життєві форми мохів Всюдник пурпуровий ( Ceratodon purpureus).

Рис.5. Епігейні життєві форми мохів: прямоволосник карликовий
(Orthotrichum pumilum), всюдник пурпуровий (Ceratodon purpureus).

Рис.6. Аридниця сільська (Syntrichia ruralis)

Рис.7.Короткокошик оксамитовий (Brachythecium velutinum)

Рис.8.Кученозубка мурова (Tortula muralis), Грімія подушкова (Grimmia
pulvinata)
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Рис.9.Розподіл мохів за типом місцезростань
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Рис.10. Розподіл мохоподібних за належністю до порядків
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Рис.11. Розподіл бріофлори за відношенням до родів, %.
Таблиця 2
№з/п Порядок

1

Dicranales

2

Dicranales

3

Bryales

4

Bryales

5

Bryales

6

Bryales

7

Bryales

8

Funariales

9

Funariales

10

Hypnales

11

Hypnales

12

Hypnales

13

Grimmiales

Види міських мохів ( briofitos urbanos)
Рід
Вид
Вид українська
латинська
назва
назва
Tortula
Tortula
Тортула настінна
muralis
Tortula
Tortula
Тортула
acaulon
безстеблова
Bryum bicolor Головмох
Bryum
двокольоровий
Bryum
Головмох
Bryum
cappillare
волосоносний
Bryum
Bryum
Головмох
argenteum
сріблястий
Bryum
Bryum
Головмох
dichotomum
Вилчастий
Bryum
Bryum
головмох
caespiticium
дернистий
Funaria
Funaria
Фунарія
hygrometrica
гігрометрична
Barbula
Barbula
Бородкія
unguiculata
нігтикоподібна
Brachythecium Brachythecium Короткокошик
campestre
польовий
Brachythecium Brachythecium Короткокошик
velutinum
оксамитовий
Brachythecium Brachythecium Короткокошик
salebrosum
шорсткий
Grimmia
Grimmia
Грімія

14

Dicranales

Didymodon

15

Dicranales

Ceratodon

16

Dicranales

Syntrichia

17

Orthotrichales Orthotrichum

18

Orthotrichales Orthotrichum

19

Orthotrichales Orthotrichum

pulvinata
Didymodon
vinealis
Ceratodon
purpureus
Syntrichia
ruralis
Orthotrichum
diaplanum

подушкова
Парозубчик
виноградниковий
Всюдник
пурпуровий
Аридниця (тор
тула)сільська
Прямоволосник
прозорий

Orthotrichum
pumilum
Orthotrichum
anomalum.

Прямоволосник
карликовий
Прямоволосник
неправильний

Рис.12. Подушкоподібна життєва форма мохів (Грімія подушкова Grimmia
pulvinata)
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Рис.13.Розподіл бріофітів за життєвою формою,%.
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Рис.14. Заселеність епіфітів порід дерев
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Рис.13. Екологічні групи мохів по відношенню до вологи
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Рис.14. Екологічні групи мохів по відношенню до світла.
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Рис.15. Екологічні групи мохів по відношенню до тепла.
Екологічні групи мохів території дослідження
ЕкологічноМісцезростання
Флористичний склад
топічна група
Стовбури, кора та
гілки живих
Прямоволосник карликовий
дерев, корені
(Orthotrichum pumilum),
дерев, які
Епіфітні
прямоволосник прозорий (Orthotrichum
виступають над
diaplanum)
поверхнею.

Епілітні

Епігейні

Субстрат
антропогенного
походження:
кам’яні та
цегляні стіни,
огорожі, житлові
будинки, дахи,
господарські
споруди, цегла,
бетон,
оброблений
вапняк
Грунт, камені
надґрунтового
покриття,
оголені субстрати

Аридниця сільська, (Syntrichia ruralis),
всюдник пурпуровий (Ceratodon
purpureus), тортула настінна
(Tortula muralis),
головмох сріблястий (Bryum argenteum),
головмох дернистий (Bryum
caespitichum).

Головмох сріблястий (Bryum
argenteum),
головмох дернистий
(Bryum caespiticium),
тортули настінної і безстеблова
(Tortula muralis і Tortula acaulon),
бородкія нігтикоподібна (Barbula
unguiculata),
головмох вилчастий (Bryum

dichotomum), всюдник пурпуровий
(Ceratodon purpureus),
аридниця сільська (Syntrichia ruralis),
прямоволосник карликовий
(Orthotrichum pumilum)
ВПЛИВ РІЗНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СУНИЦІ НА
ПЛОДОНОШЕННЯ І ВРОЖАЙНІСТЬ
Антоненко Денис Дмитрович, вихованець КПНЗ "Центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді"(КПНЗ ЦЕНТУМ) Обухівської
селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, учень 9 класу
Обухівського ліцею Обухівської селищної ради Дніпровського району
Дніпропетровської області.
Наукові керівники: Шевченко Сергій Михайлович, доцент кафедри загального
землеробства та ґрунтознавства Дніпровського державного аграрно-економічного
університету, канд.с.-г.наук; Синичич Людмила Іванівна, методист КПНЗ ЦЕНТУМ
Забезпечення населення свіжими ягодами суниці у позасезонний період
можливе за рахунок захищеного ґрунту. Тому актуальним являється дослідження
різних технологій вирощування суниці садової направлені на підвищення її
врожайності.
Метою роботи є визначення впливу утеплення ґрунту агротканиною на
прискорення плодоношення суниці та підвищення її продуктивності.
Для досягнення даної мети визначені такі завдання досліджень:
1.Аналіз огляду літературних джерел по даній темі.
2.Дослідження впливу утеплення ґрунту агротканиною на вихідні параметри –
початок плодоношення та врожай полуниці садової.
3.Підведення підсумків і надання пропозицій.
Об’єкт дослідження – процеси формування врожайності суниці садової з
використанням чорної агротканини для утеплення ґрунту.
Предмет дослідження - суниці сорту Клері та Алба.
Методи досліджень. Обліки та спостереження проводилися на протязі -2021
року згідно методики:"Методика проведення експертизи сортів плодово-ягідних,
горіхоплідних культур та винограду" м.Київ (2005 р.). Для реалізації поставленої
мети проводили польовий метод, в якому вивчали вплив агротканини на ріст,
розвиток і формування структурних елементів врожаю суниці.
Об’єктом досліджень як говорилося вже були насадження суниці сортів Клері
та Алба. Рослини висаджені за схемою 70×30см у вересні 2020 року. Повторність
триразова.
Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем.
Використовували метод ведення
культури на агротканину чорного кольору зі щільністю 17 г/м2 , в поєднані з
краплинним поливом.. Операцію по видаленню сланких пагонів проводили
регулярно. Ягоди збирали через 1- 2 дні, не допускаючи перезрівання.

Спостереження за окремими фенологічними фазами проводили шляхом фіксації
календарних строків їх проходження.
Кількість квітконосів встановлювали шляхом підрахунку на кожній дослідній
рослині з послідуючим визначенням середнього їх числа в період повного
квітування рослин, шт./кущ.
Урожайність суниці визначали шляхом зважування ягід з кожної облікової
ділянки в період кожного збору і розраховували у кг з 1 м2.
Результати власних досліджень
Застосування агротканини для укривання насаджень суниці збільшило суму
позитивних температур в зоні росту рослин, що прискорило і проходження ними
фенофаз. Застосування ранньовесняного укривання суниці чорною агротканиною
сприяло прискоренню в середньому на 10 діб початку її вегетації для всіх дослідних
сортів.
Весняне укривання суниці чорною агротканиною прискорило квітування суниці
на 6–7 діб. Початок плодоношення рослин дослідних сортів суниці за укривання
навесні наступав раніше у середньому на 7–9 діб.
За укривання насаджень суниці чорною агротканиною збільшувалась кількість
сформованих квітконосів по відношенню до не укритих рослин. В порівнянні з
неукритими рослинами кількість квітконосів за укривання зросла на 14–18% .
За укривання суниці в ранньовесняний період прибавка врожаю в середньому
по сортах склала 1,7–1,9 кг/м2 в порівнянні з неукритими рослинами.
В результаті проведеного дослідження можна зробити такі висновки:
1.Застосування агротканини для укривання насаджень суниці збільшує суму
позитивних температур в зоні росту рослин, що прискорює і проходження ними
фенофаз.
2. Ранньовесняне укривання суниці чорною агротканиною сприяло прискоренню в
середньому на 8-10 діб початку її вегетації для всіх дослідних сортів.
3.. За рахунок застосування такого матеріалу можливе прискорення плодоношення
суниці та підвищення її продуктивності (прибавка врожаю в середньому по сортах
склала 1,7–1,9 кг/м2) в порівнянні з неукритими рослинами.
4.Пропонуємо дану технологію вирощування суниці застосовувати в господарствах
різної форми власності для вирощування екологічно безпечної продукції для
дитячого і дієтичного споживання у свіжому вигляді.
Список використаної літератури
1.Босий О.В.Типи саджанців суниці.//Новини садівництва.-Умань-2006-№2-С7-9.
2. Бурмистров, А.Д. Суниця / А.Д. Бурмистров // Плодові та ягідні культури. – СПб.:
Рос. колекція, 2008. – С. 175-177.
ВПЛИВ ТИПУ ГОДІВЛІ НА ВІДГОДІВЕЛЬНІ ЯКОСТІ КРОЛІВ
Таряник Анастасія Сергіївна, вихованка КПНЗ "Центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді"(КПНЗ ЦЕНТУМ) Обухівської
селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, учениця 8

класу Обухівського ліцею Обухівської селищної ради Дніпровського району
Дніпропетровської області.
Наукові керівники: Антоненко Петро Павлович, професор кафедри клінічної
діагностики та ВХТ факультету ветеринарної медицини Дніпровського державного
аграрно-економічного університету; Синичич Людмила Іванівна, методист КПНЗ
ЦЕНТУМ.
Корми і годівля є важливою складовою частиною сучасної технології
виробництва продукції тваринництва, зокрема галузі кролівництва. Дані чинники
найістотніше впливають на продуктивність та відтворні властивості кролів. Тому в
даний час все це являється актуальною темою.
Мета
роботи – дослідження впливу різної технології годівлі
на
продуктивність та якість продукції кролів в приватних умовах.
Об’єкт дослідження: динаміка живої маси за період досліду, витрата кормів,
якість продуктів забою молодняку кролів при вирощуванні на м’ясо. Предмет
дослідження: молодняк кролів породи білий велетень, кормова добавка, комбікорми.
Методи дослідження. Поставлені в роботі завдання вирішувались за
допомогою: зоотехнічних (вивчення динаміки живої маси та витрат кормів на
одиницю приросту), морфологічних (вивчення забійних якостей) і статистичних
(біометрична обробка цифрового матеріалу) методів досліджень.
Завдання роботи: аналіз статей та літератури вітчизняних та зарубіжних вчених
та дослідників; ознайомлення з породами кролів; вивчення особливості утримання
та відгодівлі тварин; оцінка якісних характеристик за такими показниками
продуктивності: середньодобовий приріст, витрати корму на один кілограм
приросту; практична перевірка та порівняння м’ясних якостей кролів; на основі
одержаних результатів досліджень провести розробку практичних рекомендацій по
раціональному використанню різного типу годівлі.
Дослідження здійснювалися на кролях породи білий велетень в приватних
умовах. Досліди проводили на групах тварин, сформованих за методом групаналогів згідно з загальноприйнятими методиками. Групи формували з кроленят
після відлучення їх від кролематок. Відлучення проводили у 40-денному віці. Були
підібрані 2 групи кролів з урахуванням віку, живої маси і фізіологічного стану
тварин по 8 голів. Дослід тривав з 40 до 120-денного віку молодняка. В основний
(обліковий) період кроленята першої (контрольної) групи отримували
повнораціонний - гранульований комбікорм. Кролям дослідної групи до основного
раціону добавляли сорбент «Ковелос-сорб» з розрахунку 1грам на кілограм корму
(0,1% по масі корму), який на 99,0% складається з нанодісперсіонного кремнію.
Основний раціон: гранульований комбікорм для кролів - 80%, сіно лугове 20%.Годівля піддослідних тварин була груповою, три рази на добу, і з щоденним
обліком кількості з’їдених кормів. Живу масу кролів визначали шляхом
індивідуального зважування вранці до годівлі в 40-, 60-, 90- і 120-денному віці. В
період проведення досліду враховували динаміку середньодобових приростів та
спостерігали за фізіологічним станом кроликів.

М’ясну продуктивність вивчали за результатами контрольного забою (у віці 120
діб проводили забій тварин, по 6 голів з кожної групи, відповідно до вимог ГОСТ
7686-880).
Визначали також органолептичні якості одержаного м'яса та витрати корму на
один кілограм приросту живої маси тварин.
Результати досліджень
В результаті досліджень встановлено, що жива маса кроликів при постановці
на дослід (40 днів) і по закінченню зрівняльного періоду (до 90 днів) не відрізнялася
між групами У 90-денному віці відмінності за живою масою між контрольною та
дослідною групою склали 58 г на користь дослідної, а в 120-денному віці, по
закінченню досліду - 262 г. Середньодобовий приріст живої маси (30,3 г) кроликів
був більше в дослідній групі в період 91-120 днів. Збереженість поголів'я кроликів
склала в контрольній групі 87,5% (спостерігався загибель 1 голови через ентерит), в
дослідній групі падежу не спостерігалося, і збереження склало 100%.
Забійні якості. Згодовування кормової добавки «Ковелос-сорбіт» сприяло
збільшенню передзабійної маси тварин на 11, 0%. У тушках тварин дослідної групи
відбулося деяке зниження вмісту жиру, що характеризує м'ясо, як більш дієтичне.
.Включення сорбенту «Ковелос-сорб» в гранульований комбікорм кроликів другої
групи дозволило підвищити його споживання на 5%, а витрати корму на 1 кг
приросту живої маси – на 9,6%.
Якість м’яса Встановлено, що всі туші кролів дослідної і контрольної груп
були вкриті кірочкою підсихання, колір м’яса був блідо-рожевий, м’язи на розрізі не
залишали вологої плями на фільтрувальному папері. Консистенція м’язів у всіх
досліджуваних тушках була пружною, при натискуванні виповнювалася швидко,
м’ясний сік – прозорий, запах при варінні м’яса був специфічним, притаманним
кролячому. Бульйон – прозорий і ароматний. Дегустаційна оцінка показала, що за
показниками аромату, смаку, консистенції і соковитості м’ясо тварин дослідної
групи було кращим, ніж м’ясо тварин контрольної групи.
Отже, відповідно до проведених досліджень можна зробити такі
висновки:1.Жива маса кролів при включенні сорбента "Ковелос-сорб" в годівлю
збільшилася на 10,2 %.2.Дослідженнями встановлено, що використання добавки
"Ковелос-сорб" в складі раціонів дає змогу на 25–30% збільшити приріст маси
тварин на відгодівлі, підвищити стійкість до захворювань, знизити витрати кормів
на одиницю продукції, підвищити продуктивність тварин та якість м'яса.
Список використаної літератури
1.Александрова В.С. Кормление кроликов / В.С. Александрова // Кролиководство и
звероводство. – 2002. – № 2. – C. 29-31.
2.ДСТУ 4823.2:2007. Продукти м`ясні. Органолептичне оцінювання показників
якості. Частина 2. Загальні вимоги. [Чинний від 2007−02−21]. Київ, 2007. 14 с.
(Національні стандарти України).

ТОРФ-ДОБРА ЕНЕРГЕТИЧНА СИРОВИНА
Лукашенко Анастасія, Житомирський міський центр науково-технічної
творчості учнівської молоді, ЗОШ №30.
Мета: знайти альтернативу газу та іншим джерелам тепла і дослідити властивості
екологічно чистої речовини на основі торфу.
Останнім часом, в Україні виникла проблема опалювання будинків. У зв'язку з
щомісячним зростанням ціни на газ, люди не спроможні проплачувати такі рахунки
та змушені скорочувати свої потреби у теплі. Тому я пропоную отримувати тепло
завдяки спалюванню торфу.
Термін проведення роботи: 2021 рік.
Геологічні запаси торфу в Україні оцінюються у 2.17 млрд т, а площа
торфових родовищ становить близько 1 млн га. Зовсім нещодавно ми спостерігали,
що майже на всій території України горіли торф’яники. Торф горів і та теплота, що
виділялася марно розчинялася у повітрі.
Горіли торф’яники на:

Площа згорання

Полтавщині

Близько 50 га

Київщині

Більше 20 га

Чернігівщині

Близько 120 га

в Чорнобильській зоні

Щонайменше 50 км²

Волині

Понад 100 га

Було розглянуто декілька видів палива, таких як: природний газ, дрова (дуб), торф
та солома.
Види палива
Теплота згоряння(кДж,кг)
Вартість грн за
Т
Природний газ

41 000

8000 грн

Дрова (дуб)

20 900

1500 грн

Торф

24 000

800 грн

Солома

14 250

1050 грн

З таблиці видно, що треба затратити 4 кг торфу, щоб отримати ту кількість тепла,
яка виділяється з 1 кг метану. Але 4 кг торфу коштує 8,00 грн, а 1 кг метану - 50,00
грн, що в майже в 6 разів більше, ніж вартість торфу. Також ми помітили, що
теплоємність торфу майже однакова, так само як у дров, але 1 кг дров коштує 2,30
грн, а 1 кг торфу 2,00 грн. Тож це підтверджує, що спалювати торф вигідніше, ніж
дрова та газ.
Щоб збільшити кількість теплоти, що виділяє торф, можна додавати до нього
паперові відходи, які ніде не використовують.
Паперові відходи можуть бути закопані, спалені чи перероблені. Проблема
обмеженості звалищ та забруднення повітря продуктами згоряння вирішується саме
переробкою старого паперу. Тож ми розглянемо саме цей варіант. В Україні є кілька
паперових заводів, а також в Житомирі є паперово-картонний комбінат на якому
папір подрібнюють і розчиняють у воді з хімікатами, потім відокремлюють
целюлозу від пластику та металу.
Отриману целюлозу вміщають у резервуари циліндричної форми, які обертаються
навколо власної осі. Після цієї центрифуги сировина ще раз очищується від дрібного
сміття. Потім целюлозну масу, що містить друкарську фарбу та клейкі речовини,
буквально миють. Є два способи очистки. Перший (для не дуже «брудної»
целюлози) – пропускання через воду. Другий (для целюлози з клейкого та
кольорового паперу) – з використанням, води, очисних засобів та повітря. Повітряні
бульбашки, що пропускаються через розчин, вбирають в себе часточки чорнила. І в
чані, на поверхні розчину, утворюється чорнильна піна, яку треба знімати. Внизу ж
під нею – чиста знебарвлена целюлоза.
До цього часу мені здавалося, що виробництво паперу є безвідходним, але все ж
таки є відходи, які ніде не застосовують. Це і є чорнильна піна.
До речі, чорнильна піна, яка містить в собі також часточки волокна, може бути
спалена для вивільнення енергії.

Дані властивості піни я пропоную пов’язати з виготовленням торф’яних
брикетів.
На основі цього, було вирішено зробити торф’яний брикет в домашніх умовах.
Візьмемо торф верхового типу та перемішаємо з чорнильною піною.
Висушимо цю суміш до певної вологості при якій зручно буде робити брикетування.
Остаточно висушимо суміш. Така суміш дасть змогу отримувати більше тепла при
згорянні.
Подавати торф найкраще у брикетах. Дане пальне підходить для використання як
твердопаливних, так і комбінованих котлів. При згорянні торфу утворюється попіл,
який потім досить добре використовувати, як добриво у ґрунт.
Чому я обрала саме торф:
1.Торф екологічно чистий.
2. Дешевий.
3. Безвідходний.
4. Виділяє достатню кількість тепла при згорянні.
Висновки: Торфом вдало можна замінити газ, вугілля, солому та дрова. Найкраще
спалювати верховий торф. Він виділяє найбільше тепла при згорянні та його
найлегше добувати. Щоб збільшити кількість теплоти, що виділяє торф, можна
додавати до нього паперові відходи, які ніде не використовують, тобто чорнильну
піну.
Кирій Марина В'ячеславівна, учениця 7 класУ Житомирської ЗОШ № 30
https://drive.google.com/file/d/116l2vPHHNFzw6za3FxDcTcHE6X7rPbil/view?pli=1
ДЕРЕВНО-КУЩОВІ РОСЛИНИ ПАРКУ-СКВЕРУ МОЛОДІЖНИЙ М.
ОДЕСА
Поливаєва Олександра Олегівна, 9 клас, Одеська спеціалізована школа №40 ІІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
Створення комфортних умов для життя, роботи і відпочинку в урбанізованому
середовищі є першочерговим завданням сьогодення. Система озеленення
населених місць передбачає створення об'єктів озеленення різного призначення.
Парки є саме тим місцем, де відбуваються екологічні зміни: збагачення повітря
киснем, фітонцидами, негативно зарядженими іонами; відбувається зниження
критичних температур; зменшення негативного впливу вітру і шумового
навантаження, тощо. Тому необхідно прискіпливо підходити до підбору видів
деревних рослин.
Мета роботи – установлення систематичної, біоморфологічної та екологічной
структури дендрофлори парк-скверу Молодіжний м.Одеси.
Для Одеси і області, як і для всього півдня України, актуальним є виявлення
різноманітності дендрофлори на територіях, які штучно створені людиною. Тому
складання достовірних списків видового складу деревно-чагарникових порід парків
є одним з першочергових завдань. Формування екологічно ефективних та

антропотолерантних біоценозів у сучасних великих містах потребує підбору
асортименту стійких до урбанізованого середовища рослин.
Видовий склад деревинної рослинності парку Молодіжний міста Одеси
встановлено на основі літератури та власних досліджень, здійснених упродовж 2021
р., у тому числі стосовно окремих таксонів, їх морфологічних, екологічних та інших
особливостей.
Матеріалом для флористичного аналізу слугував список видів деревних
рослин, який формували на основі низки літературних джерел і результатів власних
польових досліджень.
Деревино-кущова рослинність представлена 37 видами. Вона складається з
двох відділів: Голонасінні (Pynophyta) (2 види) і Покритонасінні (Magnoliophyta).
Тобто переважна більшість видів – це Покритонасінні, де найбільш представлено
родини Бобові і Розові.
За походженням переважають Південо-Американські та Європейські види –
по 16. Географічний аналіз засвідчив, що з 37 видів 28 адвентивні. 10 з них інвазійні,
але в умовах спекотного клімату, посухи та пресингу з боку людини вони
виживають і не несуть шкоди для місцевих рослин.
Використання деревних рослин визначається їхніми вимогами до умов
зростання та рівнем негативної дії на них екологічних факторів.
Найбільша кількість рослин – геліофіти (14 видів), ксеромезофітів – 11, а
сціогеліофітів – 9.
Урбанофіли та урбанонейтрали – адаптовані до міста рослини. Вони
складають 99 % всіх рослин парку.
В умовах посиленого антропогенного пресингу знаходяться території парків,
що викликає перебудову фітоценозів, призводять до зменшення біологічної
різноманітності, зниження чисельності багатьох видів рослин.
Таким чином, в екологічному спектрі дендрофлори парку Молодіжний
переважають рослини фанерофіти, геліофіти, ксерофіти і ксеромезофіти та
урбанофіли. Такі екологічні характеристики властиві рослинам, що зростають в
міських умовах, відображають процеси урбанізації та пристосованість рослин до
міського середовища.
ВПЛИВ РІЗНИХ СХЕМ ПОСАДКИ РОЗСАДИ ГІБРИДІВ ТОМАТІВ НА ЇХ
ВРОЖАЙНІСТЬ
Гладка Діана Дмитрівна, вихованка КПНЗ "Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді" Обухівської селищної ради Дніпровського району
Дніпропетровської області (КПНЗ ЦЕНТУМ), учениця 9 класу Горянівського
ліцею Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської
області.
Наукові керівники: Шевченко Сергій Михайлович. к.с -г.н., доцент кафедри
загального землеробства та ґрунтознавства Дніпровського державного аграрноекономічного університету; Синичич Людмила Іванівна, методист КПНЗ ЦЕНТУМ .

Всі добре знають, що томат є найпоширенішою овочевою культурою в Україні.
Дуже важливе значення у технології вирощування томату відіграє науково
обґрунтований добір сортів і гібридів та схем посадки розсади. Тому вивчення
продуктивності різних гібридів томатів при різній технології вирощування є
актуальною проблемою сучасного агропромислового сектору України.
Мета роботи : оцінити вплив схеми посадки розсади на врожайність гібридів
томату.
Об’єкт дослідження – процеси формування врожайності гібридів томатів
залежно від способів посадки.
Предмет дослідження – ранньостиглі гібриди томатів Астерікс F1, Фортікс F1
та Полбіг F1.
Завдання роботи: опрацювати наукову інформацію щодо особливостей
вирощування томатів; дослідити процеси росту і розвитку рослин ранньостиглих
гібридів томату за різних схем посадки розсади; оцінити вплив досліджуваного
фактору на рівень урожайності; визначити оптимальний варіант вирощування
томатів у досліді.
Методи досліджень: Польовий (візуальний і вимірювально-ваговий – для
спостереження за фазами розвитку рослин та визначення їх продуктивності);
математично-статистичний – для оцінки достовірності отриманих результатів
досліджень.
Закладення та проведення дослідів проводили згідно загальноприйнятих
методик. Посадка розсади була здійснена відповідно до схеми досліду у першій
декаді травня. Біометричні виміри проводили шляхом відбору по 10 типових рослин
на кожному з варіантів досліду. Облік урожаю проводили вручну по мірі дозрівання
плодів, які зважували з точністю до 0,1 кг. По закінченні збирання підраховували
загальний врожай з ділянки. Одержані результати досліджень статистично
опрацьовували за Б. О. Доспеховим.
Наші дослідження проводили на
присадибній ділянці смт. Обухівка
Дніпровського району Дніпропетровської області в 2021 році. Висаджували рослини
(гібриди Астерікс F1, Полбіг F1, Фортікс F1) у другій декаді травня за схемою
садіння 40х50 см, 35х70 см, 35х100 см.. Повторюваність чотириразова.
Результати дослідження
1.Оцінка впливу схеми посадки розсади на висоту рослин
Результати вимірювань висоти рослин показали, що незалежно від періоду
визначення, фактор (схема посадки), який вивчали в досліді суттєво впливав на
даний показник .В усі строки визначення найменшу висоту рослин сформували
гібриди томату Фортікс F1 у варіанті зі схемою посадки розсади 40х50см – 40,5 см
на початку формування плодів, 52,7 см – у період їх інтенсивного формування і 64,9
см на час дозрівання плодів. Дещо більшу висоту сформували рослини гібриду
Полбіг F1 варіанту досліду за цієї ж схемою посадки розсади.
В усі періоди визначення більшу висоту формували рослини ранньостиглого
гібриду Астерікс F1(контроль).У середньому на початку формування плодів вона
становила 71,2 см і перевищила гібрид Полбіг F1 на 23,6 см У період інтенсивного
формування плодів висота рослин гібриду Астерікс F1(контроль) становила 79,5 см,

а на час дозрівання плодів –92,4 см. Це на 15,3 смі на 22,5см більше відпоідно, ніж у
гібриду Полбіг F1.
2.Оцінка впливу схеми посадки розсади на врожайність плодів томату
Результати проведених нами досліджень показали, що схема посадки розсади
істотно позначилась на рівні сформованої врожайності плодів ранньостиглих
гібридів томату.
Серед гібридів по всіх варіантах схеми посадки розсади більшою врожайністю
характеризувався гібрид Полбіг F1. Порівняно з контрольним гібридом Астерікс F1,
збільшення врожайності становило за схеми 35х70см -2,1 кг/м,2 за схеми 40х50 см –
1,9 кг/м,2 за схеми 35х100 см – 2,0 кг/м2.
Найменшу врожайність плодів отримали за схемою посадки розсади 40х50 см.
У середньому вона склала 4,0 кг/м2 по гібриду Фортікс F1 і по гібриду Астерікс
F1(контроль) -4,9 кг/м.2.
Після проведеної роботи можна зробити такі висновки:
1. Загущення посівів призвело до збільшення висоти рослин (ранньо-стиглих
гібридів томату). Серед гібридів більшою висотою рослин в усіх схемах посадки
розсади характеризувався гібрид Астерікс F1(контроль).
2.. Максимальна врожайність за вирощування ранньостиглих гібридів визначена за
схеми посадки розсади 35х70 см – по гібриду Полбіг -7, 6 кг/м2.
3.Проведені дослідження і розрахунки дозволяють рекомендувати господарствам
різної форми власності вирощувати ранньостиглий гібрид томату Полбіг F1 в
умовах краплинного зрошення за схемою посадки розсади 35х70 см. Це забезпечить
одержання врожайності плодів на рівні -7,6 кг/м2.
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ІСТОРІЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯ У МІСТІ ОХТИРКА
Кошиль Максим Павлович, КПНЗ «Охтирський міський центр позашкільної
освіти – Мала академія наук учнівської молоді», Охтирська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. ім. Антоненка-Давидовича, Охтирської міської ради Сумської
області
Науковий керівник: Хорошун Віра Валентинівна, керівник гуртка-методист
Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської
молоді
Актуальність дослідницького проєкту. У сучасних умовах бурхливого
зростання
промислового
виробництва,
урбанізації,
розширення
сільськогосподарських площ тощо питання про забезпеченість та збереження питної
води набуло особливої гостроти, стало однією з найважливіших соціальноекономічних і наукових проблем. Необдумана господарська діяльність людини
призвела до забруднення джерел питної води, до помітного скорочення її кількості у

водоймах суходолу: міліють водойми, зникають малі річки, висихають колодязі,
зменшується рівень ґрунтових вод. В багатьох регіонах спостерігається нестача
води. Багатоцільове використання водних ресурсів збільшує попит на них, веде до
зростання забруднення і поступового виснаження природних джерел. Ці проблеми з
різним ступенем гостроти
Мета дослідницького проєкту: З’ясувати історію водокористування у місті
Охтирка Сумської області.
Завдання
1. Охарактеризувати природні джерела прісної води на території м. Охтирка та
водокористування мешканців міста у ХVІІ-ХVІІІ століттях.
2. Водокористування у місті Охтирка на сучасному етапі.
Методи дослідження: експедиційний, моніторинг, картографічний , метод
порівняльного аналізу.
Практичне значення одержаних результатів. Положення та висновки
дослідження можуть бути використані у створенні методичних наукових посібників,
у роботі гуртків, шкільних факультативів із вивчення географії та геології а також
для популяризації теми в ЗМІ.
Особистий внесок автора.
Місто Охтирка знаходиться на південному сході Сумської області, засноване у
1641 році. На той час з кожним роком кордони міста розширювалися. До міста були
включені Гусинська слобода і Мошенський хутір. Територіально місто розвивалося,
в основному, в північному напрямку по перешийку між озерами Білим і Чикаловим,
а також навколо фортеці.
Охтирка з давніх часів була багата на водойми. Крім річок Охтирки, Гусинки,
Мошенки у місті були озера: Біле на західній околиці; Чикалове – за
Петропавлівською церквою. За міською межею були озера: Ігнатенковє,
Підберезняцьке і Чередницьке, Велике Соснове і Мале Соснове, Мандрикінське.
У ХVІІ-ХVІІІ століттях озера виконували роль природного захисту містафортеці і займали 48% його території. Таким чином на початку існування міста
Охтирки проблем з нестачею води не було: мешканці брали воду з озер, Білого,
Чикалового та Мошенського які у ХVІІ столітті займали значну територію міста, які
були чистими, прозорими і глибокими .
У ХVІІІ під керівництвом городничого Гусаковського була штучно заглиблена
стариця р. Охтирка і таким чином утворилося Зелене озеро, де місцеві жителі
почали ще й активно прати білизну. По мірі розбудови міста мешканці стали
користуватися колодязями.
На південній околиці міста Охтирки, у районі розташування І Сотні
Охтирського Слобідського полку (тепер мікрорайон Дачний), була побудована
Козацька криниця, яка існує до цього часу.
Перша водонапірна вежа у місті Охтирка була побудована у 30-ті роки
минулого століття. Вона була зруйнована під час Другої світової війни. На її місці
відразу після війни була побудована нова вежа.
На початку 60-х років минулого століття у місті почала розвиватись нафтова
промисловість, яка потребує великої кількості води. Разом із нафтовою

промисловістю інтенсивно «зростали» багатоповерхові будинки. Саме цей факт і
спровокував гостру нестачу води. Особливо це відчувалося у мікрорайоні Дачний,
мешканці якого вечорами вишикувалися у довжелезні черги біля колонок. Коли ж у
колонках зникала вода, люди прямували до Козацької криниці, яку в той час
називали «водокачка».
У 1964 році була у центрі міста побудована нова водонапірна вежа. Але
потужності її вистачило лише на 25 років. Зараз вежа не функціонує. На сучасному
етапі мешканці міста Охтирки користуються водою з міського водогону.
Водопровідна вода поступає із артезіанських свердловин.
Зона активного
водообміну
включає
в
себе
також
водоносні
горизонти
верхньокрейдяних відкладів товщиною до 550-650 м, які використовується в місті
для питних потреб. Дебіти вод досягають до 300 м3/добу при досить незначних
зниженнях. Воду з сеноман-нижньокрейдяного і юрського водоносного горизонтів
не можна використовувати для виробничих потреб. Її запаси не поповнюються.
Загальна довжина міського водогону у 2012 році становила 94 км, станом на
2022 рік 141км. Загальна кількість абонентів, які користуються водою становить
15083, станом на 2022 рік – 18000.
Вода, що надходить у місто Охтирка розподіляється таким чином: для
населення –55 % ;для промислових об’єктів – 23 %; для комунальних служб –18%;
для інших потреб – 4 %.
Останнім часом у приватному секторі міста стало популярним
водокористування водою із артезіанських свердловин, які залягають на пліоценверхньочетвертинних червоно-бурих і строкатих глинах на глибині залягання від 0
до 17 м. Потужність водоносного горизонту до 5 м.
Вода міського водогону поступає у квартири водокористувачів, а також у
колонки. Яскравим прикладом цього є вулиця Київська, на якій станом на 2012 було
розташовано 7 діючих колонок. Протягом 10 років їх число скоротилось до 2. Для
технічних потреб мешканці міста використовують воду з колодязів. Колодязі
розташовані як на приватних садибах, так і на вулицях міста. Колодязь для
технічних потреб є і на території загальноосвітньої школи №8.
Очищення стічних вод, що надходять від населення та підприємств здійснює
Охтирське підприємство «Водоочистка». Потужність очисних споруд – 9,3
тис.м3/добу, протяжність каналізаційних мереж у 2012 році становила 14,4 км,
станом на 2022 рік 25,4 км.
Провівши дослідження, ми можемо констатувати, що
- на початку існування міста Охтирки проблем з нестачею води не було:
мешканці брали воду з озер, Білого, Чикалового та Мошенського які у ХVІІ столітті
займали значну територію міста, які були чистими, прозорими і глибокими .
- на сучасному етапі мешканці міста Охтирки користуються водою з міського
водогону, колодязів, артезіанських свердловин.
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СОЗОЛОГІЧНА ОЦІНКА ФЛОРИ УРОЧИЩА «КАЛДУБИ»
Кондратюк Дарина, вихованка гуртка «Ландшафтний дизайн»
Науковий керівник: Майсак Наталія Сергіївна, методист ЗПО «станція юних
натуралістів міста ковеля», керівник гуртка-методист
Основна мета дослідження: з’ясувати видовий склад, поширення та стан популяцій
рідкісних та зникаючих рослин в урочищі «Калдуби».
Актуальність теми визначається тим, що скорочення чисельності рідкісних видів
рослин і тварин займає особливе місце серед головних екологічних проблем
сучасності. Проблема збереження живих систем на Землі, як необхідна умова
виживання людини та сталого розвитку цивілізації, є однією з глобальних і складних
проблем сучасності. Для її успішного розв’язання необхідно мати чітку та
достовірну інформацію про видовий і систематичний склад, чисельність та
поширення рідкісних та зникаючих видів і, користуючись даною інформацією, на
науковій основі запропонувати можливі шляхи розв’язання екологічних проблем у
конкретному регіоні.
Об’єкт дослідження: урочище «Калдуби».
Предмет дослідження: рідкісні та зникаючі види флори.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:
- за літературними джерелами ознайомитися з об’єктом дослідження;
- з інформаційних джерел зібрати інформацію про рідкісні та малопоширені рослини
Ковельського району
- здійснити дослідницькі походи в урочище «Калдуби»;
- опрацювати матеріали, зібрані у ході досліджень;
- здійснити облік та картографування виявлених місць зростання рідкісних і
зникаючих видів рослин;
- розробити рекомендації для здійснення заходів щодо збереження даної категорії
рослин..
Термін проведення досліджень: дослідження розпочались навесні і
закінчились восени 2021 року.
Методи дослідження: емпіричні: маршрутно-експедиційні, спостереження,
підрахунок, опис, фотографування; камеральні: аналіз, підрахунок.
Наукова новизна одержаних результатів: Дані, отримані у ході досліджень,
допоможуть відтворити реальну картину поширення рідкісних та малопоширених
рослин в урочищі «Калдуби» на території Дубівської ОТГ Ковельського району
Практичне значення результатів. У роботі викладено рекомендації щодо
здійснення заходів зі збереження рідкісних рослин Ковельщини. Ці матеріали
можуть використовуватись у просвітницькій діяльності серед учнів, вчителів і
населення краю, стануть у нагоді Управлінню екології та природних ресурсів
Волинської обласної державної адміністрації, що постійно працює
над
дослідженням та розширенням мережі об’єктів природно-заповідного фонду.
Результати досліджень. Дослідження тривали з березня 2021р. по жовтень
2021р. У червні-липні 2021р. було здійснено три дослідницькі походи. Досліджено

територію обабіч лісової дороги загальною протяжністю 1.4 км. У результаті
созологічного дослідження місцевої флори було виявлено місця зростання двох
видів рослин, що занесені до Червоної книги України: Коручка чемерникоподібна
(коручка широколиста) (Epipactis helleborine) – 1 популяція, Гніздівка звичайна
(Neottia nidus-avis) – 4 епізодичні місця зростання.
Висновки. В результаті проведених нами досліджень на території лісового
урочища «Калдуби» було вперше виявлено та зафіксовано два червонокнижні види
– коручка чемерникоподібна (коручка широколиста) (Epipactis helleborine) та
гніздівка звичайна (Neottia nidus-avis), які досі не були внесені до реєстру видів
представників Червоної книги, що зустрічаються на території Ковельського району.
Ця інформація в майбутньому може стати підґрунтям для наданню урочищу
«Калдуби» природозаповідного статусу.
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Додаток А

Локалізація урочища «Калдуби» на карті Ковельського району

Додаток Б

Лінії маршрутів досліджень на супутникових знімках досліджуваної території

Додаток В

Квітень-травень 2021р. Було опрацьовано літературні та Інтернет ресурси.

Червень-липень 2021р. Було здійснено дослідницькі походи в урочище «Калдуби»

18.06.2021. Під час дослідницького походу №1 виявлено гніздівку звичайну.

18.06.2021.Під час дослідницького походу №1 виявлено 32 екземпляри коручки
чемерниколистої у фазі бутонізації.

25.06.2021. Квітуючі екземпляри коручки чемерникоподібної

02.07.2021. Під час
дослідницького походу №3
виявлено місця зростання
гніздівки звичайної.

02.07.2021р. Коручка
чемерникоподібна перецвітає

СУЧАСНИЙ ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ПОШИРЕННЯ ІНВАЗІЙНИХ ВИДІВ
РОСЛИН НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА РІВНОГО
Котик Софія Сергіївна, вихованка Екологічного центру ПДМ, 7 клас
Інвазійні види визнані одним із п’яти ключових чинників збіднення та втрати
природних екосистем. В Україні було розроблено робочий варіант Національної
стратегії контролю неаборигенних рослин в Україні. Для застосування дійових
заходів вимагає систематичних досліджень із їх виявлення, вивчення масштабів
поширення, факторів, що сприяють поширенню, та розробка ефективних заходів
боротьби.
У червні-вересні 2020 та 2021 рр. вихованці Екологічного центру Рівненського
міського Палацу дітей та молоді здійснили ряд експедицій із дослідження інвазійних
видів рослин на території м. Рівного.
Мета: з’ясування сучасного складу та масштабів поширення інвазійних видів
рослин на території м. Рівного та прилеглих територіях.
Завдання: встановити сучасний склад інвазійних видів рослин на території м.
Рівного та прилеглих територіях; описати природно-екологічні умови їх зростання;
провести систематичний, еколого-ценотичний аналіз; виявити види господарської
діяльності людини, які сприяють поширенню інвазійних видів; ознайомитись із
методами боротьби та провести апробацію заходів знищення окремих видів рослин.
Для вивчення сучасного поширення та особливостей зростання інвазійних видів
рослин у червні – вересні 2020 та 2021 рр. були проведені польові дослідження на
території м. Рівного та прилеглих територіях (пн-сх. та пв.-сх. околиці міста).
Під час досліджень здійснювались види робіт: виявлення місць зростання
інвазійних видів рослин; опис місць зростання та масштабів поширення
(характеристика місць зростання включала визначення особливостей рельєфу
місцевості та природних умов) за методикою «GLOBE»; визначення видів рослин за
атласами-визначниками «Шкільний визначник рослин» та електронними ресурсами
UkrBIN, Plantarium; макрозйомка рослин; виявлення видів господарської діяльності
людини візуально.
Виявлені інвазійні види були проаналізовані за систематичним положенням,
життєвою формою, екологічними характеристиками, масштабом поширення у
міському середовищі, факторами, що сприяють поширенню, ефективними
способами контролю та боротьби.
В ході досліджень на території м. Рівне та прилеглих територіях було
виявлено 15 видів інвазійних рослин: Амброзія полинолиста, Злинка канадська,
Циклахена нетреболиста, Галінсога дрібноквіткова, Ваточник сірійський, Борщівник
Сосновського, Золотарник канадський, Ехінацистис шипуватий, Робінія звичайна,
Сумах оленерогий, Павловнія повстиста, Катальпа бігнонієвидна, Дуб червоний,
Клен ясенелистий, Злинка однорічна.
Виявлені інвазійні види рослин належать до 10 родин. Найбільшою кількістю
видів (6 видів) представлена родина Айстрові, інші 9 родин представлені по одному
виду.

За життєвими формами 5 видів належали до листопадних дерев, сумах
оленерогий може зростати, як кущ або як невисоке дерево. Дев’ять видів –
трав’янисті рослини.
За походженням 11 видів походять з Північної Америки, павловнія повстиста
походить із Східної Азії, галінсога дрібноквіткова – з Південної Америки,
батьківщиною борщівника Сосновського є Кавказ.
За екотопологічними особливостями більшість виявлених інвазійних рослин
відносились до відкритих екотопів: лук, степів, саван.
За відношенням до освітленості більшість рослин (11 видів) належали до групи
геліофітів.
За відношенням до багатства грунту більшість видів належали до групи
мезотрофів.
За відношенням до вологості більшість рослин відносились до групи мезофітів.
Поширення інвазійних видів рослин на території міста мало певні особливості.
Борщівник Сосновського опанував всі антропогенні та напівприродні екотопи міста.
Він зустрічався на газонах вздовж вулиць, у внутрішньоквартальних зелених зонах
житлової забудови, у скверах, парках, на перелогах в околицях міста, на пустирях, у
долині річки Устя, на березі Басівкутського водосховища, вздовж залізничного
насипу. Золотарник канадський утворював суцільні непрохідні зарості на перелогах
в околицях міста. Ехіноцистис шипуватий зустрічався лише у прибережних
екотопах, вздовж берегів р. Устя та Басівкутського водосховища. Він місцями
утворював суцільні зарості поверх природної прибережно-водної рослинності.
Злинка канадська та однорічна, галінсога дрібноквіткова, циклахена нетреболиста,
амброзія полинолиста зустрічалися в основному на пустирях, будівельних
майданчиках в околицях міста.
Сумах оленерогий досить часто зустрічався в сучасному озелененні
громадських закладів, на присадибних ділянках.
Робінія звичайна та Клен американський активно використовувалися у
міському озелененні 40-50 років тому. Дорослі дерева виявлені вздовж вулиць, у
періферичних частинах парків, в межах житлової та промислової забудови. У
сучасному озелененні вони практично не використовувалися, проте на окремих
ділянках (пустирі, неконтрольовані ділянки парків, вуличних насаджень) виступали
як активні фактори спонтанного озеленення за рахунок порості.
Практичні заходи задля протидії поширенню у місті та його околицях інвазійних
видів рослин Екологічний центр ПДМ започаткував влітку 2017 р. Вони включали
інформування державного фітосанітарного інспектора щодо місць зростання
карантинного виду Амброзія полинолиста, пряме знищення рослин (амброзія,
борщівник) із подальшим моніторингом ділянок, проведення інформаційної
кампанії щодо поширення інвазійних видів рослин на території міста із залученням
місцевих ЗМІ.
ВИСНОВКИ
1. Дослідженнями встановлено зростання 15 інвазійних видів рослин на території
м. Рівного та прилеглих територіях, які відносились до 10 родин.

2. У структурі життєвих форм серед інвазійних видів рослин переважали дерева
та трав’янисті рослини.
3. За походженням серед інвазійних видів рослин переважали північноамериканські види.
4. За екологічними характеристиками більшість інвазійних рослин пристосовані
до малозволожених, з бідним та середнім вмістом елементів мінерального
живлення грунтів і достатньо освітлених місцезростань.
5. За екотопологічною приуроченістю серед інвазійних видів рослин переважали
компоненти суходільних та сухих лук, степів, гірських лісів.
6. У межах міста інвазійні види поширені на територіях зелених рекреаційних
зон, у вуличних насадженнях, на територіях громадських установ та освітніх
закладів, на перелогах, у заплаві р.Устя та водосховища Басівкутське.
7. Окремі інвазійні види рослин активно використовувались у сучасному
озелененні – сумах оленерогий, катальпа бігнонієвидна, павловнія повстиста,
золотарник канадський.
8. Практичні заходи боротьби із інвазійними видами сприяють стриманню їх
поширення на території міста.
9. Для контролю та боротьби із інвазійними видами рослин у місті важлива
організація широкої просвітницької кампанії, співпраця мешканців із
Фітосанітарною інспекцією та
Управлінням житлово-комунального
господарства.
10. Видовий склад та поширення інвазійних видів рослин на території міста є
недостатньо вивченим та вимагає подальших досліджень.
ВИВЧЕННЯ ШЛЯХІВ ПЕРЕРОБКИ ТА ВТОРИННОГО ВИКОРИСТАННЯ
ПАПЕРУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТРИВАЛО
ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ
Харіна Вікторія, учениця 10-Б класу ЗОШ І-ІІІ ст. №13
Науковий керівник: Федурця О.М., вчитель біології вищої категорії, старший
вчитель
Тема: вивчення шляхів переробки та вторинного використання паперу для
збереження природного потенціалу тривало відновлюваних джерел
Мета: дослідити можливість використання одного із шляхів переробки та
вторинного використання
паперу для збереження потенціалу тривало
відновлюваних джерел та сприяти розвитку виробництва паперу із менш затратним
використанням енергії та ресурсів
Актуальність дослідження: переробка паперу несе численні переваги для
навколишнього середовища. Якщо здавати на переробку 1 тонну паперової
продукції та картону, а також переробляти цей матеріал, згідно нашої
методики, теоретично можна зберегти в середньому 17 зрілих дерев, 2600 літрів
води, 2,5 м³ територій під полігонами сміттєзвалищ або 30-40 років тривалості
життя дерев

Предмет та об’єкт дослідження: використаний папір та картон, як сировина для
повторного виготовлення паперу, за методикою «Екранування», створення «секонд
паперу»
Завдання:
1) Оцінити значення паперу та картону у житті людини;
2) Розрахувати кількість витраченого паперового матеріалу для міста Мукачево
за рік;
3) Провести дослідження за методикою «Екранування» та створення «секонд
паперу»;
4) Підготувати практичні рекомендації для збирання паперової продукції;
5) Проаналізувати результати дослідження.
Практичне значення цього проекту полягає у тому, щоб запобігти знищенню
природного потенціалу тривало відновлюваних джерел (багаторічні дерева, ліси) та
перевірити практичність застосування методики «Екранування» для повторної
переробки використаного паперу та картону
Відмінність та переваги запропонованих підходів і результатів: насамперед
однією з основних переваг створення вторинного паперу є збереження енергетичних
запасів біосфери. Також «секонд папір» є практичним та універсальним, він не
потребує великих затрат енергії та часу
ЗАСТОСУВАННЯ ВИГОТОВЛЕНОГО СЕКОНД ПАПАПЕРУ ЗА МЕТОДИКОЮ
«ЕКРАНУВАННЯ»
Отже, «секонд папір» можна використовувати для художньої діяльності (як
декоративний або крафтовий папір). Якщо при виготовленні паперу додати у суміш
води й паперу кольорові фарби, блискітки і т.д.
Також виготовлений нами папір є універсальною заміною звичайного офісного
аркуша паперу
Крім того вторинний папір можна використовувати для виробів своїми руками та
для звичайних побутових потреб
ВИСНОВОК
Дане дослідження має такі результати:
значення паперу та картону у житті людини є неймовірно вагомим, адже
паперова продукція є необхідною складовою задоволення побутових потреб;
метод «Екранування» або створення «секонд паперу» є універсальним та
доступним абсолютно кожній людині;
- створення вторинного паперу відіграє важливу роль у збереженні природних
запасів біосфери;
- перероблений папір за методикою «Екранування» запобігає знищенню
потенціалу тривало відновлюваних джерел, а й дає нам змогу практично
безвідходно утилізувати вже використаний папір;
- виготовлення паперу з вторинної продукції дешевше в 7 разів, ніж з первинної
сировини, отже, в 7 разів зменшується використання деревини, тривало
відновлюваного природного ресурси.

«Секонд папір» не схожий на папір машинної вичинки, з одного боку за
технічними стандартами він гірший: нерівномірний по товщині, зазвичай менш
гладкий, часом занадто тендітний - такий папір зовсім не завжди підійде для друку.
Але папір ручного виготовлення володіє однією незаперечною перевагою, яка
змушує забути всі його недоліки, - абсолютною ексклюзивністю та унікальністю.
На сьогодні кількість вирубаних дерев, задля створення паперової продукції, сягає
4 млрд
на рік, однак, якщо переробляти використаний папір, затрати на
виготовлення паперової продукції зменшаться вдвічі.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Насамперед потрібно виробити звичку у населення до сортування сміття. Для
цього необхідно у кожному районі міста покласти контейнери для збору
використаної паперової продукції.
Для мотивації збору використаної паперової продукції пропоную нагородження:
білет на безкоштовний проїзд у громадському транспорті міста (прилад для
зважування використаного паперу та видачі білета на проїзд у громадському
транспорті, відповідно до ваги зданого паперу).
Крім того, важливо не тільки здавати папір на переробку, а й використовувати
його доцільно: для того щоб висушити руки буде достатньо однієї серветки або
паперового рушника, виготовленого з використаного паперу.
Також слід віддавати перевагу електронному варіанту щоденного планування.
Дотримуйтесь такої тези: «ЗІБРАТИ-ЗДАТИ-ПЕРЕРОБИТИ».
Більше того, використовувати методику створення «секонд паперу», адже це
практичний спосіб переробки паперу, без великих затрат часу, енергії, сировини.
Я пропоную час від часу проводити в освітніх закладах заходи для заохочення
раціонального використання паперу, з метою привернути увагу учнів до питання
економного використання природних ресурсів.
В магазинах віддавайте перевагу продуктам, виготовленим з макулатури.
ВПЛИВ ПОБУДОВИ ГЕС РІЗНИХ МАСШТАБІВ НА ПРИРОДНІ
ЛАНДШАФТИ
Веремеєнко Олександра Володимирівна, КПНЗ «Охтирський міський центр
позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді», Охтирська
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 Охтирської міської ради Сумської області,
Науковий керівник Хорошун Віра Валентинівна, керівник гуртка-методист
Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської
молоді
Актуальність дослідницького проєкту. Список наруги над довкіллям України
та неповторних втрат в останні два століття достатньо великий. Каскад
дніпровських водосховищ є головною топографічною особливістю України, яка
відрізняє її мапу від мап усіх інших європейських країн. У ХХІ столітті, коли все
більше навколишньої природи перетворюється в навколишнє середовище, ми
повинні цінувати кожний куточок, де береглися природні ландшафти, бо розуміємо,
що втрачене неможливо повернути.

Мета дослідницького проєкту: з’ясувати як вплинула побудова ГЕС різних
масштабів на природні ландшафти.
1. З’ясувати, як вплинула ГЕС, побудована у 50-х роках минулого століття на
ландшафти околиць с. Скелька.
2.Використавши фото з приватної колекції охарактеризувати Дніпровські
пороги та відповісти на запитання: побудувавши Дніпрогес придбали? чи втратили?
Методи дослідження: експедиційний, історико-географічний, робота з
літературними джерелами та інтернетресурсом, використані фотографії з приватної
колекції.
Особистий внесок автора. Наведені результати та висновки отримані автором
особисто.
Греблі мають істотний вплив на гідрологічний режим та екологічний стан
річок. Вони:
- уповільнюють течію, що сприяють заростанню дзеркала ставків та водосховищ;
- змінюють режим річкового стоку;
- порушують екологічну рівновагу й докорінно змінюють умови водообміну;
- підвищують рівень ґрунтових вод;
- сприяють замулюванню річки, завдяки чому зменшується прозорість;
- утворення ставків, сприяє деформації русла;
- в другій половині літа тоненький шар води на більшій частині площі
водосховищ зацвітає й починає гнити. Задихається й гине риба, інші водні
тварини.
- на великих водосховищах плеса підмивають береги. Вздовж них утворюються
багатокілометрові урвища, якими небезпечно ходити й уздовж яких небезпечно
плавати.
У 50-х роках минулого століття широкого розповсюдження набуло
будівництво колгоспних і міжколгоспних невеликих гідравлічних електростанцій на
річках області. У період з 1946 року по 1950 рік були споруджена:
Великописарівська ГЕС та Скельська ГЕС на річці Ворскла Охтирського району.
Будівництво малих ГЕС на початковому етапі розвитку сільської електроенергетики
відіграло важливу роль, оскільки електроенергія від них надходила до споживачів
впродовж всієї доби, тоді як від дизельних електростанцій – тільки ввечері. Але це
були дуже ненадійні споруди, які згодом аварійно були виведені з ладу. З приходом
в сільське господарство великої державної електроенергетики, ГЕС як виробники
електричної енергії ще в 60-і роки втратили своє значення.
У районі села Скельки поверхня схилів корінного берега крута, у середньому
крутизна його схилів складає 150. При порушенні рівноваги схилу під впливом сили
ваги, що відбувається на схилах, які мають велику крутизну, утворилося Скельське
відслонення неоген-палеогенових пісковиків, хронологічне положення: пам’ятки:
берекська світа олігоценового відділу палеогену та новопетрівська світа міоцену.
Тут відслонюється досить повний розріз піщаних відкладів новопетрівської світи
(середня та верхня підсвіти) та кварцеві піски сиваських верств берекської світи.
Для побудови електростанції була споруджена гребля, яка утворила руслове
водосховище. Вода почала підмивати схили, а коли гребля була зруйнована, і було

спущене водосховище, зсувні процеси посилились. По схилам почали «зповзати»
величезні глиби пісковиків.
На Дніпрі з 1932 по 1976 роки споруджено шість водосховищ: Київське,
Канівське, Каховське, Кременчуцьке, Дніпровське та Дніпродзержинське. Із
каскаду водосховищ на Дніпрі першим – в 1932 році, у порожистій його частині,
було споруджено Дніпровське. На ділянці між містами Дніпро і Запоріжжя,
довжина якої досягала 65 км, перепад висот річища складав – 31 м, а його ширина –
380-960 м існувало 9 порогів (Кодацький, Сурський, Лоханський, Дзвонецький,
Ненаситець або Ревучий, Вовнизький, Будило, Лишній та Вільний. Крім порогів тут
були понад 60 не суцільних і не стрімких виходів кристалічних порід, які називали
«забори» і майже стільки ж островів. Дніпровими порогами називають виходи
гранітів, гнейсів мігматитів та інших кристалічних порід Українського щита у
річищі головної водної артерії країни,. Кристалічні породи щита утворилися в археї
та протерозої (2-3 млрд. років тому), а на заваді Дніпру стали лише приблизно 2
млн. років тому, коли у межах сучасної України формувалася річкова мережа.
Не вкриті водою унікальні ландшафти порожистої частини Дніпра з виходами
докембрійських кристалічних порід (граніти, гнейси і магматити, які складають
урвисті береги і скелі ) охороняються у геологічному заказнику «Дніпровські
пороги», який заснований у місті Запоріжжі в 1963 році. До заказника входить
кілька островів та частина знаменитої Хортиці Різноманітна рослинність резервату
включає лісові, степові, водяні, лучні та скельні угруповання. До Червоної Книги
України віднесено 18 видів рослин.
ВИСНОВКИ
1. Побудова та руйнування водосховища на р. Ворскла біля с. Скелька
посилили екзогенні процеси. Несприятливі геолого-геоморфологічні процеси (зсуви,
обвали) впливають на якість річкових вод у результаті чого збільшується
каламутність річок і твердий стік.
2.Поставивши на терези два запитання: побудувавши Дніпрогес придбали? чи
втратили? Ми можемо констатувати, що при побудові Дніпрогесу були затоплені
Дніпровські пороги, разом з якими пішли під воду неповторні ландшафти та
геологічні пам’ятки.
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Нестерук Анна Олександрівна, 6 клкас, вихованка Рівненського міського
Палацу дітей та молоді
https://drive.google.com/file/d/1higkk3xCgU10E9KuCUTrWqkJcpE5NW5Y/view?pli=1

Маринич Ольга Василівна, 9 клас, Красносільська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів, Комарівської сільської ради Ніжинського району Чернігівської
області
https://drive.google.com/file/d/1eFJxA4GddhjZneWi8qiPE4Mcw2fdB7yf/view?pli=1
СУЧАСНИЙ СМАРТФОН ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
КЛІМАТУ МАРСА
Стоянов Кирило Костянтинович, учень 9 класу Виноградівський опорний
заклад освіти – ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та
гімназією Арцизької міської ради
Актуальність - можливість практично безкоштовно (порівняно з вартістю самого
марсохода) встановити на марсохід сучасний смартфон в ролі додаткового
наукового пристрою, який ще й матиме значно сучасні характеристики, і
налаштувала мене на те, щоб розглянути використання сучасного телефону
(технічні характеристики якого достатні для цього) для дослідження кліматичних
умов кратеру Езеро
Мета проекту – дослідити можливість використання датчиків сучасного смартфона
як інструменту для дослідження клімату Марсу.
Зміст поставлених завдань: дослідити перспективи використання датчиків
смартфона для дослідження кліматичних умов навколишнього середовища на
Марсі; обґрунтувати можливість роботи датчиків в умовах марсіанської атмосфери;
запропонувати шляхи зігрівання акумулятора смартфона; зробити порівняльний
аналіз даних датчиків при випробуванні на поверхні землі та на висоті до 500м (з
використанням дрону).
Предмет дослідження: перспективи застосування внутрішніх датчиків смартфона
як інструмент дослідження клімату Марсу.
Об’єкт дослідження: датчики смартфона як наукового інструменту.
Методи дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, абстрагування, порівняння),
емпіричні (експеримент).
Хід дослідження: теоретичне ознайомлення з науковими інструментами марсоходу
Perseverance, практичне тестування внутрішніх датчиків смартфона за допомогою
мобільних додатків Arduino Science («Науковий журнал») та Sensors (ящик для
приладів), експериментальне знаходження шляхів зігрівання батареї смартфона.
Сучасні смартфони та планшети – це потужні та складні пристрої з безліччю
схем, плат і датчиків. Саме використання датчиків й може допомогти у проведенні
наукових досліджень клімату Марса. Мобільний пристрій дозволяє не просто
вимірювати різні параметри навколишнього середовища, а й проводити аналіз і
статистичну обробку результатів з допомогою спеціальних додатків.
При використанні датчиків за допомогою дрона маємо такі результати :
максимальна освітленість в 15 кЛк при знаходженні смартфона на максимальній
висоті над землею – 500 м. та тримається такого значення близько двох хвилин,
тому що саме протягом цього часу дрон завис на максимальній висоті. Покази
акселерометра повністю відповідають етапу експеримента саме за віссю Z. Графік

можна розділити на три ділянки: ділянка на початку підйому, коли дрон
прискорювався приблизно до висоти 200 м (за даними висотоміру дрону). Пік, який
спостерігається на четвертій хвилині польоту, це різке свідчення керування дроном.
Максимальне значення магнітометра – 62 мкТл пов’язано з тим, що в цей час дрон
пролітав найближче до залізної труби котельні Виноградівського закладу. Причина
зниження показів магнітометру та стабільні покази починаючи з другої хвилини,
свідчить про стабільність магнітного поля землі на певній висоті. Магнітометр
працює в парі з компасом та робить роботу останнього більш точною. Тому на обох
графіках є точки дотику - близько другої хвилини, що повністю відповідає дійсності.
Висновки. В даній роботі запропонована можливість заміни деяких наукових
інструментів марсохода Perseverance (а саме, аналізатору динаміки довкілля Марса
(MEDA)) датчиками смартфона для моніторингу навколишнього середовища
кратеру Езеро: магнітометром, компасом, акселерометром, шумоміром, датчиком
освітленості, датчиком тиску, термометром, датчиком вологості. (Додаток 1)
Роздільна здатність камер сучасного смартфона є високою, хоча якість
відеозобраєжень (фото, відео) значно погіршиться та уповільніться під час передачі
до землі. Але це стосується того, поки людина не полетить до Марсу.
За результатами проведених експериментальних досліджень щодо зігрівання
акумулятору батареї пропонуємо розмістити смартфон у теплоізоляціонний блок
(футляр з пінопласту у термопакеті). У якості навантаження може бути увімкнення
відразу усіх вищезазначених датчиків марафону (Додаток 2, 3).
Використання наявних датчиків смартфона економічно вигідніше ніж
використання для досліджень окремих наукових приладів. Загальне
енергоспоживання датчиків менше за енергоспоживання окремих наукових
приладів. Ще одна перевага використання датчиків смартфона – це портативність.
Технічні характеристики сучасного смартфона достатні для того, щоб
використовувати його як лабораторію для наукових досліджень навколишнього
середовища не лише на Землі, але й Марсі.
Бібліографія: 1. Nasa Sciense Mars Місія 2020 року.
https://mars.nasa.gov/mars2020/weather/
2.
https://expertnov.ru/raznoe/telefon-rasxoduet-energiyu-sistema-android-potreblyaetmnogo-energii-kak-opredelit-kakoe-prilozhenie-potreblyaet-slishkom-mnogo-zaryada-ichto-s-nim-delat.html
ДОДАТОК 1.
Графіки роботи датчиків на поверхні Землі
люксометр. Заміри
проводились увечері.
Протягом 12 хвилин
телефон знаходився на
відстані 4 метрів від
настільної лампи. Потім
він був перенесений на
відстань 1 м;

акселерометр. Стрибок
лінійного прискорення
відповідає моменту
переносу телефону
ближче до лампи

покази магнітометра має
стрибок у значенні з 16
хвилини, що свідчить про
вплив комп’ютера, ближче
до якого був переміщено
телефон.

ДОДАТОК 2.
Варіанти зігрівання смартфона

Рис. 4.1. Смартфон у термопакеті

Рис. 4.2. Смартфон у пінопласті

Рис. 4.3. Комбінований варіант «3 в 1»

ДОДАТОК 3
Діаграма 1. Температурні показники батареї
смартфона.

Діаграма 2.Розрядка акумулятору смартфона.

ВСТАНОВЛЕННЯ СОНЯЧНОЇ СТАНЦІЇ В ДОМОГОСПОДАРСТВІ ТА
ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОДИННОГО БЮДЖЕТУ
Павлова Марія Олександрівна, 9 клас, Надеждівський ліцей з початковою
школою та гімназією Арцизької міської ради Болградського району Одеської
області
Керівник: Бєлоус Н.Г., вчитель математики Надеждівського ліцею з початковою
школою та гімназією Арцизької міської ради Болградського району Одеської
області.
Мета дослідження: провести фінансові розрахунки бюджету родини та скласти
кошторис для встановлення сонячної станції, яка буде давати фінансовий прибуток
після своєї самоокупаємості. .
Основні завдання :
- вивчити та проаналізувати літературу про енергетичні ресурси сонячної енергетики
України, види сонячних батарей, ефективність перетворення сонячної енергії;
-зібрати дані про фінансові можливості родини для придбання сонячної станції;
- показати, який фінансовий прибуток може отримати родина після підключення
зеленого тарифу;
- за результатами роботи виступити перед родинами, які увійшли до експерименту,
та перед громадськістю села.
Процедура дослідження: дослідження проведено в селі Надеждівка, заснованому
у 1864 році німецькими колоністами, які проживали тут з 1864 по 1940 р.. Вони
побудували дві вулиці з будинками німецького проектування. З 1944 року село
заселялося переселенцями з різних областей України, тому місцева влада
побудувала ще чотири вулиці з фінськими проектами будівель. Отже, у селі є два
типи будинків: будинки німецького та фінського планування. Ці два типи будинків
стали об’єктом даного дослідження, адже в автор роботи мешкає зі своєю родиною
в німецькому домі, а керівник роботи – у фінському. Були зроблені математичні
розрахунки щодо ефективності встановлення електричних панелей та можливості
отримання прибутку для покращення фінансового життя мешканців с. Надеждівка.
Були проведені фінансові розрахунки бюджету родини Павлових та встановлено ,
що остаточний дохід родини становить 340000 грн. на рік.
Розрахунки по домогосподарству родини Павлових:
Площа даху будівлі с південної сторони становить 112,5 м2..
На цю площу можна встановити сонячну станцію потужністю 20 кВт., яка
коштує 12 500 доларів (337 500 грн.), вона може самоокупитися за 4,5 років.
Після цього терміну станція буде приносити чистий дохід у розмірі
2 807 доларів
(75 780 грн) на рік впродовж 25 років.
Кошторис для будинку фінського планування , де мешкає родина Білоус Н.Г.
бюджет родини 285000 грн. на рік, враховуючи 15% коштів на потреби родини 42750 грн. Остаточний дохід становить 242 250 грн.
Корисна площа для встановлення сонячної станції
64 м2. На цю площу можна
встановити станцію потужністю 12,5 кВт, яка коштує 8900 доларів(240300грн).
Отже за 4,2 років ця станція самоокупиться. Після цього терміну станція буде
приносити щорічно прибуток 2036 доларів (54970грн.) на рік впродовж 25 років.

Розроблений нами проект є перспективним і відповідає сучасним вимогам із
захисту навколишнього середовища та має економічну привабливість.
Практичне значення: проведене дослідження є актуальним, цікавим, корисним і
його результати можуть бути використані на уроках математики, фізики, заняттях
гуртків математичного та екологічного напрямів, при розрахунку кошторису для
встановлення сонячної станції для приватного домогосподарства та при вивченні
можливості використання альтернативних енергоресурсів в селі Надеждівка.
Матеріали роботи можуть бути використані в просвітницькій діяльності шкільної
агітбригади «Нова хвиля». За період з січня по березень, поки проводилося дане
дослідження, родина автора роботи Павлової М зацікавилася проєктом та на
даний час вже встановила на своєму подвір’ї сонячну станцію .
Висновки:
1. Сонячна електроенергетика - раціональний шлях вирішення енергетичних,
екологічних і соціально – економічних проблем.
2. Встановлення сонячної станції дає можливість покращувати фінансові
можливості родин. Додаткові кошти у родини від 2000$до 30000$ залежно від
потужності станції.
3. Сонячні панелі дають можливість користуватися електричною енергією під час
зимових катаклізмів, які останнім часом спостерігаються в нашої місцевості, а саме:
сильні вітрові бурі і снігові замети які паралізують населені пункти оставляючи їх
без світла.
4. Сонячна станція –це джерело енергії, яку можна застосовувати як для продажу та
збагачування родинного бюджету, так і альтернативного обігрівання домівок у
зв’язку з тим, що останнім часом дуже дорогим стало вугілля та природний газ.
5. Сонячна станція - екологічне чисте джерело енергії.
ЛАНДШАФТНА СТРУКТУРА БАСЕЙНУ РІЧКИ ГУСИНКА
Бейзим Олександр Володимирович, КПНЗ «Охтирський міський центр
позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді», Охтирська
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 Охтирської міської ради Сумської області,
Науковий керівник: Хорошун Віра Валентинівна, керівник гуртка-методист
Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської
молоді
Актуальність дослідницького проєкту. Вивчення морфологічної структури
ландшафту та природних компонентів (гірські породи, повітря, воду, грунт), які
зв’язують між собою в ландшафтоутворюючі процеси,
дозволяє визначити
просторове розміщення ПТК будь-якого рангу, а також з’ясувати їх взаємодію,
ступінь подібності та відмінності, вплив на фізико-географічні процеси.
Річкові ландшафти – унікальні комплекси в складній мозаїці географічної
оболонки. Поступово й невпинно ландшафтні комплекси річищ та заплав
знищуються внаслідок господарської діяльності людини. Тому їх вивчення
зумовлене природоохоронною метою та має стати на заваді нераціональному
використанню природних ресурсів планети. Вивчення морфології ландшафтів

виступає обов’язковою передумовою до їх класифікації, вивчення розвитку і
динаміки, для вирішення прикладних питань.
Мета дослідницького проєкту: охарактеризувати ландшафтну структуру
басейну річки Гусинка.
Завдання
1. Охарактеризувати гідрологічну мережу річки Гусинка.
2. З’ясувати особливості ландшафтної структури басейну річки Гусинка.
Методи дослідження: експедиційний, історико-географічний, картографічний.
При експедиційних дослідженнях які були проведені у вересні 2020 року та жовтні
2021 року було проведено фотографування водних об’єктів.
Особистий внесок автора. Наведені результати та висновки отримані автором
особисто. Всі фото, що ілюструють проєкт – авторські.
Річка Гусинка – це ліва притока річки Ворскли, а значить притока другого
порядку річки Дніпра. Належить до малих річок, тому, що площа її водозбору
менше 500 км 2, довжина річки - 15,4 км.
Річка Гусинка починається серед заболоченої місцевості на відстані 3 км на
південь від села Бакирівка. До впадіння її притоки Гусочки напрям течії на
південний захід. Через 2 км після витоку приймає лівобережну притоку р. Гусочку.
Після впадіння Гусочки напрям течії річки Гусинка змінюється на західний. Після
перетину дороги Охтирка – Бакирівка, річка різко повертає на південний захід. Далі
течія річки проходить по північній околиці міста Охтирка. Долина коритоподібна,
неглибока. Заплава місцями
(особливо
у
пригирловій
частині)
заболочена. Річище слабозвивисте, у верхів'ї пересихає. Споруджено кілька ставків.
У пригирловій частині річки розташований Климентівський гідрологічний
заказник (частина Гетьманського національного природного парку).
На територію міста припадає 3,4 км після виходу за межі міста напрям течії
річки знову змінюється, і вона різко повертає на північ, 0,6 км річка протікає по
залісненій території.
Нижня течія річки, приблизно 4 км проходить по заболоченій заплаві річки
Ворскла. Річка Гусинка впадає в основне русло річки Ворскла між селами Залужани
та Климентове.
Басейн має рівну поверхню. Абсолютні відмітки до міста Охтирка знаходяться
в межах 114,7-113,1м. Абсолютні відмітки заплави річки Ворскли в районі впадіння
Гусинки 106,9 м. Річка Гусинка є приймальною водоймою трьох меліоративних
систем: 1) канал, що починається біля с. Залужани впадає у рукав річки Ворскли; 2)
меліоративна система, що складається з невеликих каналів, які господарі приватних
господарств прокопують для відводу води від своїх садиб; 3) меліоративна система,
що знаходиться на території с. Пологи.
16 жовтня були проведені експедиційні дослідження з метою уточнення
ландшафтної структури басейну та екологічного стану меліоративних каналів та
гідротехнічних споруд на річках Гусинка та Гусочка, а також ландшафтну структуру
басейну річки Гусинка.
У зв’язку із тривалою бездощовою погодою у каналах майже не було води.
Канали майже повністю заросли очеретом. Гідротехнічні об’єктів на річках

утримуються у задовільному стані. На греблях поновлені написи та відремонтовані
шлюзи.
Верхів’я басейну р. Гусинка представлене агроландшафтом, на який припадає
41,4 % течії, переважно розоране, ускладнене заболоченими пониженнями рельєфу
з торфово-болотними ґрунтами, з вербовими, чагарниковими угрупованнями,
дреновані системою меліоративних каналів, з сінокосами і пасовищами та сільською
забудовою з мережею доріг.
Середня частина басейну – антропогенний ландшафт, на який припадає 34,4
%, з міською та сільською забудовою, системою меліоративних каналів та мережею
доріг,
Наступна частина басейну, на яку припадає 5% течії, співпадає з першою
фрагментованою надзаплавною акумулятивною терасою р. Ворскла, яка
представлена хвилясто-горбистими піщаними відкладами, зі старицями, озерами та
водно-болотними угіддями з сосново-дубовими лісами на сірих лісових ґрунтах та
похідним лісом представленим березою та осикою, на місці вирубок соснового.
На пониззя басейну, на яке припадає 19,4% течії р. Гусинка, слабохвилясте з
невисокими гривами, ускладнене численними вузькими заболоченими зниженнями
алювіальними піщаними та супіщаними відкладами зі старицями та озерами; з
високо-травними, осоковими болотами та заболоченими луками, лучною та лучноболотною рослинністю на лучно-болотних й торфово-болотних ґрунтах, з
заплавними лісами вільхи клейкої в комплексі з вербовими, чагарниковими
угрупованнями, дреновані системою меліоративних каналів, з сінокосами і
пасовищами.
ВИСНОВКИ
Таким чином басейн річки Гусинки має різноманітну ландшафтну структуру:
– верхів’я басейну р. Гусинка представлене агроландшафтом;
– середня частина басейну – антропогенний ландшафт;
– 5% течії співпадає з першою фрагментованою надзаплавною акумулятивною
терасою р. Ворскла
– пониззя басейну р. Гусинка ускладнене численними вузькими заболоченими
зниженнями, зі старицями та озерами; з високо травними, осоковими болотами.
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МОНІТОРІНГ ПРИРОДНО - ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ
Жунько Єлизавета, Жунько Олександр, гурток «Біологія тварин з основами
ветеринарної медицини», Одеський обласний центр позашкільної освіти та
виховання України, Еколого-натуралістичний підрозділ

Керівник: Коренєва Жанна, к.вет.н., доцент
Актуальність проблеми. Наша Одеська область заснована 27 лютого 1932
року. Площа регіону складає 33,3 тис. кв. км, що складає 5,5% від загальної площі
території України. Клімат вологий, помірно-континентальний, з рисами морського.
Температурний режим коливається в межах + 8,2°C (північ регіону) та
+10,8°C (південь регіону). Кількість опадів невелика 340-470 мм на рік.
Переважають вітри: взимку - північні, південно-західні, а влітку - північно-західні і
північні.
Регіон займає територію Північно-Західного Причорномор'я від гирла річки
Дунай до Тілігульського лиману, а морське узбережжя складає майже 300 км.
Мета роботи: провести моніторинг природно-заповідного фонду Одеського
регіону.
Результати дослідження. На території нашої області налічується близько 200
річок довжиною понад 10 км та 1134 малих річок і струмків.
Основними
головними річками є: Дунай (з Кілійським гирлом), Дністер (з притокою Кучурган),
Кодима і Савранка (притока Південного Бугу). Річкова мережа області належить
басейнам Чорного моря, Дністра, Південного Бугу.
У приморській смузі нашого регіону багато озер як прісноводних(Кагул,
Ялпуг, Катлабух), так і солоних (Сасик, Шагани, Алібей, Бурнас). Також на
узбережжі знаходиться велика кількість лиманів, найбільші з яких - Дністровський,
Куяльницький, Хаджибейський.
Але останнім часом природні угіддя Одеської області відчувають значне
антропогенне навантаження. В регіоні є значна кількість екологічно-небезпечних
об’єктів, серед яких: водонасосні станції (ТОВ “Інфоксводоканал”); ПАТ "Одеський
припортовий завод", ТОВ „Союз”,ТОВ”РАФ”, аміако- та газопроводи, ПАТ
"Одеський нафтопереробний завод" та інші підприємства.
Основними забруднюючими речовинами є: пил, оксид вуглецю, діоксид азоту,
сірководень, фенол, сажа, фтористий водень, формальдегід та інші.
Такі значні навантаження на природні угіддя сприяють погіршенню
екологічної ситуації, зменшенню різноманіття рослин та тварин в нашому регіоні,
збільшенню захворюваності мешканців регіону на онкологічні захворювання.
Основний відсоток в структурі земельного форду Одеської області припадає
на сільськогосподарські угіддя (77,8%), з яких 62,30% - рілля; сінажі і пасовища
займають 12, 08% фонду.
Ліси займають 6,69% загальної площі, відкриті заболочені землі – 2,20%,
відкриті землі без рослинного покриву 1,01%, інші землі – 8,35%.
Крім того на сушу припадає 93,68%, а на території, що вкриті поверхневими
водами - 6,32%.
Щодо розподілу територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) за
їх значенням, категоріями та типами, то найбільший відсоток в структурі ПЗФ
припадає на біосферні заповідники (32,2%) та національні природні парки ( 30,7%).
Менший відсоток займають регіональні ландшафтні парки (9,6%) та заказники
(17,7%).

У розрізі заказників, найбільший відсоток в структурі займають ландшафтні
заказники (13,1%) та ботанічні заказники (3,8%). Також в регіоні є заказники:
орнітологічні (0,49%), загальнозоологічні (0,3%), ентомологічні (0,02%) та лісові
(0,005%).
Багатий Одеський регіон також на: пам’ятки природи ( 50 об’єктів чи 0,01% в
структурі ПЗФ), в тому числі: ботанічні (42 об’єкти чи 0,009%), гідрологічні ( 6
об’єктів чи 0,0003%), геологічні ( 2 об’єкти чи 0,003%).
Є в структурі також: заповідні урочища ( 4 об’єкти чи 8,67 %); ботанічні сади
(1 об’єкт чи 0,01%); парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва ( 24 об’єкти чи
1,03%); зоологічні парки ( 2 об’єкти).
Найбільш великими в нашому регіоні є такі заповідники та парки: Дунайский
біосферний заповідник; Нижньодністровський національний природний парк;
Національний природний парк «Тузловські лимани» та Регіональний ландшафтний
парк "Тилігульський".
Дунайский биосферный заповідник є науковою та дослідницькою
установою. Заповідник знаходиться в дельті Дунаю в Ізмаїльському районі.
Заповідник досить великий його площа складає 50252,9 га, крім того він є
складовою світової мережі біосферних резерватів і входить біосферного резервату
«Дельта Дунаю» ( Україна-Румунія).
Нижньодністровський національний природний парк знаходиться у
низов’ях річки Дністер, а саме в Білгород-Дністровському районі. Цей природній
парк входить до десяти найкращих парків нашої держави, а його площа складає
21311,1 га.
Національний природний парк «Тузловські лимани» також знаходиться
також на території Білгород-Дністровського району. Його угіддя складаються з
різноманітних заплавних ландшафтів, також є специфічна флора та фауна. На
території мешкає багато тварин та птахів що занесено до Червоної книги Чорного
моря, Червоної книги України, Червоного списку Одеської області та Європейського
Червоного списку. Площа парку складає 27865 га.
Регіональний ландшафтний парк "Тилігульський" знаходиться на
узберіжжі та прилеглій акваторії Тилігульського лиману на території Березанського
району Миколаївської області, а його площа складає 8195,4 га. До складу цього
парку входить великий
орнітологічний заказник "Пониззя Тилігульського
лиману". До складу парку включені водно-болотні угіддя, що мають міжнародне
значення, де мешкають
водоплавні птахи. Крім того, Тилігульский ліман
відносииться до самих глибоких і прозорих лиманів Одеського регіону.
Висновки
1. Найбільш великими в нашому регіоні є такі заповідники та парки:
Дунайский біосферний заповідник; Нижньодністровський національний природний
парк; Національний природний парк «Тузловські лимани» та Регіональний
ландшафтний парк "Тилігульський".
2. Найбільший відсоток в структурі регіону займають ландшафтні заказники
(13,1%) та ботанічні заказники (3,8%). Також в регіоні є заказники: орнітологічні
(0,49%), загальнозоологічні (0,3%), ентомологічні (0,02%) та лісові (0,005%).

3. Багатий Одеський регіон також на: пам’ятки природи ( 50 об’єктів чи 0,01%
в структурі ПЗФ), в тому числі: ботанічні (42 об’єкти чи 0,009%), гідрологічні ( 6
об’єктів чи 0,0003%), геологічні ( 2 об’єкти чи 0,003%).
4. Не всі об'єкти та території природно-заповідного фонду мають відповідні
нормативні положення, де законодавчо закріплювалися б вимоги до режиму
користування ціма територіями.
5. Законодавством повною мірою не встановлено ні порядок охорони
територій природно-заповідного фонду, ні характеру допустимої діяльності на них.
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СТРАУСИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЛИВОСТІ
РОЗВЕДЕННЯ, ПОЖИВНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ.
ГАРНАЖЕНКО Олександра, Гурток «Біологія тварин з основами
ветеринарної медицини» Одеський обласний центр позашкільної освіти та
виховання України, Еколого-натуралістичний підрозділ
Керівник: Коренєва Жанна, к.вет.н., доцент
Актуальність проблеми. Страусоподібні (Struthioniformes) відносяться до
нелітаючих птахів, які характеризуються відсутністю особливого кісткового
виросту грудини кіля.
До страусів відносяться такі види птахів:
Австралійський (казуар) - птах трипалий, з невеликими крилами та короткими
ногами; основні характеристика: висота 170 см, маса 37-55 кг; моногамні (за
пташенятами доглядає тільки самець), в кладці 7-16 яєць, висиджує 52 доби;
Американський страус ( нанду) – птах трипалий, опірення буро-сіре; основні
характеристика : висота 150 см, маса 30 кг; доглядає пташенят самець, самиці несуть

яйця у спільні гнізда; Африканський страус – птах двопалий, висота до 270 см,
маса 50-90 кг; яйця висиджують самець та самиця.
Мета роботи. Проаналізувати на прикладі страусиної ферми Саванна»
можливість розведення страусів в умовах Миколаївської області.
Результати дослідження. Страусина ферма «Саванна» розташовується на
півдні України у с. Ставки Веселінівського району Миколаївська область.
Заснована ферма у 2004 року, саме в тому році з елітного розплідника Німеччини
на ферму було завезено перших птахів, а для зміни крові було завезено кілька
дорослих страусів з однієї з ферм України. Покращували поголів’я ферми птахами
з ферм Бельгії.
Діяльність ферми досить різноманітна: зелений туризм, страусівництво,
продаж страусиного м'яса, виготовлення виробів зі шкіри страуса, виготовлення
різноманітної сувенірної продукції. Сьогодні ферма відноситься до середніх
господарств: понад 100 африканських страусів різних вікових груп. Птахи на фермі
доглянуті. Основні зхарактеристики птахів: тулуб великий і масивний; грудина
розвинена слабо, на її поверхні є оголена ділянка товстої шкіри - особлива грудна
мозоль, яка виконує роль опори, коли птах лягає на землю. Птахи мають маленьку
голову з досить коротким, широким і тупим дзьобом; ніздрі містяться не у основі
дзьоба, а біля його кінчика. Шия має значну довжину, вона гола, але досить
масивна . Ще однією особливість є відсутність надхвостової залози. Ще за нашими
дослідженнями скелет страуса значно важче, ніж скелет у інших птахів. Це
пов’язано з тим, що пневматизація кісток відсутня, вони не заповнені повітрям. На
грудної кістці відсутній гребінь. Таз у африканських страусів закритий так, як
відбулося зрощення кісток. Кістки задніх кінцівок розвинені дуже сильно, вони
довгі, сильні мускулисті.
Страуси на фермі мають красиве опірення - кучеряве, відносно рівномірно
розподілене по поверхні тулуба. Пір'я страуса теж має особливості , а саме
примітивну будову: відсутність боріздочок , які не зчіплені між собою і не
утворюють опахал. У страусів на фермі дуже багато красивих пір’їв: 16 махових
пір'їн першого порядку; 20- 23 другого порядку; 50-60 рульових пір'їв,
На фермі розводять страусів та вигрівають їх в спеціальних пристроях термостатах.
Загальна характеристика яєць страусів:
- у страусів самі великі яйця: маса від 1568 –1978 г. за нашими дослідження
це 26- 28 курячих яєць;
- при масі яйця 1356 г – на білок припадає 1050 г, а на жовток 306 г;
- діаметр яйця досягає від 153 см до 195 см-20 см;
- шкаралупа досить товста та цупка, майже як черепки посуду;
- яйця досить поживні тому їх використовують для їжі: 121 ккал на 100 г: на
100 г продукту міститься - 12,8 г білок, 12,3 г жир,0,8 г вуглеводи,
16,76 мкг/г вітамін А, 37,2 мкг/г каратиноїди, 15,87 мкг/г вітамін Е;
- з шкаралупи яєць виготовляються різноманітні прикраси, їх розмальовують,
прикрашають кольоровими каміннями.

В термостати на фермі закладають тільки свіжі яйця, один раз на тиждень.
Яйця розташовують у спеціальні лотки, повітряною порожниною догори.
Основні параметри інкубації : температура (°C) та вологість (%) - 36.136.7°C, 20-40%. Дуже важливе при інкубації яєць це постійне стеження за рівнем
температури та вологості в інкубаторі та в кімнаті де знаходиться інкубатор.
Страусята вилупляються досить цікавими та красивими, але є певні
особливості їх утримання : страусята повинні залишатися у вивідній шафі мінімум
24 години, до тих пір, поки не будуть повністю сухими; температура в приміщенні
повинна бути не нижче + 15 градусів.
Поступово страусят переводять у просторі вольєри, в яких є чиста вода,
річковий пісок. Годування страусів на фермі проводять тільки повноцінними
корм.
Раціони складаються з: суміші кукурудзи і злакових, додають коренеплоди,
соковиту лугову траву і обов’язково білкові продукти.
Страуси унікальні тим, що подібно жуйним тваринам вони використовують
клітковину методом бактеріальної ферментації на 60-65%. Через нестачу клітковини
птиці хворіють і погано ростуть!
Висновки.
1. Розведення страусів в Україні є досить вигідним і популярним.
2. Розводити страусів економічно вигідно, але досить тяжко.
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3. Страус - питання та відповіді. https://ostrich-farm.com.ua/content/r75/page1/
4.Страуси.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83
%D1%81
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НА РІСТ
РОСЛИН НА ПРИКЛАДІ ТРАНСФОРМАТОРА ТЕСЛА
Печенюк Артур Михайлович, 8 клас, Житомирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30
Мета: Нашою метою було вивчення впливу електромагнітного поля ліній
електропередач на функціонування (стан) живих організмів. Таким чином,
завданням нашої роботи було дослідження загального впливу ЕМП на біологічні
системи.
Електромагнітний фон існував на планеті повсякчас. Він сприяв розвитку
життя, але, здійснюючи природний вплив, що не завдає шкоди довкіллю. Так,
наприклад, люди могли піддаватися електромагнітному випромінюванню,
використовуючи у своїй діяльності дорогоцінні й напівкоштовні камені.
Що ж таке електромагнітне поле і чому воно небезпечне? Електромагнітне поле
(ЕМП) – особлива форма матерії, за допомогою якої здійснюється взаємодія між
електрично зарядженими частинками. Воно складається з двох окремих полів –
електричного та магнiтного. Силові лінії цих полів взаємно перпендикулярні.

Ніколо Тесла — видатний сербський і американський фізик, який
залишив грандіозний науковий спадок, зокрема майже 800 винаходів. Чи не
найвідоміший з них – трансформатор Тесла. Сьогодні його не використовують
для наукових досліджень, але свого часу він став популярним завдяки
унікальним спецефектам, які створював. У кінці ХІХ століття трансформатор
Тесла цілком змінив уявлення людей про електрику та її застосування.
Котушка Тесла, напевно, знайома багатьом по комп'ютерним іграм або
художнім фільмам - це трансформатор, до речі, найпростішої, хоч і нестандартної
моделі. Якщо уважно вивчити, як зробити котушку Тесла, процес збірки не буде
складним. Ключова особливість для конструктора полягає в тому, що під час роботи
трансформатора від нього на всі боки б`ють блискавки, які можна ловити руками,
ногами і головою і навіть обпектися. Увага - безпечні тільки розряди, що проходять
через повітря! На інших частинах трансформатора, який працює, вбивча напруга.
Для створення трансформатора нам знадобиться (Додаток А):

печатна плата 82 х 37 мм;

стійки для плати M3X10 мм 4 шт.;

клеєвий стержень (В х Д) 30 х 5 мм;

радіатор для транзистора 2 шт.;

гніздо під штекер 3,5 jack;

кабель AUX 3,5 jack – jack 3,5 довжиною 1,5 м;

гніздо живлення під штекер 5,5 х 2,5 мм;

шурупи M3X6 7 шт.;

провід довжиною 140 мм;

польовий транзистор 80NF70;

біполярний транзистор BD243C;

електролітичний конденсатор 1 мФ 50 В;

конденсатор 16 В;

резистор 2 кім 2 шт;

резистор 10 кім 2 шт;

світлодіод червоний;

синій світлодіод;

котушки 0,12/370T;

неонова лампа для перевірки трансформатора Тесла.
Мідний дріт можна дістати зі старих трансформаторів або ж просто придбати на
ринку. Монтаж було почато з дрібних елементів (конденсатори, резистори,
світлодіоди), потім транзистори і гнізда. Тепер потрібно намотати приблизно 1000
витків, звертаючи увагу на те, щоб не було напуску, великих відстаней між витками.
Це зробити не так складно, як може здатися з першого погляду, і при бажанні можна
закінчити роботу за годину-півтори. Коли обмотка первинного каркаса закінчена,
варто покрити її лаком або просто обклеїти скотчем, щоб конструкція не зіпсувалася
з часом.
Кріпимо транзистор D13007 на радіаторі, потім припаюємо провід, що йде від
вторинної обмотки до одного контакту транзистора. На той же контакт припаюємо
постійний резистор. На другому кінці постійного резистора припаюємо змінний

резистор. Тепер беремо первинну обмотку, засовуємо вторинну у неї і припаюємо
два дроти, які йдуть із неї на змінний резистор і резистор D13007 (Додаток Б).
Підключаємо плюсовий і мінусовий провід до тих самих резисторів і підключаємо
нашу котушку Тесла . Якщо бажаного ефекту не спостерігається, то потрібно лише
поміняти місцями проводи, що йдуть від первинної обмотки.
Значного впливу електромагнітного поля зазнають всі живі організми. Якщо
тварини здатні переміщуватися, а значить певною мірою і уникати дії ЕМП, то
рослини позбавлені можливості пересуватись і тому саме на них найкраще буде
проявлятися дія пригнічуваного фактору.
Нами було вирішино провести власний експеримент: вплив електромагнітного
поля на ріст та розвиток рослин, у моєму випадку – жита. Було куплено два
одинакові горщики невеликого розміру, в кожний з яких посіяно по 40 зерняток
жита. Біля одного з горщиків було встановлено котушку Тесла, яка й утворювала
електромагнітне поле (Додаток В). Обидва горщики поливали однаковою кількістю
води кожних два дні. В ході експерименту було помічено, що рослини біля котушки
ростуть повільніше (Додаток Г).
Дослідження проводили у 2021році, в зоні дії елекромагнітного поля котушки Тесла
наругою 12 В. Рослинність була представлена житом, з висотою пагона 15-20см і
певною біомасою, величина якої (на 1 ) була різною на різних експозиціях від
котушки Тесла (Додаток Д).
Цей експеримент показує залежність надземної біомаси рослин від експозиції
досліду. Певне підтвердження ми отримали в роботах інших дослідників. Рослини
із опроміненням елекромагнітного поля мали пригнічений ріст та їх стебло було
тоншим та слабшим.
Це можна пояснити тим, що морфологічні і функціональні порушення рослин
відбуваються практично відразу після опромінення великою кількістю
електромагнітних хвиль. Адже зміна йонного стану, що виникає при цьому, може
ініціювати необоротні процеси загибелі в клітині не тільки рослин, а й людей.
Висота рослин під час дослідження:
Горщик
без
впливу Горщик
із
впливом
електромагнітного поля
електромагнітного поля
День 1
0 см
День 1
0 см
День 2
0-0,5 см
День 2
0 см
День 3
1-1,5см
День 3
0 см
День 4
3 см
День 4
1 см
День 5
4-5 см
День 5
2 см
День 6
6 см
День 6
3 см
День 7
8 см
День 7
4 см
День 8
10 см
День 8
6 см
День 9
11 см
День 9
8 см
День 10
12 см
День 10
11 см
День 11
14 см
День 11
13 см
День 12
16 см
День 12
15 см

За результатами дослідження можна сказати, що електромагнітне поле впливає на
рослини шкідливо. Адже рослини біля котушки були більш кволі та їх ріст був
трохи загальмований.
Висновок: Людська цивілізація у своєму розвитку постійно вносить у довкілля все
нові і нові фактори, які бумерангом суттєво впливають на організм людини. Серед
таких факторів найцікавішим на сьогодні є електромагнітні поля. В даній роботі ми
також розглянули поняття електромагнітного випромінювання, дослідили і
проаналізували його вплив на рослини. І він виявився негативним.
Тому потрібно пам’ятати, що не всі зелені улюбленці здатні витримати шкідливі
електромагнітні хвилі, що найчастіше призводить до сповільнення росту або навіть
загибелі рослин. Можемо зробити висновок, що поряд з джерелами
електромагнітного випромінювання слід розміщувати лише невибагливі та
витривалі рослини.
Додатки
Додаток А:

Додаток Б:

Додаток В:

Додаток Г:

Додаток Д:

ДВИГУН СТІРЛІНГА
Печенюк Артур Михайлович, 8 клас, Житомирська ЗОШ ІІІІ ступенів № 30
Роберт Стірлінг винайшов цей тип двигуна у 1816 році.
Створення мініатюрних двигунів Стірлінга є популярним
напрямом технічної творчості. Нагрів провадиться з зовні,
тому двигун Стірлінга відносять до двигунів зовнішнього
згоряння. Досить довго двигуни Стірлінга використовувалися
лише як іграшки і навчальні посібники в школах і університетах
при вивченні термодинаміки. Я зацікавився цією роботою та
зробив макет діючої моделі такого двигуна. Для роботи базової
моделі двигуна Стірлінга потрібно джерело тепла, джерело
охолодження та поршень. Коли газ нагрівається він
розширюється і штовхає поршень охолодивши газ водою або
повітрям і газ стисниться та втягне поршень назад. Якщо
використовувати надлишок тепла то двигун працює майже без
згоряння та не викидає шкідливих газів в атмосферу також

такий двигун майже безшумний. Таку модель двигуна можна
використовувати і в побуті. Адже ця теплова машина працює не
тільки від спалювання палива але й від будь-якого джерела
тепла, наприклад – від сонячних променів, чи від звичайного
комп’ютера який є майже в кожному домі. Адже спеціалісти вже
створили модель не великого двигуна для вентилятора що
охолоджує процесор він працює на теплі яке виділяє сама
машина. А конструктори автомобілів ще із сімдесятих років
думають як використовувати двигун Стірлінга. Але як і у всіх
приладах в нього є недоліки. Один із них полягає в тому що
двигун дорогий у виробництві, ще один недолік полягає в тому
що старіші моделі виділяють не так багато енергії як хотілося. Також потрібен час
для розігріву і запуску. Адже ніхто не захоче чекати десь 20 хвилин щоб завести
машину. Але для домашніх потреб такого двигуна буде цілком достатньо. Тому що
цей двигун використовує тепло газового пальника щоб привести в дію поршні
з’єднані між собою ніби гойдалкою цей пристрій змушує двигун обертати
невеликий генератор який подає електроенергію прямо в будинок. Підбиваючи
підсумки можна сказати що для домашніх потреб двигун Сітрлінга цілком згодиться
але для виробництва нажаль ні тому що є багато недоліків. Але в майбутньому
можливо щоб зменшити кількість шкідливих викидів такі двигуни стануть
популярними і будуть використовуватися наприклад в автомобілях чи літаках. Так в
Індії, наприклад, двигуни Стирлінга широко застосовано на рисових плантаціях для
приводу верстатів, призначених для очищення рису від ошурок. І саме ці ошурки є
паливом для двигунів Стірлінга. Утворюється ніби замкнене коло. Надзвичайно
вигідним є застосування стаціонарних двигунів Стирлінга, як силових установок, у
місцевостях з термо-геодезичними аномаліями, наприклад, гейзерами. Постійним
джерелом теплоти є гейзер, а охолодником – оточуюче повітря. Маємо безвідходне
виробництво енергії. А на таких транспортних засобах як яхти, атомні підводні
човни, космічні кораблі, двигуни Стрилінга також застосовують доволі широко.
Оскільки в цьому випадку вага і габарити двигуна не є вирішальними факторами,
саме надійність визначає його роль як ідеального кандидата для перетворення
теплової енергії у механічну. Завдяки тому, що двигун Стирлінга практично не
потребує технічного обслуговування і регулювання, його може бути розміщено в
ізольованій частині корпусу, що важливо у випадку ускладненого доступу.
ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОХТИРСЬКОГО
РАЙОНУ
Линник Карина Сергіївна, КПНЗ «Охтирський міський центр позашкільної
освіти – Мала академія наук учнівської молоді», Охтирська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. № 8 Охтирської міської ради Сумської області
Науковий керівник Хорошун Віра Валентинівна, керівник гуртка-методист
Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської
молоді

Актуальність роботи. Туристична діяльність, як головна форма рекреації,
належить до видів суспільної практики. Географія туризму є складовою частиною
рекреаційної географії. Вона носить комплексний характер. Виявлення та
дослідження різних аспектів туристичних ресурсів і територіальної організації
туризму є головним завданням географії туризму, а територіальні проблеми туризму
є по суті загально географічними. Дослідження мережі туристичних ресурсів є
практично необхідним.
Мета: охарактеризувати туристсько-рекреаційний потенціал Охтирського
району.
Завдання
1. Охарактеризувати туристсько-рекреаційний потенціал Охтирського району
2.Розробити туристичний маршрут «Від гори до гори» (Гора Охтир – Гулова
гора.)
Методи дослідження: експедиційний, моніторинг, картографічний , метод
порівняльного аналізу, історико-географічний.
Практичне значення одержаних результатів. Положення та висновки
дослідження можуть бути використані у створенні методичних наукових посібників,
у роботі гуртків, шкільних факультативів із вивчення географії та геології а також
для популяризації теми в ЗМІ.
Особистий внесок автора. Наведені результати та висновки отримані автором
особисто.
Охтирський район знаходиться на південному сході Сумської області. За фізикогеографічним районуванням Охтирський район знаходиться в чотирьох фізикогеографічних областях: лівобережжя Ворскли відноситься до Південного
Полтавського лісостепу, Харківського підвищеного лісостепу, правобережжя – до
Сумського підвищеного лісостепу, Північного Полтавського лісостепу.
Біля села Олександрівка Великописарівської ОТГ на територію Охтирського
району вступає р. Ворскла. Загальний напрям течії річки, яка протікає по території
Великописарівської, Кириківської, Чернеччинської та Грунської ОТГ, на південний
захід,. Її довжина в межах Охтирського району – 226 км.
Заплава Ворскли, на якій розташовані
унікальні природні комплекси
Лівобережного лісостепу є територією Гетьманського НПП, який створено на базі
гідрологічних
заказників
загальнодержавного
значення:
Бакирівського
гідрологічного заказника, де збереглися природні ландшафти і сконцентровані
основні місцезнаходження рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин;
Хухрянського лісо-гідрологічного та орнітологічного заказника, де зберігся типовий
для регіону заплавний комплекс. До Гетьманського НПП, входить і Литовський
бір, територія якого являє собою характерний для першої надзаплавної тераси річок
масив лісу формації сосни звичайної, який до квітня 2015 року мав статус
заповідного урочища.
Науковцями Охтирського краєзнавчого музею розроблений історикоархеологічний туристичний маршрут, який проходить через села Лутище, Куземин,
Шабалтаєво, В`язове для ознайомлення з історією Куземинського укріплення
Більського городища, Замковою горою та включає огляд трьох курганів-майданів,

які за часів козацької доби слугували місцем видобутку селітри, яка
використовувалася для виготовлення пороху. Спеціалістами Гетьманського НПП
розроблений екскурсійний маршрут «Еколого-пізнавальна стежка «Литовський
бір»».
Нами було розроблено туристичні маршрути «Охтирські гори», де можна
ознайомитися з історичними відомостями, фізико-географічною характеристикою
Доброславівської
гори, корінного берега річки Ворскли та загадковими
Монашеськими озерами. Враховуючи, що туристсько-рекреаційний потенціал
Охтирського району використовується не достатньо, ми розробили туристичний
маршрут «Від гори до гори» (острівна гора Охтир - Гулова гора).
Зупинка 1. Гора «Охтир». Ворскла в районі дослідження неодноразово
змінювала положення русла. Утворенню меандр сприяли непіддатні розмиву
перешкоди, виходи твердих порід, що складають основу Доброславіської гори та
острівної гори Охтир. На фоні корінного берега сформувався його відріг
(Доброславіська гора) та острівна гора Охтир, які не були розмиті річкою завдяки їх
геологічній будові. Протягом тисячоліть річка Ворскла збільшувала між ними
відстань, яка в наш час становить 500м.
Гора «Охтир» - куполоподібний пагорб витягнутий у напрямку з північного
сходу на південний захід. Абсолютна висота її 184 м, відносна 44 м. Найбільшу
крутизну має південно-східний схил, що межує із заплавою річки Ворскли. Біля
північного схилу пагорба знаходиться стариця із значно заболоченими берегами.
Гора Охтир знаходиться під значним антропогенним навантаженням, яке
підсилює природні екзогенні процеси. На схилах гори Охтир, спостерігаються зсуви
і пісковики виходять на поверхню. Піднімаючись до вершини гори, вздовж
північно-східного та східного схилів, можемо спостерігати виходи пісковиків.
Зупинка 2. Свято-Троїцький монастир.
На вершині гори у 1654 році був заснований Свято-Троїцький монастир,
цегляна огорожа, з'єднувала шість оборонних веж і дзвіницю. (З літопису відомо, що
в липні 1709 року з цієї дзвіниці цар Петро I спостерігав за рухом російських військ
на Полтавську битву). В 1787 р за указом Катерини II монастир був закритий, а в
1842 році був даний дозвіл на його відновлення. Архітектура Свято-Троїцького
Охтирського монастиря нагадує фортецю. За словами Харківського архієпископа
Філарета Гумілевського «Охтирський Троїцький монастир, після Святогорського,
перший за красою свого розташування».
Після жовтневого перевороту 1917 р монастир був знову закритий. На цій
економічній базі організували комуну, для
безпритульних підлітків, яка
проіснувалоа з 1922 по 1937 роки, під час другої світової війни на території
монастиря розміщувалися військові казарми.
У 1970-ті роки в монастирських стінах заводом «Промзв'язок» було влаштовано
полігон для випробування антен. У 2002 році від будівель лишилася лише
напівзруйнована дзвіниця. 26 липня 2002 року на дзвіниці був поставлений святий
хрест, а в вересні почалися реставраційні роботи. Сьогодні монастир відбудовується
і його відвідують як місцеві жителі, так і паломники з різних куточків України

Зупинка 3. Акумулятивна рівнина. На ділянці г. Охтир – Гулива гора
Ворскла виконувала акумулятивну роботу, у результаті нагромадження алювіальних
відкладів на дні долини, утворилася акумулятивна рівнина, на якій в наш час
знаходиться с. Чернеччина. Абсолютні відмітки території знаходяться в межах 110120м. Зниження рельєфу – колишні стариці – заболочені. По східній, північній та
північно-західній околиці проходить горизонталь 110м. Найнижчі відмітки має його
південно-східна околиця с. Чернеччина, що знаходиться найближче до р. Ворскла.
Зупинка 4. Пагорб Гулова гора знаходиться на відстані 2,5 км від гори Охтир,
має абсолютну висоту 185,6 м його відносна висота 65 м. Західний схил Гулової
гори, витягнутий в сторону басейну р. Псел (долина р. Грунь). Від села Ясенове до
села Чернеччина через Гуливу гору проходить ґрунтова дорога. Підрізка схилів під
час прокладання якої сприяло виникненню зсувів. По обидві сторони від дороги
спостерігаються ерозійні процеси, в результаті чого оголюються коріння дерев. На
не заліснених схилах пагорба мають місце яри. Крутизна південно-східного схилу
від 7042’ до 10042’. Біля східного схилу Гулової гори, крутизна якого 10 012’,
знаходяться озера-стариці, залишки древнього русла річки Ворскла.
ВИСНОВКИ
Відкриття нових туристичних маршрутів сприятиме економічному зростанню
регіону:
- стимулюватиме розвиток селянських господарств;
- активізуватиме місцевий ринок праці, підвищить зайнятість;
- сприятиме розвитку місцевої інфраструктури та збуту надлишкової
сільськогосподарської продукції, збільшуючи додаткові прибутки селян і
відрахування у місцеві бюджети.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК «KOMFORTДІМ»
Мокан Дарина Дмитрівна, Тащі Анастасія Дмитрівна, учениці 8 класу
Залізничненського закладу загальної середньої освіти Болградської міської
ради Одеської області
Керівники: Мокан Ольга Василівна заступник з НВР, Петкова Оксана Миколаївна,
учитель початкових класів
Використання природної енергії пов'язане з двома проблемами. Перша —
запаси відновлюваних джерел енергії вичерпуються, друга — сучасні способи
виробництва енергії завдають непоправної шкоди довкіллю. Тому необхідно її
заощаджувати.

Ця робота направлена на дослідження ефективного використання енергії, бо
це ключ до успішного вирішення екологічної проблеми.
Актуальність. Робота містить теоретичний матеріалу комфорту в домі.
Питання досить важливе, тому що, навіть якщо у вас вдома все ОК, ви все одно
зможете скоротити витрати на комуналку на 30% або більше. Але за комфорт
доводиться розплачуватись загибеллю лісів та затопленням міст. Це серйозна
проблема, яка дуже актуальна на сьогоднішній день.
Тема вісника є актуальною, так як формування культури енергозбереження –
це, насамперед, навчання практичним діям, зокрема раціонального споживання
електроенергії, тепла та води.
Гіпотеза: Ефективне використання енергії – ключ до успішного вирішення
екологічної проблеми.
Об'єкт дослідження: енергозбереження будинку
Предмет дослідження: найефективніші заходи енергозбереження будинку
Мета проекту: дослідити оптимальні умови та розробити Інформаційний
вісник з найефективнішими заходами енергозбереження будинку
Завдання:
- вивчити літературу щодо правильно організованого енергозбереження за
допомогою енергозберігаючих покриттів;
- зібрати інформацію про енергозберігаючі покриття будинку;
- проаналізувати технологію енергозбереження будинку за допомогою
енергозберігаючих покриттів;
- розробити інформаційний вісник «KOMFORTдім»
Енергозбереження – шлях раціонального використання енергоресурсів.
Теплоізоляція, правильно організована за допомогою енергозберігаючих покриттів,
не тільки створить комфортний мікроклімат у будинку, але й дозволить заощадити
кошти на опаленні.
Основна відповідальність за збереження тепла лягає на
зовнішні поверхні – стіни, фундамент, дах, тому що саме вони мають найбільшу
площу зіткнення із зовнішнім середовищем.
10-25% тепла ми витрачаємо через дах. На сьогоднішній день технологія
утеплення дахів передбачає використання величезної кількості теплоізоляційних
матеріалів, зокрема, мінеральної вати, пінопласту тощо.
20-30% тепла ми витрачаємо через
стіни. Слід отеплювати стіни
Енергозберігаючою
штукатуркою,
Пінополіуретаном,
піносклом
або
Енергозберігаючою фарбою.
Вікна… 15-20% тепла ми втрачаємо через вікна. Утримати тепло нам
допоможуть пластикові вікна з стеклопакетом.
Підлога… 3-6% тепла ми втрачаємо через підлогу. Рішенням проблеми
може стати різновид системи опалення
Вентиляція
пропускає приблизно 30-40% тепла. Правильна система
припливно-витяжної вентиляції є цілісною вентустановкою.
Сонячні батареї служать для перетворення енергії сонячного
випромінювання в електричний струм.

Використання енергії сонця за допомогою сонячних колекторів може зробити
будинок повністю енергонезалежним.
Майже 20% світового енергоспоживання припадає на освітлення. Заміна
ламп розжарювання на LED може показати економію в 5-7 разів.
Наступним етапом скорочення витрат на освітлення – є установка датчиків
освітлення, руху і максимальне використання денного світла.
Економія води має велике значення для нашого повсякденного життя.
Аератор для економії води та Сенсорний змішувач дозволяє зменшити витрату
води на 20%.
Більш докладнішу інформацію про комфортдім та енергозбереження, ви
можете знайти на сторінках нашого вісника, у соціальних мережах Инстаграмм і
Фейсбук, та на офіційному сайті навчального закладу.
Правильно організоване енергозбереження за допомогою енергозберігаючих
покриттів, не тільки створить комфортний мікроклімат у будинку, але й дозволить
заощадити кошти на опаленні.
Додаток: Інформаційний вісник «KOMFORTдім»
https://docs.google.com/presentation/d/10tMew_AEZRlPDFypw6U_6xADcn_ZMef/edit?usp=sharing&ouid=117552410187923119789&rtpof=tr
ue&sd=true
БІЗНЕС-ПРОЄКТ «РОЗВЕДЕННЯ ТА УТРИМАННЯ СВИНЕЙ ПОРОДИ
ДЮРОК»
Мокан Дарина Дмитрівна, учениця 8 класу Залізничненського закладу
загальної середньої освіти Болградської міської ради Одеської області
Керівник: Мокан Ольга Василівна, заступник директора НВР
Свинарство є національною галуззю сільськогосподарського виробництва. На
думку міжнародних експертів та багатьох вчених, свинина збереже своє лідерство і
в найближчі роки. В даний час в усьому світі зусилля дослідників та фахівців галузі
свинарства спрямовані на пошук методів найбільш ефективного використання
кормів, які б за вартістю займали дві третини витрат при виробництві свинини.
Актуальність теми: На сьогодні свинарство відіграє важливу роль в
забезпеченні м’ясом населення України. Свині характеризуються високою
плодючістю, коротким ембріональним періодом, високою енергією росту та
розвитку, що дозволяє отримувати від них багато різноманітної продукції при
економних витратах корму. Засвоєння м’яса свиней в організмі людини складає 95,0
%, а сала – 98,0 %. Консервування продуктів зі свинини не погіршує його смакових
властивостей.
Гіпотеза: розведення та утримання свиней породи дюрок - це перспективний
бізнес.
Об'єкт дослідження: свині породи дюрок
Предмет дослідження: умови розведення та утримання свиней породи дюрок
в домашніх умовах.
Строки проведення дослідження: 2 роки

Мета проекту: дослідити оптимальні умови, які необхідні для утримання
свиней породи дюрок в домашніх умовах.
Завдання:
- вивчити літературу щодо утримання свиней породи дюрок;
- проаналізувати організаційно-економічну характеристику домашнього
господарства;
- проаналізувати технологію утримання, годівлі та використання тварин в
домашньому господарстві;
- розрахувати економічну ефективність проведених досліджень;
- проаналізувати стан екологічної безпеки та заходів з охорони праці;
- розробити бізнес-план по розведенню свиней породи Дюрок в домашніх
умовах;
Для досягнення високого результату та розвитку сімейного бізнесу наша
родина вивчили потребу місцевого населення та зробила висновок, що м'ясо завжди
має попит, тому що це один з основних продуктів харчування, які люди включають
в щоденний раціон. М'ясо та сало активно купують навіть під час кризи, це
стабільний бізнес, який при правильному підході може приносити гарний прибуток.
На І етапі – ми вибрали для вирощування свіней дюрок, удосконалили
технологію вирощування та відгодівлі, обрали утримання свиней з вигулом,
автоматизували процеси подачі води, систему вентиляції, провели відео стеження,
вирішили питання з власною кормовою базою, автоматизували роздачу води,
дезінфікували приміщення.
У 1 рік реалізації проєкту: купили 5голів молодняку у віці 3 місяці та
відгодовували протягом 4-5 місяців до досягнення ваги 120-150 кілограмів. У раціон
харчування свиней входять сухі та вологі корми. Також велику увагу приділяли
профілактиці та лікуванню захворювань. Купували корми у перевірених
постачальників та дотримувались умов зберігання кормів. Підтримували умови
утримання, температурний режим та вентиляцію.
Дюрок - м'ясна порода свиней, причому вона відноситься до розряду
скоростиглих. Вихід м'яса в залежності від раціону становить 60-70%. Крім того, ще
близько 10-15% становить сало, товщина якого над хребтом може досягати 18 см.
Збут продукції. Покупцями, загалом, мешканці сел Залізничне, Кубей , Табакі
та міста Болград. М'ясо продається тільки частинами (1\2 або 1\4). Забій
проводиться тільки коли є покупці на всю тушку. В середньому 1 тушка виходить
приблизно 120-150 кг по 100 грн\кг. Найбільший попит перед Новорічними святами
та Великоднем. Продаж молодняку до 15 кг, вартість 1500-2000 грн /гол.
У Таблиці представлено грошові витрати, починаючи з місяця інвестування.
Спостерігаючи за родинною справою протягом 2 років, були відокремлені
переваги та недоліки породи дюрок.
Таким чином, можна зробити висновок, що Бізнес ідея з вирощування та
продажу свиней – це складний вид діяльності, який вимагає дотримання технології
харчування та утримання цих тварин. Важливо правильно вибрати породу свиней та
оптимізувати раціон харчування, тоді прибуток буде максимальним.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ РІЗНИХ СОРТІВ ПОМІДОРІВ
Назарчук Тетяна, учениця 9 класу Гощанського академічного ліцею,
Гощанської селищної ради, Рівненського району
Дану роботу присвячено дослідженню врожайності сортів томатів в умовах смт.
Гоща.
Проаналізовано і оцінено вплив пасинкування та позакореневого підживлення
органічними добривами помідор.
Порівняно врожайність трьох сортів помідорів на ділянках, які підживлювалися
органічними добривами і на контрольних ділянках, визначено переваги
позакореневого підживлення томатів на дослідних ділянках.
У ході дослідження ми визначили, найбільш врожайні сорти томатів. Дослідили
значний вплив позакореневого підживленя органічними добривами. В результаті
чого виявили, що томати на дослідних ділянках вирізняються більшою врожайністю
і кращими зовнішніми якостями.
Ключові слова: томати, органічні добрива, пасинкування, позакореневе
підживлення, врожайність, дослідна ділянка, контрольна ділянка.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛОДІВ ЯБЛУК РІЗНИХ СОРТІВ
Бондаренко Кароліна Олександрівна, вихованка гуртка «Юні рослинники»,
учениця 6 А класу Глодоського ліцею Глодоської сільської ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області.
Керівник: Мохонько Анжела Анатоліївна, вчитель хімії та біології Глодоського
ліцею Глодоської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.
Актуальність роботи. Яблуня з давніх-давен є основною плодовою культурою в
нашій країні. Плоди яблуні багаті поживними речовинами, містять цукри, вітаміни,
макро- і мікроелементи, володіють високими дієтичними і смаковими якостями.
І хоча за хімічним складом плоди яблук різних сортів досить близькі, але навіть
незначна відмінність за вмістом окремих речовин може мати значний вплив на
формування органолептичних та інших споживних властивостей цих унікальних
плодів. З огляду на це, тема роботи є досить актуальна та потребує більш детального
вивчення. Крім того, для мене особисто яблуко є найбільш улюбленим і цінним
фруктом.
Мета роботи: дослідити фізико-хімічні властивості плодів яблук різних сортів.
Для досягнення поставленої мети, перед собою поставили такі завдання роботи:
 Опрацювати літературні та наукові джерела з теми дослідження;
 Проаналізувати зовнішні характеристики та органолептичні властивості
досліджуваних плодів;
 Експериментальним шляхом дослідити хімічні властивості плодів яблук
різних сортів;
 Порівняти харчову та валеологічну цінність плодів яблук різних сортів.
Хід та результати дослідження
Варіанти груп дослідницького матеріалу:
Зразок №1 - сорт Мутсу

Зразок №4 – сорт Голден
Зразок №2 - сорт Лігол
Зразок №5 – сорт Чемпіон
Зразок №3 - сорт Гала
Під час виконання поставлених завдань вияснили, що найбільші розміри мав
зразок №3 (200гр) та №5 (223 гр), а найменші - зразок №1 (70 гр). Всі досліджувані
плоди мали привабливий вигляд, за забарвленням зразки №1 та 4 - були зеленими,
№2 та 5- були рожевими, №3 - червоним. Найщільніша м’якоть була у зразку №1, а
найбільш м’якою була у плодах зразка №2. Проаналізували і стійкість до окислення
розрізаних плодів, в результаті вияснили, що найшвидше окислювався зразок № 2, а
найменше – зразки № 3 та 4.
Було проведено хімічний аналіз на вміст глюкози. З усіх плодів яблук
кожного сорту вирізали сегменти, подрібнили, зважили по 50 грамів і заливали 25
мл. дистильованої води, перемішували та давали настоятися 10 хвилин. Утворену
масу фільтрували, далі у пробірку до 5мл. фільтрату доливали кілька крапель
розчину купрум(ІІ) сульфату і 1 мл. розчину лугу. Розчин забарвлювався в яскравосиній колір. Потім ми його нагрівали і колір починав змінюватися. Спочатку до
жовтого осаду, а далі до червоного кольору. Відносний вміст глюкози визначали за
інтенсивністю забарвлення. На підставі отриманих результатів вияснили, що у
плодах усіх досліджуваних сортів яблук міститься глюкоза. Але візуально
найбільша кількість спостерігається у сорту Голден.
Висновки роботи:
 Аналіз джерел свідчить про те, що Україна має оптимальні кліматичні та
географічні умови для вирощування яблук на всій території країни, а в
центральних і південних її районах, можна вирощувати навіть сорти з довгим
періодом вегетації.
 За зовнішніми характеристиками досліджуванні сорти мали округлі, крупні
плоди, середньої товщини шкірку, щільну з жовтувато-кремовий соковитим
та ароматним м’якушем, що виражалися відмінно кислувато-солодким
смаком, але найбільш соковитіші були зразки №4 та 5.
 Результати експериментів свідчать про те, що візуально найбільша кількість
глюкози спостерігається у зразку №4. Найшвидше окислювався зразок № 2, а
найменше – зразки № 3 та 4. Найвищу кислотність мають плоди зразка №1, а
найнижчу – зразки №4 та 5. Найбільшу кількість вітаміну С містять плоди
зразків №1 та 2, а найменше аскорбінової кислоти містить зразок №4.
 Порівнюючи харчову та валеологічну цінність плодів яблук вияснили, що
яблука надзвичайно корисні фрукти, у них корисно все, так що праві ті, хто
з’їдає фрукт цілим. Але оскільки яблука містять доволі багато цукрів, це може
спричинити підвищення кислотності у ротовій порожнині, а також створює
поживне середовище для бактерій. Органічні кислоти можуть розм’якшувати
зубну емаль, однак тверді яблука добре масують ясна.
Перспективність подальших досліджень полягає у виявленні закономірностей
взаємозв’язку між складом плодів яблук і терміном їх зберігання, що є показником
товарної якості продукції.

Практичне значення роботи полягає у тому, що було проведено харчову цінність
плодів досліджуваних сортів яблук та виявлено ті, які мають корисніші та кращі
смакові властивості, які необхідно врахувати при виборі саджанців при вирощуванні
яблук на території села Глодоси односельцям.
ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
ДИТИНИ
Полюхович Роман Миколайович, учень 6 А класу Глодоського ліцею
Глодоської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.
Керівник: Мохонько Анжела Анатоліївна, вчитель хімії та біології Глодоського
ліцею Глодоської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.
Актуальність роботи. У підлітковому віці відбуваються кардинальні зміни
організму дитини на шляху до фізичного розвитку. І як це не дивно, але усі зміни в
організмі збігаються зі збільшенням навантаження в школі, адже доводиться
докладати більше зусиль і витрачати більше часу для виконання домашніх завдань.
Ми більше часу проводимо за робочим столом, іноді зменшуючи свою рухову
активність. Тоді як існує пряма залежність між заняттями спортом та здоровим
фізичним розвитком особистості дитини. А з огляду на сучасну ситуацію в період
пандемії, дана проблема є особливо актуальною.
Мета роботи: аналіз фізичного розвитку здобувачів освіти 6 класу як частини
загальної культури особистості так і в загальному розумінні цього поняття.
Для досягнення поставленої мети, перед собою поставили такі завдання роботи:
1. Опрацювати літературні джерела з теми дослідження.
2. Проаналізувати результати антропометричних показників здобувачів освіти 6
класу та оцінити їх фізичний розвиток за методом стандартів та індексів.
3. Вивчити, шляхом анкетування, дотримання учнями активного способу життя.
4. Розробити практичні рекомендації щодо зміцнення фізичного розвитку
школярів задля формування гармонійної особистості дитини.
Об’єкт дослідження: аналіз фізичного розвитку здобувачів освіти 6 класу.
Предмет дослідження: вплив активного способу життя на фізичний розвиток як
основи формування особистості дитини
Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел, метод
антропометричних вимірювань, анкетування, порівняння, спостереження.
Хід та результати дослідження
№ Ініці Ста Вага Зріст
ІМТ
Рівень розвитку за
Група фізичного
п/п али ть
(кг)
(м)
методом стандартів
розвитку
учня
та індексів

2.

КО
СХ

ч
ж

66
43

1,47
1,49

45
28

3.

СН

ж

37

1,48

25

1.

Високий
Середній, відхилення
від норми
Середній, відхилення
від норми

спеціальна
основна
основна

4.

ГА

ж

46

1,55

30

5.

ПС

ч

50

1,66

30

6.

СМ
МВ
ІІ
ША

ч
ж
ж
ч

34
33
29
44

1,38
1,50
1,43
1,45

24
22
20
30

10. БА

ж

46

1,53

30

11. ДА
12. ПР
13. ПМ

ч
ч
ч

34
31
36

1,39
1,39
1,38

24
22
26

14. МД

ж

36

1,42

25

15. ВД
16. ШМ

ч
ч
ж
ж

52
34
37
40

1,40
1,39
1,50
1,40

37
24
24
28

19. ГЯ
20. ЛА

ж

21. РЄ
22. БВ

25. СД

ч
ж
ч
ж
ч

34
35
31
53
44
31
39

1,45
1,45
1,40
1,60
1,40
1,38
1,49

23
24
22
33
31
22
26

26. СС

ж

37

1,45

26

7.
8.
9.

17. БК
18. ТА

23. БД
24. МВ

Середній, відхилення
від норми
Середній, відхилення
від норми
Нормальний
Нормальний
Нормальний
Середній, відхилення
від норми
Середній, відхилення
від норми
Нормальний
Нормальний
Середній, відхилення
від норми
Середній, відхилення
від норми
Високий
Нормальний
Нормальний
Середній, відхилення
від норми
Нормальний
Нормальний
Нормальний
Високий
Високий
Нормальний
Середній, відхилення
від норми
Середній, відхилення
від норми

основна
основна
основна
основна
основна
основна
основна
основна
основна
підготовча
основна
основна
основна
основна
основна
основна
основна
основна
підготовча
Основна
Основна
Основна
основна

Висновки роботи:
 Здоров’я, в першу чергу, визначається рівнем фізичного розвитку і
функціональних можливостей організму.
 Аналізи результатів антропометричних показників показали, що переважна
більшість здобувачів освіти мають середній та нормальний рівень розвитку,
що становить 42,3%, а 15,4 % мають високий рівень розвитку.
 Результати анкетування свідчать про дотримання активного способу життя та
зайнятість своїм фізичним розвитком.

 Розроблено практичні рекомендації, які надіслано у вайбер групу класу щодо
зміцнення фізичного розвитку школярів задля формування гармонійної
особистості дитини.
Практичне значення роботи полягає у тому, що проведений аналіз фізичного
розвитку здобувачів освіти 6 А класу з групою фізичного здоров’я та результатами
проведеного анкетування викликали занепокоєння частини батьків, в результаті
чого були надані рекомендації, які були узгоджені з сімейним лікарем та медичною
сестрою школи, для детального медичного обстеження. Крім того, на основі
отриманих результатів були розроблено практичні рекомендації, які надіслано у
вайбер групу класу щодо зміцнення фізичного розвитку школярів задля формування
гармонійної особистості дитини.
ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ҐРУНТИ ШТУЧНИХ
ЕКОСИСТЕМ
Австріцька Лілія Віталіївна, вихованка гуртка «Юні рослинники», учениця 6 А
класу Глодоського ліцею Глодоської сільської ради Новоукраїнського району
Кіровоградської області.
Керівник: Мохонько Анжела Анатоліївна, вчитель хімії та біології Глодоського
ліцею Глодоської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.
Актуальність роботи зумовлена тим, що ґрунт, це багатство, подароване нам
природою. Це, по суті, є природна лабораторія по переробці залишків тваринного і
рослинного світу. При цьому, його родючість тільки посилюється, а утворені
мінеральні речовини живлять інші рослини. Ми звикли сприймати ґрунт як належне,
але без ґрунту не змогли б існувати всі живі організми. Будь-який вплив на нього
позначається на всій природі і, навпаки, зміни природних умов обумовлюють значні
зміни ґрунтів.
Мета роботи: вивчення впливу ґрунтів взятих з різних штучних екосистем на
ростові процеси досліджуваних рослин.
Для досягнення поставленої мети поставили перед собою такі завдання:
1. Опрацювати літературні джерела з теми дослідження.
2. Підібрати ділянки штучних екосистем з різним антропогенним навантаженням
для відбору ґрунту.
3. Виявити основні причини ущільнення ґрунту.
4. Дослідити вплив щільності ґрунту на ростові процеси досліджуваних рослин.
5. Розробити практичні рекомендації щодо послаблення негативної дії
антропогенного фактору.
Хід та результати дослідження
Варіанти груп дослідницького матеріалу:
Варіант №1. Ґрунт, взятий з городу;
Варіант №2. Ґрунт, взятий з квітника;
Варіант №3. Ґрунт, взятий з ділянки біля паркану;
З обраних ділянок, в п’яти різних місцях, ми набрали по 200 г. ґрунту,
перемішали його та заклали в пластикові стаканчики, куди і висадили по три

насінини квасолі. Всі зразки перебували в однакових умовах і в міру висихання
одночасно зволожувалися. Результати спостереження за ростовими процесами
рослин записувалися у щоденник спостереження.
Показники висоти зростання рослин на 12 день подано у діаграмі.
Висота проростків (см)

Кількість справжніх листків (шт)

16,8

8,6
4
2

1,4
0
Зразок №1

Зразок №2

Зразок №3

Під час виконання роботи досліджували вагу, розміри надземної і підземної
частини пагона та сімядоль, провели якісну реакцію на виявлення крохмалю у їх
складі. Результати колективної роботи показано на фото.

Висновки роботи:
1. Щільність ґрунту — важлива характеристика, що показує, в яких умовах
ростуть і розвиваються рослини.
2. Підібрані ділянки штучних екосистем дозволили виявити зміни ростових
процесів досліджуваних рослин залежно від різного антропогенного навантаження.
3. Основними причинами ущільнення ґрунту на досліджуваних ділянках є:
недотримання чергування культур, недостатня кількість органічних добрив, що
вносять у ґрунт та надмірне зрошення.
4. Дослідження впливу щільності ґрунту на ростові процеси свідчить, що
найнижчими вони були у зразку №2, а найвищими – у зразку №1.

5 Розроблено практичні рекомендації щодо послаблення негативної дії
антропогенного фактору.
Перспективність подальших досліджень пов’язана з тим, аби дослідити зміни
ростових процесів рослин та структури ґрунту в залежності від сусідства з
декоративними та сільськогосподарським культурами в межах однієї штучної
екосистеми.
Практичне значення роботи полягає у тому, що матеріали дослідження можуть
бути використанні для поліпшення процесів вирощування рослинності на ділянках
ґрунтів з різним антропогенним навантаженням односельцями, а розроблені
практичні рекомендації дозволять уникнути причин надмірного ущільнення ґрунтів.
ФАКТОРИ ВЕЙПІНГ ЗАЛЕЖНОСТІ У ШКОЛЯРІВ
Бабич Валерія, Шевчук Володимир, вихованці гуртка "Юний хімік”
Комунального закладу позашкільної освіти “Центр дитячої та юнацької
творчості “ Любашівської селищної ради Одеської області, учні 9-а класу
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
ліцей» смт Любашівка Одеської області
Керівник: Бездітна Лідія Григорівна, керівник гуртка “Юний хімік”, вчитель хімії та
біології Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І- ІІІ ступенівліцей» смт Любашівка
Об”єкт дослідження: формування вейпінг залежності у школярів.
Предмет дослідження: фактори формування вейпінг залежності.
Мета дослідження: обгрунтувати фактори вейпінг залежності та умови для
формування культури вибору.
Завдання дослідження:
1. Аналіз літератури та інтернет джерел;
2. Провести анкетування, в якому врахувати соціальні аспекти;
3. Проаналізувати вікові категорії школярів, які використовували електронні
сигарети;
4. Встановити причини використання вейпа;
5. Обгрунтувати наслідки, спричинені вживанням електронних сигарет та вплив на
організм.
Методи дослідження:
- теоретичні (аналіз літератури, інтернет джерел);
- емпіричні (анкетування, експеримент);
- статистична обробка;
- презентація дослідження.
Строки проведення досліджен: вересень 2020 року – березень 2022 року.
Для вивчення даної проблеми самостійно склали анкету та провели анкетування, а
також проводили спостереження на перервах за учнями 7-11 класів.
Загальна кількість - 232 учня, з яких 76 учнів, тобто 33%, зафіксовано
тютюнопаління під час перерв.
Анкетуванням охоплено - 24 учня.

Вік опитуваних - 11-17 років.
На запитання «Коли спробували палити?» - найменший вік - 10 років.
На питання "Чи допомагає куріння забути про проблеми? " - 21% - так.
На питання "Чому починають палити":
- щоб здаватися дорослими та незалежними - 25%
- щоб підтримати компанію - 21%
- щоб не сміялися та не вважали слабким - 17%
- щоб випробувати задоволення - 8%
- щоб бути таким, як всі - 8%
- щоб забути про проблеми та розслабитися - 21%.
На запитання, які наслідки паління – 50% відповіли рак, інші нічого не написали.
На питання про склад вейпу – 4% обізнані.
Дослідження підтверджують — палити починають в більш ранньому віці.
Склад нікотинових рідин для вейпу: гліцерол, нікотин, пропіленгліколь та
ароматизатори.
Гліцерол — безбарвна, в’язка, масляниста рідина, також використовується в
кондитерських виробах.
Нікотин — алкалоїд рослинного походження, що міститься в насінні тютюну та
застосовується в тютюнових виробах.
Пропіленгліколь — прозора, в’язка рідина з солодким присмаком і ледь помітним
запахом. Також широко застосовується у харчовій промисловісті.
Ароматизатори — природні або синтетичні запашні речовини, які додають в
електронні цигарки для придання їм солодкого смаку.
Електронні сигарети, на думку багатьох, домогають кинути палити зовсім, але це
не так. Завдяки вейпу людина може швидко отримати дозу нікотину, що викликає
ще більшу залежність.
2 грудня 2020 року Верховна рада ухвалила законопроєкт, який обмежив купівлю
електронних сигарет неповнолітнім, але старші друзі, знайомі і навіть батьки
можуть купувати їх неповнолітнім
Під час навчальних занять проводили моніторування показників артеріального
тиску і частоти серцевих скорочень. В результаті дослідження в групи школярів
тютюнозалежних виявили, що показники тиску та частота серцевих скорочень не
залишаються в межах норми. Куріння негативно впливає на організм підлітка,
провокує аритмію, артеріальну гіпертонію. Це ми пересвідчилися ось на таких
показниках: тиск вранці був 122/69/, пульс -70. Вимірювали після куріння - 139/69,
пульс 90.
На погляд Валерії, батькам треба більше цікавитися життям своїх дітей та чим вони
займаються, контролювати, щоб вони не потрапили до поганих компаній. При
аналізі анкетувань виявила, що декілька учнів написали, що друзі вперше дали
спробувати та дають сигарети. Також треба з дітьми про це говорити, а головне не
лише говорити, а й показувати своїм прикладом, тому що дитина виховується не
словами, а діями батьків. Якщо вони будуть говорити, що куріння то погано, а самі
будуть це робити, то дитина авжеж теж почне курити та вважати це нормою .

В результаті дослідження виявили такі фактори: ранній етап дорослішання; поганий
приклад батьків; несистемне дозвілля; незмістовне дозвілля; низький рівень
культури; цікавість; бажання бути як всі; соціальна адаптація.
Практичне значення дослідження.
Результати дослідження можуть бути використані органами місцевого
самоврядування при складанні і затвердженні бюджетних програм територіальної
громади, орієнтованих на втілення проєктів, які охоплюють різноманітні аспекти
життя дітей та молоді громади; соціальними педагогами, класними керівниками,
керівниками гуртків під час проведення профілактичних заходів в
загальноосвітньому та позашкільному навчальному закладі; для школярів формування ціннісного ставлення до свого здоров”я і негативного ставлення до
вейпів.
Я вибрала цю тему через свої власні переконання, мені не байдуже здоров’я моєї
нації, всі ми знаємо, що майбутнє за молоддю, тому мені б хотілось бачити свою
націю та державу здоровою та свідомою.
Бібліографія:
https://phc.org.ua/news/agresivna-reklama-tveniv-ta-elektronnikh-sigaret-stvoryue-lisheilyuziyu-menshoi-shkodi
https://phc.org.ua/news/informaciyni-kampanii-efektivniy-instrument-poperedzhennyamolodi-pro-shkodu-elektronnikh
МОЛОДЬ ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – HEALTHY – ТРЕНД
СЬОГОДЕННЯ
Автор: Бондаренко Кароліна Олександрівна, вихованка гуртка «Юні
рослинники», учениця 6 А класу Глодоського ліцею Глодоської сільської ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області.
Керівник: Мохонько Анжела Анатоліївна, вчитель хімії та біології Глодоського
ліцею Глодоської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.
Актуальність роботи зумовлена тим, що здоров'я – це, можливо, ще не все, але без
здоров’я, все - стає нічим. Ми багато завжди про це чули школі і, начебто, багато й
знали… Але, навіть ми, діти, по новому оцінили його лише в період пандемії. Саме
пандемія змусила нас згадати, що найціннішим скарбом кожної людини є здоров’я.
В цей період, більшість українців, свідомо намагалися виховувати в собі потребу
здорового життя, рухатись назустріч міцному здоров’ю та довголіттю. Не
винятком стали і наші односельці, а особливо, коли в нашій Глодоській ТГ почав
реалізовуватися проєкт «Активні парки – локації здорової України», який мав на
меті створення умов для фізичної активності громадян та популяризації здорового
способу життя.
Мета роботи: проаналізувати фактори, які впливають на дотримання молоддю
здорового способу життя та формують у неї мотивацію до збереження і зміцнення
власного здоров'я.
Завдання роботи:
1. Опрацювати літературні джерела з теми дослідження.

2. Вивчити пріоритетні напрямки формування здорового способу життя в
респондентів 6 А класу шляхом анкетування.
3. Вивчити організацію оздоровчої рухової активності молоді через реалізацію
проєкту «Активні парки – локації здорової України!», що на території
Глодоської ТГ.
4. Розробити практичні рекомендації щодо пропаганди здорового способу життя
для сучасної молоді.
Строки проведення дослідження: 3 місяці
Методи дослідження: теоретичні: аналіз літературних та інтернет джерел,
узагальнення отриманої інформації;
емпіричні: спостереження, опитування
(анкетування), інтерв’ю.
Хід та результати дослідження
У ході роботи, насамперед, було вивчено пріоритетні напрямки формування
здорового способу життя в респондентів 6 А класу шляхом анкетування. В
результаті вияснили, що більша частина вважає здоровий спосіб життя це зайнятість
спортом, правильне харчування, відсутність шкідливих звичок та повноцінне життя.
І всі опитані
намагаються дотримуватися цих принципів, для цього вони
займаються спортом, вживають корисну їжу, дотримуються режиму дня та інше.
Всю важливу інформацію щодо здорового способу життя отримують в школі та від
порад батьків. І найважливішим фактором вважають саме спосіб життя.
Хотілося б відмітити, що відношення опитаних до дотримання здорового
способу життя змінилося в період карантину і більшість стали активно займатися
спортом. Тим більше, на території нашого села, крім наявних спортивних
майданчиків, почав діяти активний парк, який було створено в рамках програми
президента України «Активні парки — локації здорової України».
Висновки роботи:
 Здоровий
спосіб життя передбачає дотримання та виконання певних
правил, що забезпечують гармонійний розвиток, високу працездатність,
духовну рівновагу та здоров’я людини.
 Основними напрямками формування здорового способу життя в респондентів
6 А класу є: активний спосіб життя, повноцінне та правильне харчування та
відсутність шкідливих звичок.
 На території Глодоської ТГ активно впроваджено та організовано оздоровчу
рухову активність молоді через реалізацію проєкту «Активні парки – локації
здорової України!» де відбуваються індивідуальні та колективні тренування,
спортивні змагання та конкурси.
 Розроблено практичні рекомендації щодо поліпшення здорового способу
життя. Важливе значення у підтримці здоров’я має спосіб життя: відмова від
шкідливих звичок, збалансоване харчування та фізичне посильне
навантаження.
Практичне значення роботи полягає в тому, що отримані рекомендації сімейного
лікаря були доведені до відома учнів на бесіді з БЖД та залучено до ще більше
здобувачів освіти до активного використання активного парку села Глодоси. Крім
того, територія та облаштування парку, дозволяє займатися різними видами

діяльності, і є місцем організації різноманітних конкурсів та змагань. Хотілося б
відзначити, що в нашому активному парку є локації для діток з особливими
потребами. Отож, HEALTHY – є трендом сьогодення юних глодосян.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ПСИХІЧНИЙ СТАН УЧНІВ
СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Білошніченко Діана Сергіївна, слухач наукової секції психології КЗ «Роменська
міська Мала академія наук учнівської молоді» Роменської міської ради
Сумської області, учениця 7 класу Роменського закладу загальної середньої
освіти І-ІІ ступенів № 8 Роменської міської ради Сумської області
Під час впровадження карантину через збільшення кількості інфікованих на
COVID-19, виникає багато обмежень, які стосуються населення. Відвідування кафе,
магазинів, розважальних центрів, зустрічі з друзями та навіть з рідними – стають
практично неможливими, а якщо і доступні, то небезпечні через можливість
зараження.
Особливої психологічної підтримки потребують спеціалісти, що працюють у
безпосередній зоні ризику, хворі, рідні хворих, люди поважного віку, люди з
хронічними захворюваннями. А чи необхідна психологічна підтримка учням
середнього шкільного віку?
Учні середньої школи – підлітки, що потребують спілкування, розвитку,
пошуку власного «я», професійного самовизначення. Чи не створює пандемія
перешкод до всього зазначеного? Чи впливають карантинні обмеження на психічний
стан учнів? Саме ці питання визначають актуальність нашого дослідження.
Мета дослідження - визначити особливості впливу пандемії COVID-19 на
психічний стан учнів.
Об’єкт дослідження - психічний стан учнів. Предмет дослідження - вплив
пандемії COVID-19 на психічний стан учнів.
Завдання дослідження:
1. Окреслити класифікацію психічних станів.
2. Проаналізувати дослідження щодо впливу COVID-19 на психічний стан
людини.
3. Визначити, як карантинні обмеження впливають на психічний стан.
4. Дослідити вплив пандемії COVID-19 на психічний стан учнів середнього
шкільного віку.
Методи дослідження: теоретичні, емпіричні методи.
Різні внутрішні і зовнішні подразники, що діють на людину, мають
безпосередній вплив на її психічний стан. На жаль, як показав аналіз проведених
раніше досліджень у Китаї щодо впливу пандемії на психічний стан особистості,
вони мають досить ясні негативні наслідки. Отже, карантинні обмеження можуть
стати таким собі тригером початку порушень психічних станів, зокрема виникненню
тривожності, депресій та навіть початку психічних захворювань.
Для дослідження рівня впливу карантинних обмежень, введених в рамках
пандемії COVID-19, мною було розроблено авторський опитувальник (Додаток А).

Його мета – виявлення ознак тривожності, депресій та інших негативних психічних
станів, що безпосередньо пов’язані з карантином.
Опитувальник орієнтований для роботи з учнями 7-9 класів. Дослідження
проводилося на базі Роменського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №
8 серед учнів 7-9 класів з допомогою Microsoft Forms. У дослідженні взяли участь 32
респондента.
Проведене дослідження дало змогу проаналізувати влив карантинних
обмежень на психічний стан учнів. Отримані результати було проаналізовано та
представлено у вигляді діаграм (Додаток Б).
Проведене нами дослідження підтвердило, що пандемія COVID-19 дійсно
впливає на психічний стан учнів. 13% опитаних вважають, їх сімейні відносини
змінилися у гіршу сторону, 38% відчували тривожність після запровадження
карантинної зони, у 3% почали проявлятися ознаки депресії.
Таким чином, учні середнього шкільного віку потребують психологічної
підтримки з боку навчального закладу та родини в період посилення карантинних
обмежень.
Отже, COVID-19 – інфекційне захворювання, спричинене коронавірусом
SARS-CoV-2. Пандемія – це найвищий ступінь поширення інфекційного
захворювання (наприклад, грипу), що охоплює більшість населення країни. Аналіз
результатів зарубіжних досліджень показав, що COVID–19 має певний спектр
психологічних наслідків, зокрема: поява нових психіатричних симптомів в осіб, які
не мають психічних захворювань; погіршення стану тих, хто вже страждає на такі
захворювання. Також карантинні обмеження спричиняють виникнення у людей
напруження, тривоги, страху та ін.
Проведене нами дослідження підтвердило той факт, що пандемія, карантин
можуть стати причиною порушень психічного стану учнів середнього шкільного
віку. Результати опитування показали, що у підлітків спостерігалися тривожність,
хвилювання, страх, ознаки депресії.
На нашу думку, дане питання заслуговує на подальше вивчення, зокрема з
метою визначення основних методів попередження виникнення депресивних станів,
тривожності у учнів.
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Додаток А
АНОНІМНИЙ ОПИТУВАЛЬНИК
1. Як ти вважаєш, чи впливають карантинні обмеження на твоє самопочуття?
1) так;
2) ні, я не відчуваю змін;
2.Після введення картинних обмежень чи відчуваєш ти тривогу
(занепокоєння)?

1) так, постійно;
2) так, але інколи;
3) ні.
3. Ти почав/почала частіше мити руки, ніж раніше?
1) ні, так само як і до карантину;
2) частіше;
3) значно частіше, дуже боюся захворіти на ковід.
4. Як ти відносишся до масочного режиму?
1) нормально;
2) мене це дуже дратує, просто виводить з себе.
5. Як ти відчував/відчувала себе під час дистанційного навчання?
1) краще, ніж під час очного навчання;
2) в принципі, нормально;
3) гірше, з’явилися тривога, почуття страху.
6. Чи змінилися відносини у сім’ї під час дистанційного навчання?
1) без змін
2) так, в кращу сторону;
3) так, в гіршу сторону.
7. Що ти відчував (відчувала) після того, як дізналася про введення твого
міста в червону зону карантинних обмежень?
1) нічого, мені все одно;
2) тривожність перед невизначеністю майбутнього;
3) хвилювався/хвилювалась, що не зможу ходити по магазинам чи
розважальним центрам;
8. Як ти вважаєш, чи змінив тебе карантин?
1) ні;
2) так, в кращу сторону;
3) так, я став/стала більш замкнутою/замкнутим
4) так, у мене почалися ознаки депресії (пригнічення, втрату інтересу до
всього, неможливість відчувати радість, зменшення життєвої енергії, тощо).

Додаток Б
ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ АНОНІМНОГО ОПИТУВАННЯ
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Запитання 4. Як ти відносишся до
«масочного» режиму? У цьому запитанні
відповіді розділилися практично порівну: 59%
опитаних до носіння масок відносяться спокійно,
а от у 41% опитаних це викликає роздратування. І
це зрозуміло, що «вимушений аксесуар» неабияк
заважає. Підлітковий вік – період, коли людина
шукає себе, хоче виділитися посеред інших, в
тому числі, наприклад, за допомогою макіяжу.
Крім того, важко зрозуміти емоції, настрій
інших людей. Маски натирають, створюють
незручності і т.д. Проте, маска – найпростіший
метод захисту від хвороби. Ми вважаємо, що в
розрізі сьогодення, носіння маски в публічних
місцях – це прояв поваги до інших.

Запитання 5. Як ти відчував/відчувала себе
під час дистанційного навчання? 19 % опитаних
стверджують, що під час дистанційного навчання
вони почували себе краще. І це можна вважати
позитивною стороною карантину.
Але, викликає стурбованість той факт, що
9% опитаних вказали, що почувають себе
гірше: у них з’явилися почуття тривоги та
страху .
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Запитання 6. Чи змінилися відносини у
сім’ї під час дистанційного навчання?
Згідно проведеного опитування було
виявлено, що 13% опитаних учнів вважають,
що
дистанційне
навчання
негативно
відзначилось на їхніх сімейних відносинах. І на
це впливає досить багато факторів: умови
проживання родини, наявність окремих чи
робочих місць, склад сім’ї, які відносини були у
родині до цього та ін..
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Нічого Тривожність
Хвилювався за розваги відвідування
можливість батьків працювати та забезпечувати
сім’ю. На нашу думку, це досить вагомі причини для виникнення тривоги. Проте,
53 % опитаних стверджують, що нічого не відчували. І це досить гарний показник,
якому можна дати пояснення – це вже не в перший раз, коли у нашій країні
впроваджуються карантинні обмеження в зв’язку із збільшенням захворюваності на
COVID-19.
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ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ОРГАНІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ
СИСТЕМИ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ
Буренко Анна Сергіївна, слухач наукової секції «Медицина» КЗ «Роменська
міська Мала академія наук учнівської молоді» Роменської міської ради
Сумської області, учениця 9 класу Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
№ 11
Гарний стан серцево-судинної системи є запорукою довгого життя. Статистика
свідчить, що стан здоров’я українців погіршується, зокрема дитячого населення.
Вже у старшому дошкільному віці частка здорових дітей становить лише 7-17%, а
частка з хронічними захворюваннями сягає 60%. Серцево-судинні захворювання головна причина смерті українців. За цим показником наша країна лишається одним
зі світових лідерів. У національному масштабі смертність від серцево-судинних
захворювань за останні 29 років зросла майже на 8 %.
Мета роботи – дослідити причини виникнення серцево-судинних хвороб у підлітків
та розробити заходи їх профілактики.
Завдання: схарактеризувати поняття серцево-судинних хвороб; з’ясувати причини
та симптоми; провести аналіз статистичних даних серед школярів на серцевосудинні хвороби; запропонувати шляхи уникнення серцево-судинних хвороб та
сформувати заходи їх профілактики.
Об`єкт дослідження – серцево-судинні хвороби. Предмет дослідження – заходи
профілактики.
Методи дослідження: теоретичні, емпіричні, методи обробки даних
Розповсюдженість захворювань серцево-судинної системи в дитячому і
підлітковому віці за останні десять років збільшилась більше ніж вдвічі, зокрема в
2,2 рази серед дітей у віці до 14 років і в 2,3 рази серед підлітків віком 15-17 років.
Патології серця і судин є домінуючою причиною захворюваності в усьому світі.
Функціональний стан серцево-судинної системи школярів є одним із показників
функціональних можливостей організму, індикатором стану організму, що відіграє
важливу роль в адаптації організму до фізичних та інтелектуальних навантажень.
Низький рівень фізичної активності школярів, у поєднанні з психоемоційними
стресами, порушує нормальні взаємовідносини функціональних систем, зумовлює
відхилення вегето-судинних показників від норми і викликає функціональні розлади
серцево-судинної системи.
На більшість факторів, що спричиняють серцево-судинні хвороби можна позитивно
вплинути шляхом зміни способу життя, який може значно знизити рівень
захворюваності у всьому світі.
У Роменській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №11 було проведено аналіз
статистичних даних щодо серцево-судинних захворювань серед учнів. Із 569 учнів
навчального закладу було виявлено 60 учнів із захворюваннями серцево-судинної
системи, що становить 10,5%. Дані було взято у медичної сестри закладу освіти із
«Журналу обліку груп здоров'я» (Додаток А).
Нами була створена гістограма з розподілом кількості учнів за виявленими
хворобами, аналізуючи яку можемо зробити висновок, що найбільша кількість

хвороб припадає на функціональний шум серця - 20 чол. та аномально розташовану
хорду лівого шлуночка - 15 чол. (Гістограма 2.1) (Додаток Б).
Також нами була створена гістограма, щодо розподілу кількості учнів із хворобами
серцево-судинної системи за класами. Аналізуючи гістограму можемо зауважити,
що найменше учнів із проблемами серцево-судинних хвороб навчається у 11 класі –
2 учні. Найбільше учнів, що мають хвороби навчається у 3-тіх та 8-х класах
(Гістограма 2.2.) (Додаток В).
Отже, визначивши кількість учнів з серцево-судинними захворюваннями, можна
зробити висновок, що останнім часом збільшується кількість патологій серед дітей.
Провівши аналіз наукових джерел, ми виявили фактори ризику та з’ясували заходи
профілактики серцево-судинних хвороб. Нами була розроблена пам’ятка, в якій
розміщена інформація щодо профілактики серцево-судинних хвороб у школярів.
Також була проведена роз’яснювальна робота серед учнів школи та роздані
пам’ятки (Додаток В ).
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Додаток А

Збір даних про хвороби серцево-судинної системи учнів Роменської ЗОШ №11

Додаток Б
ГІСТОГРАМА 2.1.

Додаток В
ГІСТОГРАМА 2.2.
Кількість учнів ЗОШ №11 (за класами)
із серцево-судинними хворобами
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Додаток Д

БЛОК ЖИВЛЕННЯ З ЗАХИСТОМ ВІД КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ
Пустовий Павло Олександрович, слухач наукової секції радіоелектроніки та
приладобудування КЗ «Роменська міська Мала академія наук учнівської
молоді» Роменської міської ради Сумської області, учень 6 класу Роменського
ліцею №1 ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради Сумської області
Актуальність даної роботи полягає в тому, що розробка блоку живлення
дозволяє зробити блок живлення для практичного використання при налаштуванні і
дослідженні різноманітних приладів в процесі вивчення
програми гуртка
електроніки та приладобудування .
Мета роботи: провести розробку та виготовлення блоку живлення для його
використання на практичних заняттях гуртка.
Для досягнення мети було поставлено наступні завдання: розглянути будову та
принцип дії блоку живлення; ознайомитися з режимами роботи блоку живлення;
розробити структурну схему блоку живлення; розробити принципову схему блоку
живлення; виготовити блок живлення; розробити вказівки з роботи із блоком
живлення.
Об’єкт досліджень: блок живлення. Предмет досліджень: використання
розробленого блоку живлення при проведенні практичних занять гуртка електроніки
та приладобудування.
Результати дослідження та їх аналіз.
У науковій роботі розглянуто принцип роботи і устрій блоку живлення.
Визначено застосування блоку живлення.
Наведено технічні характеристики блоку живлення.
Розроблено структурна та принципова схеми блоку живлення (Додатки А і Б).
Проведено дослідження блоку живлення. За результатами досліджень
побудовано залежність напруги БЖ від струму навантаження U2 = f(Ін) і зроблено
висновки (Додаток В).

Розроблені вказівки по роботі з приладом.
В процесі виконання роботі були отримані знання в області розробки схеми
приладів БЖ.
Розроблений прилад можна використовувати при налаштуванні і дослідженні
різноманітних приладів в процесі вивчення програми гуртка електроніки та
приладобудування .
Блок живлення призначений для живлення стабілізованою напругою конструкцій
і вузлів спроектованих на практичних заняттях гуртка електроніки та
приладобудування.
Блок живлення повинен мати такі технічні характеристики:
 Номінальна вихідна напруга, В
0 –12
 Максимальний струм навантаження, А
1
 Вхідна напруга, В
220 В
 ККД
70 –80 %
 Коефіцієнт стабілізації
70
 Вихідний опір, Ом
0,05
 Амплітуда пульсацій вихідної напруги, мВ
100
 Габарити, мм
140x124x83
 Маса, кг
0.8
Для випробувань, та живлення різноманітної транзисторної апаратури зручно
користуватися блоком живлення з регульованою вихідною напругою.
Принцип роботи БЖ заснований на тому, що при фіксованій напрузі зміщення на
емітерному переході транзистора (в даному випадку VT3) зміна напруги між
емітером і колектором майже не позначається на силі струму (в даному випадку —
струму навантаження).
Конструкція блоку живлення (Додаток Г): прилад зібраний в корпусі від
комп'ютерного блоку живлення; має такі органи управління: тумблер увімкнення
приладу, світлодіодний індикатор увімкнення, резистор регулювання вихідної
напруги, індикатор вихідної напруги, вихідні клеми для підключення навантаження.
Друкарська плата, на якій розміщуються всі деталі виконується з фольгированного
склотекстоліту будь-яким з доступних в домашніх умовах способів. Після того, як
плата буде зібрана і налагоджена її виводи треба підпаяти до органів управління, а
саму плату вставити в корпус.
Для роботи з приладом необхідно виконувати наступні операції:

підключити навантаження, до клем ХР1 і ХР2;

установити тумблер в положення увімкнено, при цьому загориться
світлодіодний індикатор увімкнення;

встановити регулятором вихідну напругу згідно з вимогами до навантаження;

провести дослідження блоку живлення;

вимкнути прилад тумблером.
Дослідження блоку живлення в режимі навантаження при зміні вихідної
напруги. Дослід 1 - залежність струму блоку живлення від вихідної напруги при
постійному навантаженні. Вихідну напругу змінюємо від 0 до 12в при постійному

навантаженні 100 Ом. (Додаток В). Результати вимірювань наведено в табл. 2.1.
(Додаток В).
По результатам вимірів
складаємо вольт-амперну характеристику роботи
лабораторного блоку живлення. Експериментальні дані для залежності Iн = f(U вих).
Можемо зробити висновок що вихідний струм лінійно збільшується зі зростанням
вихідної напруги БЖ.
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Додаток А
СТРУКТУРНА СХЕМА БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ ІЗ ЗАХИСТОМ
ВІД КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

СІ
220В
0 – 12В

ПТ

ВМ

РСН

СЗ
Структурна схема містить:
- ПТ- понижуючий трансформатор;
- ВМ- випрямляючий міст;
- РСН- регулюючій стабілізатор напруги;
- СЗ - схема захисту від короткого замикання;

- СІ - схема індикації вихідної напруги.
Вихідна напруга напруга блоку живлення дорівнює 0-12 вольт.
Додаток Б
ПРИНЦИПОВА СХЕМА БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ
ІЗ ЗАХИСТОМ ВІД КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

Додаток В
ДОСЛІД 1
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струму
блоку
живлення
при постійному навантаженні.
Iн = f(U вих).
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ТАБЛИЦЯ 2.1
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Додаток Г

ФОТО ЛАБОРАТОРНОГО БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ

ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ВОДИ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Хоменко Назар Сергійович, cлухач наукової секції медицини КЗ «Роменська
міська Мала академія наук учнівської молоді» Роменської міської ради
Сумської області, учень 8 класу Роменського ліцею №4 Ім. Героя України
Тетяни Маркус
У органiзмi людини вода становить 80% загальної маси тiла та виконує багато
функцій: регулює температуру тіла, допомагає організму всмоктувати поживні
речовини, бере участь у транспорті та обміні речовин.
Мета роботи – дослідити якість питної води з різних джерел та з’ясувати вплив
хімічного складу води на здоров’я людини.
Завдання: схарактеризувати основне значення води для організму людини;
з’ясувати, які відхилення від норми показників якості води негативно впливають на
здоров’я людини; дати оцінку якості проб питної води з трьох районів нашої
громади, визначивши її хімічні властивості в лабораторних умовах; організувати
роз’яснювальну роботу з учнями щодо важливості якості питної води.
Об`єкт дослідження – хімічний склад води. Предмет дослідження – вплив
хімічного складу води на організм людини.
Методи дослідження: теоретичний аналіз, синтез (з’ясування загальних
положень, розгляд проблеми впливу хімічного складу води на здоров’я людини),
дослідницький (хімічний аналіз), аналіз статистичних даних.
Наукова новизна. Було зроблено спробу визначити вплив хімічного складу
води на здоров’я людини, з’ясувати, які відхилення від норми показників якості
води негативно впливають на здоров’я людини.
Зробивши аналіз води можна дізнатися про її склад. Існує два види аналізу
води, хімічний і мікробіологічний. Існує державний стандарт норм питної води за
різними показниками: запах, присмак, мутність, рН, загальна твердість, наявність
нітратів, хлоридів та інше.

Проведення дослідження хімічного складу води в Роменському
районному відділі ДУ «Сумський ОЦКХП МОЗ» Для проведення хімічного
аналізу було взято три проби колодязної води з різних районів нашої громади: р-н
Засулля, р-н Каховка, с. Герасимівка. Дослідження були проведені протягом квітнічервня 2021 року (Додаток А).
У двох зразках відхилень не виявлено, а в третьому (район Каховка) знайдені
відхилення від норми, а саме підвищений вміст нітратів. Наступним кроком було
порівняння встановленого зразка 2021 року зі зразками проб води минулих років
району Каховка (Додаток Б).
Було встановлено, що з 2018 по 2021 рік спостерігалося збільшення нітратів у
колодязній воді (від 346,84 мг/дм^3 до 651,2 мг/дм^3).
Динаміка росту нітратів у колодязній воді
по мікрорайону “Каховка” за 2018-2021 рік
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При одноразовому потраплянні в організм нітратів, це не призведе до
істотної шкоди для організму. Однак, регулярне вживання такої води викличе
перенасичення організму токсинами та відповідно до негативні наслідки.
Для проведення хімічного аналізу в Роменському районному відділі ДУ
«Сумський ОЦКХП МОЗ» існують наступні прилади: Спектрофотометр ULAB10;
Іономір pH-150M – визначення PH води, Іононмір U-160M – прямопоказуючий
прилад для визначення фторидів у питніх води; Аналітичні ваги II класу Sartorius
ME235R – зважування хімічних інгрідієнтів для проведення досліджень питної води.
Провівши аналіз наукових джерел щодо впливу ролі води в організмі людини,
зробивши лабораторні дослідження, ми розробили пам’ятку про значення води для
організму людини (Додаток В).
Під час проведеної виховної години відбулася бесіда з учнями щодо значення
якості питної води для здоров’я людини. Переглянувши підготовлену презентацію,
яка супроводжувалася поясненням дітям були роздані підготовлені пам’ятки
«Значення води для здоров’я людини». Один примірник пам’ятки також було
прикріплено в класному куточку.
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Додаток А
РЕЗУЛЬТАТИ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ КОЛОДЯЗНОЇ ВОДИ
З РАЙОНІВ РОМЕНСЬКОЇ ГРОМАДИ

Додаток Б
ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ КОЛОДЯЗНОЇ ВОДИ ЗА 2018-2021 РОКИ МІКРОРАЙОНУ
КАХОВКА

Додаток В
ПАМ’ЯТКА
«Значення води для здоров’я людини»

ВПЛИВ ПАЛІННЯ НА ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ
Негрей Катерина Олександрівна, cлухач наукової секції медицини КЗ
«Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді» Ролменської міської
ради Сумської області, учениця 8 класу Роменської загальноосвітньої школи ІIII ст. №10
Україна посідає 17 місце в списку країн-лідерів за кількістю курців. Згідно з
невтішною статистикою в нашій країні куріння у підлітковому віці поширюється зі
швидкістю епідемії. Більшості підліткам в силу своєї незрілості важко оцінити, чим
небезпечне паління. Згыдно останных досліджень діти 11-13 років найбільш схильні

до куріння. Для них куріння - це форма самовизначення і самоствердження. Тому у
віці 15-17 років куріння вже виступає як сформована звичка. Cеред моїх друзів,
знайомих, чимало тих, у кого є ця шкідлива звичка. Вони палять, наражаючи на
небезпеку не тільки себе, а й оточуючих.
Мета роботи – дослідити зв'язок між курінням і основними захворюваннями
органів дихальної системи.
Завдання: розглянути проблему паління та його наслідки; з'ясувати зв'язок
хвороб органів дихальної системи із курінням; сформувати у підлітків поняття
здорового способу життя та ризиків тютюнопаління.
Об`єкт дослідження – хвороби органів дихання. Предмет дослідження –
зв’язок тютюнопаління підлітків із хворобами органів дихання.
Методи дослідження: теоретичний аналіз, синтез (з’ясування загальних
положень, розгляд проблеми впливу тютюнопаління на здоров’я підлітків),
узагальнення, бесіда з учнями, аналіз статистичних даних.
Особистий внесок. Здійснено інформаційний пошук і проведено аналіз
літератури за проблемою, встановлено, що тютюнопаління є проблемою сучасних
підлітків, з’ясовано, що більшість паліїв не усвідомлюють наслідки куріння,
проведено роз’яснювальну роботу серед однолітків.
Практичне значення дослідження полягає у тому, що матеріали роботи та
розроблені анкети щодо тютюнопаління, можуть бути використані вчителями та
учнями на уроках основ здоров'я під час вивчення тем «Куріння і здоров’я», «Вплив
паління на здоров'я людини», «Як можна запобігти шкідливій звичці –
тютюнопаління», а також на уроках біології та класних годинах.
Шкода куріння для організму людини полягає в його здатності стимулювати
розвиток важких системних захворювань. Від хвороб, розвиток яких є наслідком
тютюнопаління, щорічно помирає 5,4 млн осіб. Тобто 1 з 10 смертей у світі
спричинена саме вживанням тютюнових виробів.
Кожен четвертий підліток викурює першу сигарету у віці 10 років. Україна є
другою країною у світі (після Чилі), де у віці 13-15 років курять більш 30 % юнаків і
дівчат.
У результаті куріння виникають різні захворювання, але не тільки активне
куріння стає їх причиною, але і пасивне теж. У дитячому та підлітковому віці вплив
тютюну може стати причиною серйозних порушень здоров’я, в результаті
захворювань респіраторної системи.
Під час роботи над дослідженням було проведено опитування серед учнів 8
класів Роменської загальноосвітньої школи І-III ступенів №10 (Додаток А). У
опитуванні взяло участь 32 людини, з яких 61,3% дівчата, 38,7% хлопці. За
результатами проведеного опитування було виявлено, що велика кількість моїх
однолітків мають тютюнову залежність, при цьому деякі не усвідомлюють всі
мінуси паління та піддаються несвідомому ризику хвороб органів дихальної
системи.
На основі зібраних теоретичних матеріалів та аналізу опитування було створено
план проведення виховної години для учнів 7-8 класів Роменської ЗОШ І-ІІІ ст. №10
на тему "Куріння-проблема молоді". Підлітків було проінформовано про куріння та

його наслідки, створені під час заходу тематичні листівки щодо заборони та шкоди
паління (Додаток Б).
Також нами була проведена бесіда з класним керівником 8 класу. Він
повідомив, що учень цього класу, який є палієм має постійні пропуски занять у
зв’язку з хворобами органів дихання. Так, було підраховано, що за 2020-2021 н.р.
пропущено 23 дні, а це 154 уроки за хворобою (бронхіт), за I семестр 2021-2022 н.р.
він має 10 днів пропусків занять (67 уроків) які теж пов’язані з хворобами органів
дихання.
Отже, запобігти захворюванням органів дихання у щоденному житті допоможе
відмова від шкідливих звичок, таких як паління або зловживання спиртними
напоями, загартовування, уникнення стресів. Також потрібно дотримуватися
регулярної фізичної активності.
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Додаток А
АНАЛІЗ ОПИТУВАННЯ УЧНІВ

Додаток Б
ПРОВЕДЕННЯ ВИХОВНОЇ ГОДИНИ СЕРЕД УЧНІВ 7-8 КЛАСІВ У
РОМЕНСЬКІЙ ЗОШ №10

ДЕПРЕСИВНИЙ СТАН У ПІДЛІТКІВ ТА ЗАХОДИ ЙОГО
УНИКНЕННЯ
Пальона Анна Олександрівна, слухач наукової секції «Медицина» КЗ
«Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді» Роменської

міської ради Сумської області, учениця 9 класуРоменського ліцею ім.
Героя України Т. Маркус
Людина від народження відчуває емоції, як негативні так і позитивні. З
віком, виникають проблеми, і кожен переживає їх по різному. В даний час
депресивні стани є однією з найважливіших проблем українського
суспільства. Депресія настільки поширена в сучасному світі, що одні
називають її хворобою XXI століття, інші – «психічним нежитем». Це
захворювання вийшло за межі психіатрії, з ним зустрічаються лікарі всіх
спеціальностей.
Мета роботи – дослідити причини виникнення депресивного стану та
його прояву у підлітків, сформувати шляхи запобігання хвороби.
Завдання: охарактеризувати поняття депресивного стану; з’ясувати
причини та симптоми хвороби; запропонувати шляхи уникнення цього стану.
Об’єкт дослідження – депресивний розлад. Предмет дослідження –
заходи щодо уникнення депресії.
Методи дослідження: теоретичні, емпіричні, методи обробки даних.
Проаналізувавши наукові джерела з’ясовано, що депресивний стан це
досить складне захворювання. Це проблема ХХІ століття. Кожна людина має
знати про симптоми та чинники, і ризики щодо депресії, аналізувати свій час
роботи та відпочинку.
Іноді люди не говорять про свій психічний стан, через те, що бояться
непорозумінь, або ж критики, особливо діти. Депресія у підлітків трапляється
щораз частіше, і вона, за повідомленням Всесвітньої організації охорони
здоров’я, є основною причиною захворювань та інвалідності серед хлопців і
дівчат віком від 10 до 19 років. Це може бути наслідком перевантаження,
втоми, стресової ситуації, або ж втрати близької людини.
Підліткова депресія — це не примхи, не швидкоплинний поганий
настрій. Це явище — справжня хвороба, що вимагає своєчасного й
адекватного лікування. Вона характеризується тривалим і стійким
пригніченим станом, депресивним настроєм. Вона віднімає у підлітка сили та
бажання вчитися і займатися спортом чи мистецтвом, гуляти та спілкуватися,
словом, жити. Батькам важливо знати, які причини та ознаки, можливі
наслідки, а також симптоми та лікування даного стану у дитини.
Я провела опитування в своєму класі. За його результатами, можна
зробити висновок, що депресивний стан є важливою проблемою, на яку слід
звернути увагу (Додаток А).
З метою популяризації знань про депресивний стан у підлітків нами
було розроблено пам’ятку щодо цієї проблеми, в якій вказано симптоми та
профілактика даного стану (Додаток Б). Дану пам’ятку я розповсюдила серед
учнів свого класу, адже знаю , що це актуальна тема для моїх однолітків
(Додаток В).
Щоб застерегти себе від депресивного стану, кожного дня потрібно
робити собі відпочинок, намагатися уникати стресів, звернутися до лікаря,
або ж психолога.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Крім вирішення звернутися за допомогою до фахівця, батьки повинні
брати активну участь в корекції поведінки підлітка. Психологи дають
батькам такі поради: допомагати дитині з підвищенням самооцінки шляхом
розвитку вміння приймати власні рішення; розмовляти з підлітком на теми,
які для нього важливі: цікавитися його захопленнями, повсякденним життям;
обмежити критику, надмірну опіку; поступово, без натиску і тиску,
вибудовувати довірчі відносини; конфліктні ситуації в родині повинні бути
зведені до мінімуму; при обговоренні тієї чи іншої проблеми запропонувати
рішення, засноване на власному досвіді. Також батькам важливо знайти
якомога більше точок дотику з дитиною. Адже підліток протягом дня
перебуває в оточенні однокласників, друзів по двору, а з батьками бачиться
тільки ввечері. У такій ситуації оточення підлітка не повинно відтісняти
сім’ю. Але в той же час це не означає, що потрібно обмежувати спілкування з
друзями.
Підліткові депресивні стани зустрічаються досить часто, тому
профілактичні заходи слід застосовувати в виховному процесі практично
кожної дитини. Щирі і доброзичливі відносини в родині рідко поєднуються з
важкими проявами депресії у підлітка.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Результати опитування

Додаток Б
ПАМ’ЯТКА ЩОДО
ДЕПРЕСИВНВНОГО СТАНУ У
ПІДЛІТКІВ
Депресивний стан дуже важкий. Саме
головне – хотіти з ним боротися. Якщо
ви відчуваєте, що вам потрібна
допомога, зверніться до шкільного
психолога, батьків, або близької вам
людини. Зрозуміло, що не всім хочуть
звернутися до батьків. Та ще й
спробувати їм все розповісти. Але на
даний момент, від депресивного стану
помирають тисячі людей. І це є
серйозною проблемою ХХІ століття.
Симптоми хвороби:
- зниження інтересу до повсякденних
справ і, навіть, до захоплень;
- погана успішність в школі, можливі
прогули;
- безсоння; апатія, дратівливість,
пригніченість; порушення або повна
відсутність апетиту; відсторонення від
суспільства (ангедония);
- невмотивовані спалахи агресії,
збудження, плаксивість.
Поради щодо уникнення хвороби:
- кожен день робіть невеличкий
відпочинок( особливо після школи)
- ранком займайтесь фізичними
правами, або бігом
- намагайтесь уникати стресів, та
ситуацій що призводять до них
- лягайте спати раніше, щоб отримати
повноцінний сон
- зверніться до психолога (але якщо
такої можливості немає, поговоріть с
близькою вам людиною)

Розробник: Пальона Анна учениця 9
класу

Додаток В
Розміщення пам’ятки в класному куточку

ЕМОЦІЙНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ СИМПТОМИ АНОРЕКСІЇ У
ПІДЛІТКІВ
Науменко Анна Олександрівна, слухач наукової секції психології КЗ «Роменська
міська Мала академія наук учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської
області, учениця 9 класу Роменського ліцею № 2 ім. акад. А.Ф Йоффе
Для підлітків зовнішність відіграє важливу роль у їхньому житті. Учню
підліткового віку здається, що оточуючі оцінюють його саме по критерію
зовнішньої привабливості. У перегонах за красою, діти часто не помічають, як
переступають границі здорової ваги і зустрічаються з анорексією.
Дане захворювання є розповсюдженим серед осіб пубертатного періоду, воно
характеризується великою втратою ваги, страхом повноти.
Дратуючи, критикуючи та насміхаючись над тілом підлітка, оточуючі
змушують його змінити свої погляди на харчування та власну зовнішність.
Актуальність даного питання сьогодні полягає в тому, що худоба знову стає
модною і все більше дівчат та хлопців намагаються підійти під її «стандарти».
Важливо визначити, на скільки проблема анорексії є поширеною серед учнів,
оскільки вона може привезти до серйозних психічних розладів, захворювань
(хвороби серцево-судинної системи, дистрофії органів і ін.) та навіть до смерті.
Мета: дослідити емоційні та поведінкові симптоми анорексії у підлітків.
Об’єкт: емоційні та поведінкові симптоми анорексії у підлітків. Предмет:
анорексія у підлітків.

Завдання дослідження:
схарактеризувати класифікацію анорексії;
проаналізувати стадії анорексії; визначити основні психологічні причини
виникнення анорексії; дослідити емоціональні та поведінкові симптоми анорексії у
учнів.
Методи дослідження: Теоретичні, емпіричні.
Анорексія характеризується порушенням роботи харчового центру головного
мозку і проявляється відсутністю апетиту, відмовою від їжі.
Нервова анорексія визначається як свідоме обмеження у їжі в зв’язку з
переконаністю в наявності уявної або різко переоцінюваної повноти та виражається
в свідомому, надзвичайно стійкому і цілеспрямованому бажанні схуднути, що
нерідко досягає вираженої кахексії з можливим летальним результатом (М.В.
Коркина, М.А. Цивілько, В.В. Марілов, 1986). Саме даний вид анорексії найчастіше
спостерігається серед учнів підліткового віку, особливо дівчат.
На нашу думку, проблема поширення анорексії серед осіб шкільного віку на
сьогоднішній день є досить поширеною. З метою виявлення емоційних та
поведінкових симптомів порушення харчової поведінки нами було проведено
дослідження, яке підтвердило наше припущення. До проведення дослідження було
залучено 31 учня. Середній вік - 14-16 років. Опитування відбувалося на базі
Роменського ліцею №2 ім. акад. А. Ф. Йоффе. Дослідження було здійснено за
допомогою авторського опитувальника (Додаток А). Результати проведеної роботи
показали, що 19% опитаних завжди лякає думка про зайві кілограми; 9% опитаним
завжди подобається відчуття порожнього шлунку; 25% - намагаються
дотримуватися дієти, 9% - дотримуються її; 37% - намагаються їсти дієтичні
продукти; 16% - завжди стурбовані бажанням схуднути; 6% опитаних завжди
знають скільки калорій в їжі, яку вони їдять; 31% опитаних інколи нудить після їжі,
а 3% - завжди.
Анорексія може призвести до психічних, соматичних захворювань та навіть
до летальних наслідків. Тому, ми вважаємо, що учні, вчителі та батьки мають бути
ознайомлені з емоційними та поведінковими проявами захворювання до того, як
стануть помітними його клінічні прояви.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Анорексія
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
https://medicalanswers.com.ua/psyhologiya/anoreksiya/
2. Анорексія
у підлітків
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
https://osoblyvi.com.ua/ua/helpful-info/108-napriam-zdorovia/1433-anoreksiia-u-pidlitkiv
3. Види порушень харчової поведінки. Теоретичний аналіз літературних джерел
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cutt.ly/xY4iO3a
4. Нервова анорексія у дітей та підлітків [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://vcf.vn.ua/nervova-anoreksiya-u-ditej-ta-pidlitkiv/
5. Розлади харчової поведінки [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ks.org.ua/ed/
6. Як вилікувати анорексію? Симптоми і стадії анорексії [Електронний ресурс] –
Режим доступу: https://dailyday.com.ua/health/yak-vilikuvati-anoreksiyu-simptomi-istadiji-anoreksiji.html

Додаток А
Мене лякає думка про можливі набрані кілограми:
1) завжди;
2) часто;
3)як правило;
4) інколи;
5)ніколи.
2. Я відмовляюся від їжі, коли відчуваю голод:
1) завжди;
2) часто;
3) як правило;
4) інколи;
5) ніколи.
3.Мені подобається відчуття порожнього шлунка:
1) завжди;
2) часто;
3) як правило;
4) інколи;
5) ніколи.
4.Я дотримуюсь дієти:
1) так;
2) ні;
3) намагаюся.
5. Я намагаюся їсти дієтичні продукти:
1)так;
2) ні.
6. Я поділяю їжу на дрібні порції:
1) завжди;
2)часто;
3)як правило;
4)інколи;
5)ніколи.
7.Я їм довше, ніж інші люди:
1) так;
2)ні.
8.Мене турбує наявність жирових відкладень у моєму тілі:
1) завжди;
2) часто;
3) як правило;
4) інколи;
5) ніколи.
9.Коли я займаюся спортом, я думаю про витрачені калорії:
1) завжди;
2) часто;

3) як правило;
4) інколи;
5) ніколи.
10. Я стурбований (стурбована) бажанням схуднути:
1) завжди;
2) часто;
3) як правило;
4) інколи;
5) ніколи.
11. Я знаю, скільки калорій у їжі, яку їм:
1) завжди;
2) часто;
3) як правило;
4) інколи;
5) ніколи;
12. Я відмовляюся від їжі, що багата на вуглеводи:
1) завжди;
2) часто;
3) як правило;
4) інколи;
5) ніколи.
13.Мене нудить після їжі:
1) завжди;
2) часто;
3) як правило;
4) інколи;
5) ніколи.
14. Оточуючі вважають мене занадто худим (худою):
1) так;
2) ні.
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Додаток Б
Запитання 1. Мене лякає думка про можливі
набрані кілограми.
Результати дослідження показали, що: 31%
опитаних не лякає думка про зайві кілограми; 25
% інколи лякає; 25%
- часто лякає; 19%
опитаних завжди лякає думка про зайві
кілограми (Рис.2.1).
Запитання 2. Я відмовляюся від їжі, коли
відчуваю
зажди
часто як
3%
6% правил
голод.
о
Результати
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показали, що:
інколи
44% опитаних
38%
Рис. 2.2.
ніколи
не
відмовлялися
Рис. 2.2.
від їжі, коли
відчували голод; 38% опитаних - інколи
відмовлялися; 9% опитаних
- як правило
відмовлялися; 6% опитаних часто; 3% - завжди
відмовлялися від їжі (Рис. 2.2.).
Запитання 3. Мені подобається відчуття
порожнього шлунка.
Результати дослідження показали, що: 44%
опитаним ніколи не подобалось відчуття
порожнього шлунку; 38% опитаним інколи
подобалося відчуття порожнього шлунку; 9%
опитаним як правило подобалося відчуття
порожнього шлунку; 9% опитаним завжди
подобається відчуття порожнього шлунку (Рис.
2.3.).
Запитання 4. Я дотримуюсь дієти.
Результати дослідження показали, що: 66%
опитаних не дотримуються дієти; 25%
намагаються дотримуватися дієти; 9% опитаних
дотримуються дієти (Рис. 2.4.).
Запитання 5. Я намагаюся їсти
дієтичні продукти.
Результати дослідження показали, що:
63% опитаних не намагаються їсти дієтичні
продукти; 37% опитаних намагаються їсти
дієтичні продукти (Рис. 2.5.).
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Запитання 6. Я поділяю їжу на дрібні
порції.
Результати дослідження показали, що:
44% опитаних ніколи не поділяють їжу на
дрібні порції; 41% опитаних інколи
поділяють їжу на дрібні порції; 9%
опитаних як правило поділяють їжу на
дрібні порції; 6% опитаних завжди
поділяють їжу на дрібні порції (Рис. 2.6.).
Запитання 7. Я їм довше, ніж інші
люди.
Результати опитування показали, що:
53% опитаних їдять довше, ніж інші люди;
47% опитаних не їдять довше. ніж інші
люди (Рис. 2.7.).
Запитання 8. Мене турбує наявність
жирових відкладень у моєму тілі.
Результати опитування показали, що:
31% опитаних ніколи не турбує наявність
жирових відкладень у їхньому тілі; 31%
опитаних завжди турбує; 25% опитаних
інколи турбує; 13% опитаних як правило
турбує наявність жирових відкладень у
їхньому тілі (Рис. 2.8.).
Запитання 9. Коли я займаюся
спортом, я думаю про витрачені калорії
Результати опитування показали, що:
31% опитаних ніколи не думають про
витрачені калорії, коли займаються спортом;
28% - інколи; 22% - завжди думають; 19%
опитаних як правило думають про витрачені
калорії, коли займаються спортом (Рис.
2.9.).
Запитання 10. Я стурбований (стурбована)
бажанням схуднути.
Результати опитування показали, що: 37%
опитаних ніколи не стурбовані
бажання
м схуднути; 34% опитаних інколи стурбовані
бажанням схуднути; 16% опитаних завжди
стурбовані бажанням схуднути; 13% опитаних як
правило стурбовані бажанням схуднути.

Запитання 11. Я знаю, скільки калорій у їжі, яку їм.
Результати опитування показали, що:
47% опитаних ніколи не знають скільки
калорій в їжі, яку вони їдять; 31% опитаних
інколи знають скільки калорій в їжі, яку
вони їдять; 16% опитаних як правило
завжди
знають скільки калорій в їжі, яку вони їдять;
6%
6% опитаних завжди знають скільки калорій
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їжі, яка багата на вуглеводи; 28% опитаних
інколи відмовляються; 9% опитаних завжди як
завжди відмовляються; 6% опитаних як
9% правило
правило відмовляються від їжі,
що
6%
насичена вуглеводами (Рис. 2.11.).
Запитання 13. Мене нудить після їжі.
Результати опитування показали, що:
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28% Рис. 2.12.
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опитаних завжди нудить після їжі (Рис.
завжди
2.12.).
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Запитання 14. Оточуючі вважають
мене занадто худим (худою).
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77%
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оточуючі ніколи
не
вважають
занадто худими;
23% – вважають
(Рис. 2.14).

ПОШИРЕННЯ, БІОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ЛЕЛЕКИ ЧОРНОГО (CICONIA
NIGRA) НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНЩИНИ
Семенчук Вадим Юрійович, учень 9 класу Кустинського ліцею
Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області
Науковий керівник: Фесенко Світлана Петрівна, вчитель екології Кустинського
ліцею Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області
Актуальність теми. Збереження біотичної різноманітності, раціональне і
невиснажливе
природокористування,
зменшення
наслідків
негативного
антропогенного впливу на біоту є неможливим без глибокого комплексного
вивчення популяцій птахів. Особливо важливим є вивчення ресурсів зникаючої
фауни, об′єктом якої є лелека чорний (Ciconia nigra L., 1758).
Чорний лелека належить до видів, які прийнято називати вразливими. Це поняття
об’єднує одночасно те, що вид є рідкісним і потребує захисту. Чорного лелеку
занесено до Червоної книги України (2009), він має несприятливий охоронний
статус у Європі, підпадає під дію Бернської, Боннської та Вашингтонської
конвенцій. У 2006-2018 рр. проведено дослідження чисельності, поширення,
біотопних преференцій та гніздової біології виду на території Українського Полісся
(Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська області) та
подальший моніторинг гніздової біології чорного лелеки на Західному Поліссі
(Волинська та Рівненська області). Незважаючи на все це, чорний лелека є одним з
найменш вивчених птахів України.
Науковий інтерес нашого дослідження зосереджений на вивченні поширення,
біології та екології лелеки чорного (Ciconia nigra) на Рівненщині.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи було дослідити поширення,
біологію та екологію лелеки чорного (Ciconia nigra) на території Рівненщини. Для
реалізації даної мети було визначено такі завдання:
- опрацювати художні та наукові праці з теми «Поширення, біологія та екологія
лелеки чорного (Ciconia nigra) на території Рівненщини»;
- провести дослідження поведінки та кормової бази лелеки чорного на території
басейну річки Кустинки Рівненського району;
- провести анкетування учнів Кустинського ліцею щодо дослідження ними
поведінки лелеки чорного в районі річки Кустинка;
- зібрати матеріал про гніздування чорного лелеки в Костопільському лісництві
в позагніздовий період (жовтень 2021 р.)
Об’єкт дослідження: лелека чорний (Ciconia nigra) на території Рівненщини.
Предмет дослідження: поширення, біологія та екологія популяції лелеки
чорного на території Рівненської області.
Методи дослідження: В основу матеріалу покладені експериментальні дані
щодо поширення лелеки чорного на території Рівненщини за період квітня – вересня
2021 року.
Наукова новизна одержаних результатів. У результаті проведених
досліджень вперше нами отримані дані щодо поширення, екології та біології лелеки
чорного на території Рівненщини, зокрема на території басейну річки Кустинка
Рівненського району та Костопільському лісництві.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати можуть
бути використані для розробки конкретних рекомендацій щодо вивчення
чисельності, поведінки лелеки чорного та його охорони на території Рівненщини.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Впродовж п’яти років, за словами жителів села Кустин, прилітають добувати
їжу в басейні річки Кустинка чорні лелеки. З початку бачили одного, потім дві
особини, в цьому році вже спостерігали п’ять особин.
Ми хотіли дізнатися, що ж привело їх до нас, прослідкувати за їх поведінкою
під час добування корму та польоту, адже цей птах рідкісний і занесений до
Червоної книги України.
Для дослідження роботи «Поширення, біологія та екологія лелеки чорного
(Ciconia nigra) на території Рівненщини» ми опрацювали художні та наукові праці з
теми, провели анкетування серед учнів Кустинського ліцею, а також при
маршрутному методі зафіксували дані про місце розташування гнізда чорного
лелеки в Костопільському лісництві.
Ми розробили інструкцію спостереження за поведінкою чорного лелеки під час
перебування його в районі басейну річки Кустинка.
Інструкція спостереження за поведінкою чорного лелеки під час перебування
його в районі басейну річка Кустинка
1. Основний принцип звучить так: „Записуємо те, що бачимо самі, а не те, що
припускаємо”.
2. Для спостереження користуйтесь ручкою, блокнотом, біноклем, фотоапаратом,
відеокамерою, картою.
3. Записати терміни прильоту і відльоту чорного лелеки на протязі квітня – вересня
місяця.
4. Вказати, якщо ви добре помітити, чим живляться птахи.
5. Вказати на карті села, де частіше ви бачили лелек.
6. Занести дані в анкету.
7. Не слід підходити до місць перебування птаха ближче, ніж 300 м.
8. Під час спостережень забороняється шуміти, розмахувати руками, або робити
вчинки, що можуть турбувати або лякати птахів.
9. Не робіть спроб самостійно відловити хворого або пораненого птаха, зверніться
до вчителя, або когось з дорослих.
10.Не намагайтеся самостійно надати допомогу хворому птахові, зверніться до
ветеринарного лікаря.
11.Дослідження проводили у 2021 році впродовж квітня-вересня.
Із наукових праць ми дізналися, що чорний лелека може гніздитися за 5-20 км.
від кормової території. За опитуванням працівників найближчих лісництв –
Решуцького, Олександрійського, Любомирського, Дубенського, Клеванського гнізд
не виявлено.
Ми звернулися до працівників Костопільського лісництва, де одержали
позитивну відповідь про гніздування чорного лелеки саме на їхній території. Тож ми

припускаємо, що чорні лелеки прилітають харчуватися до басейну річки Кустинка з
Костопільського лісництва.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Зведена таблиця анкетних даних спостережень за чисельністю та поведінкою
чорного лелеки на території басейну річки Кустинка учнями Кустинського
ліцею Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської
області за період квітень-вересень 2021 р.
№
П.І. учня
Число, К-сть Бачил Бачил Бачил Бачил Тривалість
(спостерігач місяць, птахі
ив
и
и
и
спостереженн
а)
рік
в
польот стоячи вранці вдень
я
і
1 Семенчук В.
12.05.202
2
+
+
10хв.
+
1
1
+
20хв.
+
02.06.202
1
+
10хв.
1
23.06.202
1
2 Данильчук В. 02.05.202
1
+
+
5хв.
1
3 Полюхович І. 11.07.202
1
+
+
5хв.
1
4 Кухарчук А.
25.05.202
1
+
+
5хв.
1
5 Войцехівська 02.05.202
1
+
+
10хв.
Є.
1
1
+
+
10хв.
06.06.202
1
6 Крючок О.
06.07.202
1
+
+
20хв.
1
7 Василевська
25.05.202
1
+
+
5хв.
+
В.
1
1
20хв.
+
+
20.06.202
1
15хв.
1
08.07.202
1
8 Василевська
02.05.202
1
+
+
20хв.
Н.
1
1
+
+
30хв.
+
14.06.202
1
+
30хв.
+
1
2
+
30хв.
22.06.202
1
19.07.202
1
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Федорась В.

02.05.202
1
+
+
5 хв.
1
1
+
+
10хв.
25.07.202
1
За нашими спостереженнями за поведінкою лелеки чорного (Ciconia nigra) на
території басейну річки Кустинка можна зробити такі висновки:
- полюючи, лелека користується зором, тому обирає місцевості з невисокою
рослинністю;
- шукаючи поживу, зазвичай ходить, але може й подовгу нерухомо стояти над
водою, або норою гризуна, чатуючи на здобич;
- оскільки найвигіднішою стратегією живлення є здобуття якнайбільшої
кількості корму при мінімальних енергетичних затратах, жертвами птаха стають
найчисленніші та найбільш доступні тварини: жаби, риби, черв′яки, ящірки.
Дослідження місцевості гніздування лелеки чорного (Ciconia nigra L.) в
Костопільському лісництві, 58 кв
Найближчим гніздом чорного лелеки від басейну річки Кустинка, на нашу
думку, є гніздо в Костопільському лісництві в 58 квадраті, що знаходиться на
відстані близько 2 км від траси Костопіль – Сарни, де ми побували і робили зйомки.
Основними напрямками діяльності лісгоспу є:
- проведення заходів із відновлення лісів, підвищення їхньої продуктивності,
створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід;
- організація лісонасінневої справи і лісових розсадників;
- охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубок, пошкоджень,
самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях та інших
лісопорушників, притягнення до адміністративної відповідальності лісо порушників
та стягнення з них збитків;
- проведення лісозаготівельних робіт;
- проведення матеріальної та грошової оцінки лісу на лісосіках, призначених до
рубки, проведення рубок з додержанням діючих постанов та правил;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності і не
заборонені чинним законодавством України.
У Костопільському лісництві значну площу займають старі дубові насадження,
в яких полюбляють гніздитися чорні лелеки.
Це місце нам люб’язно показали працівники Костопільського лісництва.
Недалеко від гнізда є Дубове болото, Купальська дорога та річка Замчисько, де
водяться жаби, вужі, гадюки – явне місце добування корму цих птахів, хоча ми
думаємо, що чорний лелека прилітає за кормом звідси до басейну річки Кустинка за
20 км від місця гніздування, оскільки йому в цих місцях не вистачає їжі.
Гніздо чорного лелеки знаходиться на дубі, на висоті 20 м над землею. Дуб має
175 років. Навколо нього росте десяток дубів такого ж віку, також тут ростуть
сосни, граби, осики, берези.
Дуб має три товстих стовбури, на одному з яких розміщене гніздо чорного
лелеки. Діаметр дерева сягає близько метра. (див. Додатки).

Також ми побачили звичайні рівчаки, наповнені водою, в яких в гніздовий
період водяться комахи та земноводні, що є кормом для пташенят.
За три кілометри від цього місця зробила собі гніздо ще одна пара чорних лелек
на такому ж старому дубі.
Спочатку від траси ми йшли сосновим лісом, і лише за один кілометр до гнізда
чорного лелеки побачили старий дубовий ліс.
Працівники лісу дуже бережно відносяться до кожного дерева, з любов’ю
розповідають про ліс, його мешканців. На базі Костопільського лісгоспу відкрився
Музей лісу, де представлена фауна і флора цього краю.
Отже, ми робимо висновок, що чорні лелеки успішно приживаються в наших
краях.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
1. Один з основних шляхів збереження рідкісних видів фауни, під яку попадає
лелека чорний, є охорона середовища, умов розмноження і шляхів міграції
тварин, створення заповідників, заказників, заповідних зон. Серед таких
заповідників на території Рівненщини є Рівненський природний заповідник.
2. За допомогою працівників Костопільського лісництва ми зафіксували одне
гніздо чорного лелеки, яке побудоване на дубі, що має три товстих стовбури,
на одному з яких воно розміщене на висоті 20 метрів над землею, а діаметр
дерева сягає близько одного метра.
3. Чорний лелека дуже обережний птах, тому побачивши його зблизька (що не
часто вдається), потрібно тихо відійти на відповідну відстань, щоб не
турбувати його під час добування ним їжі.
4. Під час відвідин гнізда чорного лелеки потрібно дотримуватись правил
суворої охорони (радіусом не менше як 100 метрів довкола гнізда) та ділянки
сезонної охорони (радіусом не менше 500 метрів). На ділянці сезонної
охорони заборонено будь-яку діяльність з 15 березня по 30 липня. На лісових
дорогах і просіках, що проходять через зону суворої охорони, рекомендується
встановлювати попереджувальні аншлаги, що зроблено в Рівненському
природному заповіднику.
5. Виживанню пташенят чорного лелеки може сприяти дуже простий
біотехнічний захід з покращення кормової бази. Це звичайні рівчаки, виконані
ще до прильоту лелек ранньою весною. До вильоту пташенят у цих рівчаках
набереться дощова вода і розведуться комахи та земноводні, які
слугуватимуть кормом для лелечат, що ми і побачили недалеко від гнізда
чорного лелеки у Костопільському лісництві.
6. Обережно треба застосовувати отрутохімікати, суворо дотримуючись норм
витрати отрути на 1 га, не піддавати обробці ділянки поблизу берегів водойм,
не залишати отрути на полях, а зберігати на складах, дотримуватись
інструкцій при перевезенні отрутохімікатів.
7. Доцільно періодично проводити прибирання кормової ділянки лелеки чорного
так і білого в позагніздовий період.
8. Здійснювати еколого-освітні заходи для школярів: тематичні виховні години,
лекції, випуск стінгазет, участь у МАН з екології, участь у конкурсах

1.
2.

3.
4.

екологічно-натуралістичного спрямування, зустрічі з працівниками лісових
господарств, поїздка в Рівненський природний заповідник.
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Науковий вісник НЛТУ України: Помилка! Неприпустимий об'єкт
гіперпосилання.
ДОДАТКИ
Топографічна карта с. Кустин Рівненського району (масштаб: в 1 см 100 м)

Опис кормової території лелеки чорного (Сісопіа nigra) в басейні річки
Кустинка

Рівненський природний заповідник «В гостях у чорного лелеки»

Зустріч з працівниками Рівненського природного заповідника

Екскурсія учнів Кустинського ліцею до Рівненського природного заповідника

Пір’я лелеки чорного, знайдене в басейні річки Кустинка

Гніздова територія лелеки чорного в Костопільському лісництві

ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ РОЗМНОЖЕННЯ ТИСУ ЯГІДНОГО ( TAXUS
BACCATA L.) ТА ЯЛІВЦЮ ВІРГІНСЬКОГО( JUNIPERUS VIRGINIANA L.) В
УМОВАХ М. ОДЕСИ
Берідзе Раймонд Анзорович, вихованець гуртка «Юний дослідник» КПНЗ «
Одеський Еколого-натуралістичний центр «Афаліна», учень 8-А класу
Одеського НВК «Гімназія № 2».
Науковий керівник: Задерей Олександр Вікторович, керівник гуртка «Юний
дослідник» КПНЗ « Одеський Еколого-натуралістичний центр «Афаліна».
Дослідницька робота присвячена вивченню ефективних методів масового
розмноження тису ягідного та ялівцю віргінського. Наше приморське місто, за
статистичними дослідженнями на 2-му місці по забрудненості повітря серед міст
України. На сьогоднішній день у м. Одеса немає необхідної кількості дерев. На
кожного одесита повинно бути, як мінімум, по три дерева. Тому перед нами,
жителями Одеси, стоїть завдання поповнити зелений фонд міста - посадити дерева і
кущі, які б очищували повітря від бруду, газу та пилу, а також приносили естетичну
насолоду. Великою проблемою для нашого міста є якісний та недорогий посадковий
матеріал цінних деревних порід. У парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва
“Юннатський”, Обласного гуманітарного центру, зростає цінний маточний матеріал
для насіннєвого розмноження цих прекрасних екзотичних дерев. Тис ягідний –
релікт третинного періоду, дерево, що вимирає на всій території свого природного
зростання. Вид занесений до Червоної Книги України. Це найбільш тіньовитривала
хвойна порода, найбільш перспективна для озеленення в умовах м. Одеси. Ялівець
віргінський більш 150 років зростає на території Одеської області, та є найбільш

посухостійкою і морозостійкою рослиною серед хвойних порід. Відповідно
амбіційній президентській програмі за 10 років на Україні планується висадити до
1000000000 дерев та чагарників. Ми працюємо в напрямі вирощування посадкового
матеріалу цінних хвойних видів дерев для озеленення м. Одеси протягом 3 років, за
цей період ми виростили більш 1500 саджанців тиса ягідного та більше 200
саджанців ялівцю віргінського. Але для отримання якісних саджанців потрібно
розробити наукові аспекти вирішення цих проблем.
Тому метою нашої роботи було дослідження методів масового розмноження тису
ягідного та ялівцю віргінського.
Завдання дослідження полягало в:
1. Зборі насіння тису ягідного та ялівцю віргінського.
2. Підготовці насіння до посіву методом стратифікації.
3. Створення шкілки під маточними рослинами тису ягідного та ялівцю
віргінського.
4. Аналіз методу розмноження тису ягідного та ялівцю віргінського під маточними
рослинами .
5. Вивчення методів вегетативного розмноження тису.
6. Аналіз методів масового розмноження тису ягідного та ялівцю віргінського та
рекомендації щодо практичного використання досліджених методів.
Робота проводилась у
парку-пам’ятці
садово-паркового мистецтва
“Юннатський” Обласного гуманітарного центру протягом 2020-2022 років.
Насіння тису збирали у вересні-жовтні 2020-2022 років. Насіння відмивали від
принасінників та обробляли перекисом водню 3% протягом 20 хвилин. Потім
насіння піддавали стратифікації, насіння кількістю 100 насінин у пластикові
стаканчики у суміш торфу та піску 3:1. Насіння закладали у холодильник при
температурі 0-50 С та витримували протягом 30 днів, 60 та 120 днів. Потім
прогрівали насіння при температурі 20-250 С. Після стратифікації насіння висівали в
ящики з універсальним садовим ґрунтом на глибину 1 см. Насіння в ящиках
поливали 1 раз на тиждень.
Живці тису ягідного брали з 30 річної рослини, 2-3 річні пагони з п’яткою та
без неї намочували та обсипали препаратом Кореневин (порошок індолилмасляної
кислоти), гетероауксином та препаратом фірми Клонекс. Живці висаджували у
глибокі ящики з піском та універсальним садовим ґрунтом, накривали зверху
пластиковою кришкою для створення камери з високою вологістю повітря. Живці
розміщували у теплиці при температурі 15-200 С.
Для пророщування молодих рослин тису ягідного під маточною 30-річною
рослиною та ялівцю віргінського (100-річного), насіння проходило повне дозрівання
та осипалося під крону дерева, частину насіння збирали та розміщували в
освітлених місцях під кроною тису та ялівцю, насіння при необхідності зволожували
та зимою підсипали снігом, що захищало насіння від вимерзання та підсилювало
ефект природної стратифікації. В літній період часу місце пророщування насіння
зволожували один раз на тиждень у посушливий період року.
Перспективним можна вважати метод живцювання тису ягідного за допомогою
регуляторів коренеутворення (Кореневин, гетероауксин та інші.). Рослини

укорінювались успішно, але поява корінців відбувалась на 2-3 місяць після
закладання досліду.
Метод вирощування насінням у штучних умовах виявився неефективним, що
підтвердило результати дослідів багатьох науковців України, Польщі та інших
європейських країн.
Нами розроблена власна технологія вирощування саджанців тису ягідного під
маточними рослинами. Цей метод виявився найбільш ефективним та рентабельним.
Нами за 3 роки вирощено більше 1500 молодих рослинок тису ягідного під однією
маточною рослиною. Рослина тису утворює біля 20000 насінин з яких можна за 2
роки отримати більше 1000 саджанців. Саджанці ми відсаджували у теплицю та
шкілку та дорощували до 2-3 річних рослин.
Нами була розрахована рентабельність всіх перевірених методів. Найвищу
рентабельність показав метод вирощування рослин під маточною рослиною- більш
800%, рентабельність методу живцювання-140%, а рентабельність насіннєвого
методу-0% (жодна насінина не проросла). За нашими розрахунками досить
ефективним може виявитись метод підзимнього висіву насіння тису ягідного в
шкілки з глибиною посіву 2-3 см, закладені відповідні досліди. Завдяки
удосконаленому нами методу вирощування тису ягідного під маточною рослиною,
ми можемо за рік отримати біля 1000 якісних саджанців.
Саджанці ялівцю віргінського пересаджували з під маточної рослини та
висаджували у червні-серпні. Саджанці
проходило природний відбір, 40%
саджанців загинуло, а інші 60% продовжували розвиватися та рости, за червеньжовтень вони підросли від 2-4 см до 4-6 см.
Нами був удосконалений метод пророщування насіння тису ягідного у суміші
чорнозему, компосту та ґрунту з під маточних рослин. Стратифіковане насіння
швидко проростало і успішно розвивались сходи рослин. Ми вважаєм що це
пов’язано з мікоризою, яка пришвидшує проростання насіння та сприяє активному
росту молодих рослинок. Отриманий ефект підтверджує доцільність такої методики
і ми працюємо над її удосконаленням.
Роботу ми продовжуємо в напрямі створення ділянок по дорощуванню рослин
до саджанців, які вже висаджуються у парках, школах, біля будинків та власних
садибах.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ПОМІДОРІВ
СОРТІВ БОБКАТ F1 ТА ТЕРРА F1 НА ТЕПЛИХ ГРЯДКАХ
Федчук Ольга, вихованка гуртка «Я досліджую рідну природу» комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, учениця 9
класу Колоденського ліцею Корнинської сільської ради Рівненського району
Рівненської області
Керівник: Бобровська Валентина Анатоліївна, керівник гуртків комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради
Розвиток органічного виробництва є досить актуальним на сьогодні через низку
явних екологічних переваг. Інтенсифікація сільського господарства, яка останнім

часом відбувається в усьому світі, має негативний вплив не лише на навколишнє
середовище, але і виснажує природні ресурси, без яких ведення агровиробництва
неможливе.
Тому органічне сільське господарство має екологічні переваги, які
проявляються у тому, що воно має великий потенціал, щоб виправити негативні
тенденції, а також скоротити викиди вуглекислого газу, оксидів азоту й метану, які
сприяють глобальному потеплінню.
Тема нашої роботи: дослідження ефективності вирощування помідорів сортів
Бобкат F1 та ТерраF1 на теплих грядках .
Мета: дослідити,чи ефективно вирощувати помідори сортів Бобкат F1 та
ТерраF1 на теплих грядках.
Першим етапом наших досліджень було закладання теплих грядок на
навчально-дослідній земельній ділянці. Тепла грядка це ділянка землі шириною 1,5
м,яка містить два гребені шириною35 см і висотою 15 см кожен, які розділені
клиноподібним рівчаком,утвореним в результаті формування цих гребенів. Дно
рівчака ми заповнили бентонітом.
Далі ми заповнили цей рівчак органікою(спочатку ложили гілки дерев,тоді
опале і сухе листя). Можна брати скошену траву чи сіно. Все це по мірі заповнення
ми заправили ефективними мікроорганізмами(емочками-бокаші).І на місці рівчака
утворилася органічна доріжка.
Бокаші– це зернові висівки на основі ефективних мікроорганізмів:
азотфіксуючі, фотосинтезуючі, молочнокислі бактерії, дріжджі, актиноміцети,
меляса цукрової тростини. Завдяки емочкам грунт знезаражується від патогенів,
оздоровлюється і його родючість постійно зростає з року в рік за рахунок природніх
факторів.
Також в теплих грядках створюються найсприятливіші умови для одночасного
проживання всіх трьох базових основ родючості – мікроорганізмів, грибів,
черв’яків. А вони вже своїми ферментами, антибіотиками та іншим знезаражують
землю відпатогенів і виробляють біогумус прямо у грядках у великих кількостях.
Влітку органічна мульча вирівнює добові температурні коливання і також
накопичує і утримує вологу.
Другий етап нашої роботи ―висівання насіння помідорів сортів Терра F1 та
БобкатF1у ящики. Насіння цих сортів ми отримали від компанії Сінгента.
Наступний етап ― пікірування рослин. Коли на рослинах з’явилися перші
справжні листки, ми розпікірували їх у сезонній овочевій теплиц і. Проводили
догляд за рослинами – розпушували ґрунт і знищували бур’яни. У травні після
появи першої квіткової кисті у помідорів, ми висадили розсаду у відкритий ґрунт
за схемою:
1 варіант – помідори сорту Терра F1;
2 варіант – помідори сорту Бобкат F1;
3 варіант – помідори сорту Терра F1, висаджені у теплі грядки;
4 варіант – помідори сорту Бобкат F1, висаджені у теплі грядки.
Рослини 1 і 2 варіанту ми висадили у овочевому відділку навчально-дослідної
земельної ділянки комунального закладу «Станція юних натуралістів», а рослини 3 і

4 варіанту ― на гребенях теплих грядках.
Ці гребені, після висадки у них
овочевих культур формують кормові грядки. На одному гребені ми висаджували
цибулю,моркву, буряк, а на другому гребені – помідори.
Впродовж весняно-літнього періоду ми розпушували грунт між овочевими
культурами, вирвані бур’яни закладали у рівчак, також додавали у рівчак скошену
траву. Грунт у грядках не пересихав, тримав вологу завдяки бентоніту і органіці.
Кожен тиждень ми збирали плоди помідорів з досліджуваних ділянок. Загальна
маса плодів досягала в деякі тижні до 12 кг. Найбільш врожайними виявилися рослини з
дослідної ділянки третього варіанту − врожайність становила 4,5 кг/куща.
На другому місці за врожайністю були рослини з дослідної ділянки четвертого
варіанту – 4,2 кг/куща.
На третьому місці за врожайністю ― рослини з ділянки другого варіанту – 4
кг/кущ. Найменш врожайними виявились рослини з ділянки першого варіанту –
більшість рослин були уражені фітофторозом.
Восени ми знову додали сухого листя у грядки і посипали бокашами.
Висновки: провівши ряд досліджень, ми встановили: найбільша врожайність
помідорів сортів Терра F1 та Бобкат F1 була на теплих грядках - 4,2-4,5 кг з куща;
- помідори третього і четвертого варіанту не вражались фітофторою;
- ґрунт у грядках не пересихав, тримав вологу завдяки бентоніту і органіці;
- основою грядок була ґрунтова біота (мікроорганізми,черв’яки і гриби), тому
на теплих грядках не використовуються міндобрива і хімічні засоби захисту рослин.
- теплі грядки стали елементом пермакультурного дизайну навчальнодослідної земельної ділянки, який застосовується з метою оздоровлення грунту і
підвищення його родючості.
Отже, вирощування помідорів на теплих грядках є досить ефективним. А теплі
грядки є еталоном екологічної чистоти довкілля, оскільки їх основа- ґрунтова біота
(мікроорганізми,черв’яки і гриби) і там не використовуються міндобрива і хімічні
засоби захисту рослин.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЇ КІБЧИКА НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОГО
ПОКУТТЯ
Марінова Іллі Орестовича, учня 8-Б класу Городенківського ліцею імені
Антона Крушельницького Городенківської міської ради Івано-Франківської
області
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 2018-2021рр. на території колишніх
Городенківського і Тлумацького районів Івано-Франківської області. Предмет
дослідження: стан вивченості екології кібчика на території Північного Покуття .
Завдання дослідження:
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 грабоводубових 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.

ГІДРОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛИХ РІЧОК ЯК ПРАВИХ
ПРИТОК ДНІСТРА В ГОРОДЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ТА ПРИЛЕГЛИХ
ТЕРИТОРІЯХ
Бундзяк Олег Юрійович, учень 9 класу Городенківської ліцею №1 ім. Івана
Данилюка Городенківської міської ради Івано-Франківської області, член
гуртка прикладної зоології Івано-Франківського обласного відділення Малої
академії наук України.
Науковий керівник: Бундзяк Петро Васильович, вчитель біології
Городенківського ліцею імені Антона Крушельницького Городенківської міської
ради Івано-Франківської області
Дослідження проводились протягом 2019-2021 років.
Предмет дослідження: стан вивченості деяких малих річок Городенківщини, як
правих приток Дністра.
Об’єкт дослідження: річки Потік Далешево, Гукавка, Чернелицький Потік та
Гостинна та прилеглі екосистеми.
Новизна.
Новизна даної науково-дослідницької роботи полягає в тому, що вперше досить
детально досліджуються праві притоки Дністра в Городенківському районі, а саме
їхній гідрологічний режим, стратиграфічний розріз берегів, сформовані по місцю
дослідження фітоценози та зооценози, хімічний аналіз води в окремих місцях
течій річок і інші показники цілісності довкілля.
МЕТА
Метою даної науково-дослідницької роботи було досить детальне дослідження
річок Городенківщини та прилеглих територій.
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
- вивчити витоки річок та прив’язку до території;
- дослідити притоки річок;
- обстежити гирло річок;
- описати ландшафти та геологічну будову берегів річок;
- визначити швидкість течії на певних ділянках, витрату води та
звивистість річки;
- дослідити фауну та флору басейну малих річок;
-детально проаналізувати сформовані орнітоугруповання вздовж берегів річок;
-проаналізувати основні чинники антропогенної дії на території дослідження
В ході роботи нами було використано класичні методи по гідрології та
демекології. Визначалися стік річок, витрати води, режим живлення річок,
особливості рельєфу, які впливають на русла річок, а також ті природні
угрупування, які розташовувалися в зонах дослідження. Об’єктами наших
досліджень були екосистеми правих приток Дністра в Городенківському районі :
річок Далешівський Потік , Гукавка, Чернелицький Потік та Гостинна. Річки
Гукавка, Далешівський Потік, Чернелицький потік та Гостинна мають мішане
живлення і в основному карстове походження. У верхній течії річок 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°,
азимут простягання - 185°. 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 , Гостинна – 0,78м³/сек.
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. Усі річки починаються в зоні рівнинних агроценозів. В
загальному по берегах досліджуваних річок нами виявлено біля 180
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 171 вид . З них:
114 – птахи, 34 – ссавці, 7 – плазуни, 8 – земноводні, 8 - риби. Із забруднюючих
факторів, які шкодять річкам, можна назвати органічні викиди тваринницьких
комплексів,загальні дії пестицидів в межах агроценозів, які зараз перебувають в
аренді великих агрохолдингів «Перспектив», «Мрія» і інших.
КАНЮК ЗВИЧАЙНИЙ В МЕЖАХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ПІВНІЧНОГО
ПОКУТТЯ»
Джоголик Ольга Володимирівна, учениця 6 класу Городенківського ліцею
імені Антона Крушельницького Городенківської міської ради ІваноФранківської області, член гуртка прикладної зоології Івано-Франківського
обласного відділення Малої академії наук України.
Науковий керівник: Бундзяк Петро Васильович – вчитель біології
Городенківського ліцею імені Антона Крушельницького Городенківської міської
ради Івано-Франківської області, керівник гуртка прикладної зоології ІваноФранківського обласного відділення Малої академії наук України.
Секція: зоологія
Дослідження проводилися на протязі 2018-2021р.р. на території колишніх
Городенківського і Тлумацького районів Івано-Франківської області.
Предмет дослідження: стан вивченості гніздової біології та екології канюка
звичайного на території Придністров’я.

Об’єкт дослідження: популяція канюка звичайного на території Північного
Покуття
Ставили в процесі дослідження такі завдання:
1. Вивчити фенологію прильоту і відльоту канюка звичайного.
2. Дослідити гніздову біологію канюка звичайного і узагальнити дані про
трофічні уподобання цього виду на території Північного Покуття.
3. Вивчити етологічні особливості даного яструбиного птаха в гніздовий і
постгніздовий періоди.
4. Проаналізувати статус даного виду і проаналізувати вплив людини на
популяцію досліджуваного птаха.
5. Запропонувати заходи для збереження оптимального розміру популяцій
досліджуваного виду в нашому регіоні.
Використовувались методики Кузякіна (1962) і Мянда (1988).
Одержали такі результати:
Канюк звичайний (Buteo buteo L.) – це малочисельний вид, який при заселенні
віддає перевагу стиглим лісам – 5 гнізд (28 %). Гнізда будує самостійно. Із
виявлених 18 гнізд, 12 (66,67%) були цьогорічними, а 6 (33,33%) – тогорічними .
При побудові домівки віддає перевагу верхівковим гілкам крони -12 випадків
(66,67%) . Гніздиться в основному на дубі звичайному – 8 випадків(44,4%) і ясені
звичайному – 4 (22,2%). В загальному канюк звичайний селиться на 8 видах дерев.
Середня висота розташування гнізда над рівнем землі становить 12,06±1,95 м.
Середня величина кладки канюка звичайного становить 3 яйця, переважно
еліпсовидної форми. Насиджує самка 30 діб. У раціоні в сезонній динаміці
переважають нориця польова, нориця сіра і миша польова. В загальному канюк
звичайний харчується 16 видами хребетних та безхребетних. Антагонізм
проявляється у відносинах з 7 видами птахів, але найчастіше конфліктує із яструбом
малим, яструбом великим і круком (по 20%), особливо в зоні острівних лісів, де
канюк звичайний може конфліктувати з яструбами за гніздову територію. У гнізді
пташенята перебувають біля двох місяців, а після вильоту ще місяць живуть на
території проживання батьків. Відлітає невеликими групами на зимівлю в середині
листопада, хоча взимку 2016 року на території дослідження було відмічено 68
особин. Вид екологічно пластичний, добре адаптований до змінних умов
трансформованих ландшафтів.
ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯСТРУБОВИХ ПТАХІВ НА ТЕРИТОРІЇ
ПІВНІЧНОГО ПОКУТТЯ І ПРОБЛЕМИ ЇХ ОХОРОНИ
Яшан Соломія Василівна, учениця 9 класу Городенківського ліцею імені
Антона. Крушельницького Городенківської міської ради Івано-Франківської
області, член гуртка «Прикладна зоологія» Івано-Франківського обласного
відділення Малої академії наук України.
Керівник: Бундзяк Петро Васильович – вчитель біології Городенківського ліцею
імені Антона Крушельницького Городенківської міської ради Івано-Франківської
області.

Дослідження проводились протягом 2018-2021 рр. на території Городенківської
міської, Тлумацької міської, Чернелицької селищної, Обертинської селищної і
Олешанської сільської громад Івано-Франківської області.
Предмет дослідження: стан вивченості популяцій деяких видів яструбових птахів
на території Придністровського Покуття.
Об’єкт
дослідження:
популяції
яструбових
птахів
на
території
дослідження.Ставили перед собоютакізавдання:
- Вивчитиособливостігніздовоїбіологіїяструбовихптахів;
- Вивчитибіотопічнийрозподілгніздуванняканюка
звичайного,
яструба
малого і яструба великого;
- Вивчитиетологічніособливостіданихвидівяструбовихптахівна
територіїПівнічногоПокуття;
- Проаналізуватитрофічніуподобаннядосліджуванихвидуів;
- Датианалізсезоннимособливостямжиття канюка звичайного,яструба малого
і яструба великого
Використані методики А. Кузякіна (1962) та Р. Мянда (1988) і М.Нікіфорова (1989).
Одержали такі результати:
Канюк звичайний (ButeobuteoL.) – це малочисельний вид, який переважно
гніздиться у стиглих і середньостиглих лісах – по 4 гнізда (26,6 %). Гнізда будує
самостійно. З виявлених 15 гнізд 10 (66,67%) були цьогорічними, а 5 (33,33%) –
тогорічними. При побудові домівки віддає перевагу верхівковим гілкам крони -10
гнізд (66,67%). Гніздиться в основному на дубі звичайному – 6 гнізд (40%). Середня
висота розташування гнізда становить 12,06±1,95 м. Середня величина кладки
канюка звичайного – 3 яйця. Насиджує самка, 30 діб. У раціоні переважають нориця
польова (17,5%) і нориця сіра (12,5%). Антагонізм проявляється у відносинах з 7
видами птахів, але найчастіше конфліктує з яструбом малим, яструбом великим і
круком (по 20%).
Яструб малий (AccipiternisusL.) осілий, суто лісовий вид. Найчастіше заселяє
середньостиглі грабово-дубові ліси – 7 гнізд (33,33%). При побудові гнізд віддає
перевагу центральній частині крони дерева – 14 випадків (66,67%). Гнізда виявлені
на 8 видах дерев, але пріоритетним деревом є дуб звичайний: 5 гнізд (23,81%).
Висота гнізд над рівнем землі становить 9,2±1,19 м. Кладка налічує 3-5 яєць, які
самка насиджує 33-34 дні. В раціоні переважають дрібні горобині птахи.
Яструб великий (AccipitergentilisL.) –малочисельний осілий вид. Заселяє стиглі
ліси – 6 гнізд (35,5%). Гнізда в кронах найчастіше локалізуються на верхівкових
гілках – 8 випадків (47%). При заселенні віддає перевагу дубу звичайному – 5 гнізд
(35,5%). Висота над рівнем землі становить 13,5± 2,2 м. Насиджує кладку самка,
близько 38-39 діб. Полює практично на всіх птахів, але найчастіше спостерігалось
добування припутня (20%) та куріпки сірої (15%). У кормовому раціоні яструба
великого було виявлено 12 видів хребетних. Донедавна птаха переслідували і
знищували як шкідника.
На популяції досліджених видів Яструбових птахів впливають такі елімінуючі
фактори людської діяльності:
відстріл мисливцями в період полювання;

-

пестициди, якими обробляються сільськогосподарські культури;
розлякування птахів антропогенними шумами;
загибель денних хижих птахів на лініях ЛЕП;
загибель молодих птахів на автошляхах.

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВАЗІЇ СЛИЗНЯКА ІСПАНСЬКОГО ARION
LUSITANICUS НА ТЕРИТОРІЇ С. ПАВЛІВКА ЯМНИЦЬКОЇ ТГ
Когуч Діана Ігорівна, учениця 9 класу Павлівського ліцею
Науковий керівник: Кицмен Христина Русланівна, викладач Павлівського ліцею
У роботі проаналізовано сучасні відомості про еколого-біологічні особливості слизняка
іспанського та з’ясовано трофічні ланки у ланцюгах живлення даного виду. Результати
дослідження доповнюють і уточнюють наявні дані про видовий склад, мінливість та
поширення молюсків роду Arion. Вони можуть бути використані для ідентифікації цих
тварин та прогнозування подальшого поширення небезпечних шкідників сільського
господарства. Досліджено ареал поширення Аrion lusitanicus в адміністративних межах
Ямницької територіальної громади. Встановлено кореляцію інвазії паразита залежно
від рівня вологості, освітленості та рН ґрунту. Проведено порівняльне дослідження
ефективності різних методів боротьби з інвазивним видом Аrion lusitanicus. Розроблено
власний метод боротьби з слизняком іспанським, комплексний план дій з контролю
іспанського слизняка на території Ямницької територіальної громади на 2021-2022
роки та рекомендації щодо боротьби з інвазивним видом. Рудий іспанський слимак
знищує велику кількість різноманітних сільськогосподарських культур, особливо
овочеві та ягідні. Проведені нами дослідження дозволяють констатувати, що A.
lusitanicus впродовж останніх років широко розселився по культурних фітоценозах,
поступово опановуючи як околиці, так і центри сіл. З наших спостережень виявлено
різновид рослинності, який був пошкоджений даним молюском на присадибних та
городніх ділянках жителів с. Павлівка. Рудий іспанський слимак знищує велику
кількість різноманітних сільськогосподарських культур, особливо полюбляє виноград,
суницю, полуницю, овочі (гарбуз, капусту, перець, картоплю, моркву та буряк),
кульбабу лікарську та ірис сітчастий. Дослідження ефективності методів боротьби з
інвазивним видом Arion lusitanicus проводили на ділянках розміром 150 м2 (10×15 м) у
с. Павлівка. На ділянці №1 регулювали чисельність слизняка іспанського механічним
способом, на ділянці №2 проводили відлов слизняків за допомогою пасток (у посудини
поміщали суміш дріжджів та меду в співвідношенні 1:1), ділянку №3 обробляли
розчином кофеїну, ділянку № 4 спеціалізованим засобом проти слизнів Bros snacol,
відповідно до інструкції, а ділянку № 5 - екстрактами рослин у співвідношенні з водою
1:2. Щільність популяції визначали методом пробних майданчиків за стандартною
методикою. Найбільш ефективними методами боротьби з іспанськими слизняками
встановлено хімічний, обробка ділянки 2% розчином кофеїну та екстрактами рослин,
що відлякують слимаків. Встановлено масову експансію Arion lusitanicus. Найбільша
кількість особин інвазивного виду виявлена на дослідних ділянках у с. Ямниця та с.
Павлівка, натомість нижча у с. Тязів та с. Рибне. Ймовірно, це пов’язано з неналежним
благоустроєм на території сіл.

ВИВЧЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ҐРУНТІВ ПОБЛИЗУ ОБ’ЄКТІВ
АВТОТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА МАРГАНЕЦЬ ЗА
РОСТОВИМ ТЕСТОМ
Сомова Аделіна Дмитрівна, вихованка гуртка «Юні географи-дослідники»,
Комунального закладу «Міський еколого-натуралістичний центр дітей та
учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області»,
учениця 8 кл. Марганецької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №9 з поглибленим вивченням окремих предметів Марганецької
міської ради Дніпропетровської області.
Керівник: Пастушкова Анна Валеріївна, керівник гуртка Комунального закладу
«Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької
міської ради Дніпропетровської області».
У зв’язку зі збільшенням кількості та площі міст вивчення такої складової
урбоекосистеми, як ґрунтовий покрив дуже актуальне. Міські ґрунти, що
формуються під дією антропогенного впливу суттєво відрізняються біологічними та
фізико-хімічними показниками від природних аналогів: мають більшу щільність,
лужну реакцію середовища, забруднені важкими металами та пестицидами, отже,
втрачають свої основні екологічні функції. У зв’язку з цим вкрай необхідне
напрацювання адекватних методів оцінки екологічного стану міських ґрунтів.
Перспективними є методи біотестування, які допомагають порівняно швидко
здобути інформацію про наявність у середовищі токсичних речовин.
Оскільки забруднення ґрунтів у містах пов’язане переважно з викидами
автотранспорту, метою роботи була оцінка їх фітотоксичності вздовж
автомобільних шляхів міста Марганець.
У відповідності з поставленою метою визначено основні завдання роботи:

навести природно-господарські умови території та процеси
ґрунтоутворення;

оволодіти методикою оцінки токсичності ґрунтів за допомогою
фітотестування;

проаналізувати екологічний стан ґрунтів від дії автотранспорту на
території дослідження.
Предметом даної роботи є вивчення токсичності ґрунтів поблизу об’єктів
автотранспортної інфраструктури міста Марганець за ростовим тестом.
Об’єктом роботи є ґрунти території міста Марганець.
Хід дослідження
У дослідженні як тест-рослину використовували насіння кресс-салату. Ця
рослина є інформативною у разі забруднення середовища важкими металами,
вуглеводнями, радіонуклідами тощо, а також за комплексного забруднення ґрунтів
[13]. Перевагою цього фітоіндикатора є швидке проростання насіння і майже повне
сходження паростків, що сильно пригнічується у присутності токсикантів. Для
фітотестування обрано декілька видів зразків ґрунтів, зібраних з різних точок
відбору (Додаток А). Відбір проб ґрунту здійснювали на початку осені, з верхніх
горизонтів ґрунтового покриву. Для аналізу використовували проби ґрунтів
найбільш типових об’єктів міста Марганець. Контрольну (фонову) пробу відібрано у

селищі Мар’ївка (поблизу міста Марганець), де вплив з боку автотранспорту майже
відсутній (Додаток Б).
У ході дослідження фіксувалися такі параметри, як час проростання насіння;
загальну кількість насінин, що зійшли; довжину корінців під час експерименту.
Упродовж усього експерименту спостерігалися та фіксувалися зміни у стані рослин
на різних стадіях їх розвитку. Результати фітологічнихх досліджень подано в
таблиці (Додаток В).
Результати досліджень
Відсоток сходження насіння порівняно з фоновою пробою варіює в межах (27–
55%). У фоновій пробі, як бачимо, відсоток сходження становить 95%.
Таким чином, на першому етапі фіксували кількість насінин, що зійшли за час
експерименту, який тривав 5 днів. Загальну кількість насінин кресс-салату, що
зійшли, представлено у Додатку Г.
Середня довжина корінців варіює в межах 1–2 см на другий день експерименту,
в той час як у фоновій пробі середня висота сягає 3,2 см. На 5 день проведення
дослідження, тобто в кінці експерименту, середні значення висоти пророслих
зразків становлять від 2 см до 3,1 см при висоті фонового зразка – 4,3 см. На
другому етапі вимірювали довжину корінців крес-салату, що зійшли впродовж
експерименту, результати візуалізовано у Додатку Ґ.
На основі отриманих даних визначали індекс фітотоксичності, що залежить від
біопараметра контрольного зразку і, відповідно, – біопараметра досліджуваного
зразка. За біопараметр нами обрано довжину корінців у кінці експерименту.
Результати представлено у Додатку Д.
У нашому дослідженні біопараметром для розрахунків було обрано довжину
корінців рослин, що проросли за час усього експерименту. Фітотоксичну дію
вважали доведеною, якщо фітотоксичний ефект становив 20% і більше. Показник
фітотоксичності розраховували за формулою [9]:
ІФЕ = (Б0-Бх)/Б0·100, %
Рівні забруднення досліджуваного середовища оцінювали за такою шкалою,
[9]:
1. Забруднення сильне – сходження до 20 %, дрібні спотворені корінці.
2. Забруднення середнє – сходження 20-60%, корінці тонкі та морфологічно
порушені.
3. Забруднення слабке – сходження насіння 60-90%, корінці майже однакової
довжини.
4. Забруднення відсутнє – сходження насіння 90-100%, корінці однорідні, міцні.
Отже, за індексом фітоксичності досліджуваних зразків ґрунту, в основному,
встановлено середнє забруднення субстрату, лише контрольний зразок –
забруднення відсутнє. Проведений аналіз показав, що всі досліджувані ґрунтові
екосистеми міста функціонують у антропогенно-порушеному режимі. Подальше
зростання техногенного навантаження на урбоекосистеми може призвести до змін
буферних властивостей ґрунтів, сприяти переходу нерозчинних форм токсикантів у
розчинну, міграційну форму, що ще більше підвищить їх біобезпеку
ВИСНОВКИ

Дослідження стану ґрунтового покриву поблизу об’єктів автотранспортної
інфраструктури (на прикладі м. Маранець) вказують на наявні трансформації їх
хімічного складу.
1. За індексом фітоксичності досліджуваних зразків ґрунту встановлено середнє
забруднення субстрату (а винятком є проба №4, де забруднення не виявлено).
2. Частка насіння, що зійшло у кількох досліджуваних зразках ґрунтів,
відповідно становить 40%, 55%, 70% та 95%.
3. Встановлений індекс токсичності у всіх досліджуваних зразках ґрунтів
відповідно дорівнює 55,8%, 53,5%, 27,9%.
4. Критичні значення визначені в першому зразку.
5. Найгіршим субстратом для росту рослин є ґрунти, проби яких було відібрано
поблизу автозаправних та автомийних комплексів, оскільки зі стічними водами або
ж внаслідок розливів відбувається надмірне потрапляння шкідливих речовин у
ґрунтовий шар, що негативно впливає на ріст і розвиток рослин.
Додаток А

Рис. 1 Точки відбору зразків ґрунту
Додаток Б
Таблиця 1
Об’єкти досліджень та їх маркування
Номер зразка
Назва об’єкта
1
Вулиця Лермонтова
2
Вулиця Миру
3
Вулиця Проектна
4 (контроль)
С.Марївка

Додаток Г
Таблиця 2
Результати фітологічних досліджень зразків ґрунту
Проба №1
Проба №4
Проба №2 Проба № 3
(вул.
(с.
Параметр
(вул.
(вул.
Лермонтов
Мар’ївка)
Мира)
Проектна)
а)
контроль
Кількість насінин,
8
11
14
19
що зійшли, штук
(40%)
(55%)
(70%)
(95%)
(відсоток сходження)
Кількість
посаджених насінин,
20
20
20
20
штук
Середня довжина
корінців на 2 день
1,1
1,4
2,3
3,2
експерименту, см
Середня довжина
корінців на 5 день
1,9
2,0
3,1
4,3
експерименту, см
Індекс
55,8
53,5
27,9
фітотоксичності, %
Додаток Ґ

Рисунок 2. Загальна кількість насінин крес-салату, що зійшли за час експерименту,
штук.

Рисунок 3. Середня довжина корінців рослин упродовж експерименту, см.
Додаток Д

Рис. 4 Показник фітотоксичності досліджуваних зразків ґрунту, %
НАВЧАЛЬНА ВЕБ-ГРА З ІСТОРІЇ МІСТА РОМНИ
Литовченко Дмитро Олександрович, слухач наукової секції «Прикладне
програмування» КЗ «Роменська міська МАН учнівської молоді» Роменської
міської ради Сумської області, учень 8 класу Роменського ліцею №1 ім. П.І.
Калнишевського Роменської міської ради Сумської області

Мета проекту: Створення навчальної онлайн-гри для вивчення історії міста
Ромни на прикладах відомих персонажів та локацій за допомогою середовища
Gamemaker Studio.
Завдання проекту:
1. Проаналізувати наявні навчальні програми з вивчення історії;
2. Розробити загальний алгоритм онлайн-гри;
3. Визначити локації та видатних персонажей, пов'язаних з історією м. Ромни;
4. Розробити карту гри;
5. Розробити програмні елементи та програмний код навчальної онлайн-гри;
6. Провести тестування та здійснити виправлення помилок.
Методи дослідежння:
1. Загальнотеоретичні - аналіз наукової літератури та різних видань з історії м.
Ромни, в тому числі й джерел Інтернет, систематизація, узагальнення.
2. Емпіричні - синтез графічних елементів гри, програмного коду, тестування на
локальному ПК та в мережі інтернет.
Строки розробки проекту - 1 липня 2021 року - 1 листопада 2021 року.
В процесі дослідження було ВИКОНАНО НАСТУПНІ ДІЇ:
1. Проведене дослідження наявних програмних продуктів, котрі можуть бути
використані для навчання історії. Проведене дослідження показало практичну
відсутність таких продуктів, тим паче з історії м. Роинм.
2. Проведено визначення загальних засад розроблюваної навчальної гри та
специфіки її функціонування.
3. Проведено розробку бази даних, котра включала в себе набір інформації про
видатних персон м. Ромни, історичних локацій міста, а також масив питань та
відповідей.
4. Проведено розробку графічних елементів програми - окремих малюнків, карти
тощо.
5. Проведено розробку програмного коду для реалізацій функції програми
6. Проведено тестування розробленої гри на локальному персональному
комп'ютері.
7. Проведене дослідження веб-ресурсів, котрі надають послуги безкоштовного
хостингу з наданням доменного імені.
8. Проведене розміщення розробленої гри на визначеному веб-сервісі.
9. Проведене тестування розробленої навчальної гри.
Загальна характеристика розроблюваного програмного забезпечення:
1. Мета програми - сприяти розвитку в користувачів програми знань з історії міста
Ромни.
2. Завдання програми:
 допомогти потенційним користувачам програми більш ґрунтовно ознайомитися з
історією міста Ромни;
 популяризувати історію м. Ромни серед потенційних споживачів програми.
3. Тип гри - логічна комп'ютерна гра на початковому етапі, надалі планується
поступово перетворити її на квест-гру.

4. Основна мета гри. Гравець повинен відповісти на 120 запитань про відомі локації
міста та визначні постаті, пов'язані з цими локаціями. В грі у випадковому порядку
задаються відповідні питання. Гравець, прочитавши питання, повинен віднайти на
карті міста локацію, яка є відповіддю на дане питання та натиснути на неї лівою
клавішею мишки.
Гравець, натиснувши правою кнопкою миші на конкретній локації, може
дізнатися інформацію про цю локацію. За цю інформацію з нього буде знято 10
очок.
Основна карта гри - топографічна карта міста Ромни , на якій відділено чорним
прямокутником локації, які є відповідями на певні запитання.
Програмний код даної навчальної гри написано в програмному середовищі
Gamemaker Studio. Навчальну гру реалізовано в повній мірі. Програмний продукт
розміщено в глобальній мережі інтернет за посиланням
http://morua2021.byethost8.com.
Перевагою програмного продукту є його унікальність (оскільки інші
аналогічні навчальні програмні продукти з історії міста Ромни відсутні), доступність
та зрозумілість для користувачів.
Програмний продукт було запропоновано друзям та знайомим для проведення
додаткового тестування та виявлення потенційних пропозицій з подальшого
вдосконалення розроблюваної гри. Від тестувальників отримані позитивні відгуки
стосовно розробленої гри.
В майбутньому планується вдосконалити програмний продукт шляхом
збільшення функціональності, додавання кількості локацій, кількості питань, а
також аудіо та відео інформації.
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ЕЛЕКТРОННИЙ ЗАМОК НА ОСНОВІ БЕЗКОНТАКТНОГО КЛЮЧА З
ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТИ ARDUINO
Литовченко Євген Олександрович, слухач наукової секції «Основи
робототехніки на базі Arduino» КЗ «Роменська міська Мала академія наук
учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області, учень 5 класу
Роменського ліцею №1 ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради
Сумської області
Метою проекту є розроблення електронного замка на основі безконтактного
ключа з використанням плати Arduino
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
1. Проаналізувати окремі види аналогів електронного замка, наявні на ринку.;
2. Визначити компоненти, потрібні для розроблення пристрою та його
структурну схему

3. Розробити програмний код для керування відповідним пристроєм
Методи дослідження:
1. Загальнонаукові - аналіз літератури та вільних веб-ресурсів з питань
функціонування електронних замків, типів та шляхів їх побудови, а також роботи з
робототехнікою Arduino.
2. Емпіричні - створення схеми пристрою, створення безпосередньо самого
пристрою, створення програмного коду для управління пристроєм, тестування
роботи пристрою.
Строки проведення дослідження - 1 жовтня 2021 року - 15 грудня 2021 року.
В цілому слід відзначити надзвичайну актуальність питання створення різних
видів електронних замків в сучасних умовах. Обумовлено це необхідністю
забезпечення безпеки та конфіденційності особистісного життя громадян. На це
вказує проведене дослідження різних видів наявних аналогів, наприклад домофонів
"Візит" тощо.
Розробка даного проекту включала в себе наступні етапи:
1. Дослідження наявних на ринку аналогічних пристроїв. Тут були проаналізовані
різні наявні електронні замки, наприклад домофон "Візи", вивчені їх основні
можливості та технічні характеристики тощо.
2. Проектування потенційної схеми проектованого пристрою. В процесі
проектування було обрано просту послідовну схему, котра б включала в себе
декілька блоків - картка з кодом, зчитувач, який би зчитував код з картки та
передавав його на центральний блок системи, безпосередньо центральний блок,
який би керував діяльністю всього проекту загалом та сервопривід, який би по
команді з центарльного блоку здійснював відкриття дверей.
3. Визначення складових елементів проектованого пристрою. Тут були
проаналізовані різні варіанти зчитувачів карток та роботи сервоприводів,
досліджено їх технічні та економічні характеристики. В результаті такого аналізу
булои обрані найбільш оптимальні варіанти даних пристроїв. В якості ж
центрального блоку проекту було обрано плату Arduino.
4. Створення безпосередньо апаратної частини пристрою з наявних
комплектуючих.
5. Розроблення програмного коду, котрий би керував роботою пристрою.
6. Тестування роботи даного пристрою
Отже в даній роботі було здійснено спробу створення електронного замку з
використанням плати Arduino. Для побудови такого замка були використані
системна плата Arduino, електронна карта з кодом, зчитувач карток та серводвигун,
який здійснює безпосереднє керівництво замком. При розробленні пристрою була
використана послідовна структура підключення - картка зчитується зчитувачем,
інформація з зчитувача передається на системну плату, там здійснюється перевірка
даних з картки і в разі коректності введених даних здійснюється керування
сервоприводом. Для забезпечення виконання відповідних функцій було розроблено
й відповідний програмний код.
Проведене тестування пристрою показало правильність створеної структури
пристрою та його програмного коду.
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ВПЛИВ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ НА РОЗВИТОК УВАГИ ШКОЛЯРІВ
ВІКОМ 14 - 15 РОКІВ
Українець Олег Романович, учень 9 класу, Херсонського НВК 56 Херсонської
міської ради, вихованенець секції МАН ХЦДЮТ
Наукові керівники: Козуб Наталія Марківна, методист ХЦДЮТ; Довгалюк Ольга
Михайлівна, вчитель біології НВК № 56
Актуальність. Увагою визначаються:точність і деталізація сприйняття; міцність і
вибірковість пам'яті ; спрямованість і продуктивність мислення. Увага нерозривно
пов'язана зі свідомістю в цілому.
Об'єктом дослідження виступає вивчення уваги учнів віком 14 - 15 років
Предмет дослідження – особливості властивостей уваги учнів старшого
шкільного віку за ступеню їх залучення до віртуального простору.
Мета дослідження полягає в розгляді проблеми розвитку уваги в учнів
старших класів за ступеню їх залучення до віртуального простору.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
1. Аналіз літературних джерел за темою дослідження
2. Провести анкетування «Мій віртуальний простір», тестування уваги серед
школярів віком 14-15 років та аналіз результатів дослідження.
3. Надати рекомендації щодо особистого розвитку уваги школярів
Гіпотезу даного дослідження можна сформулювати наступним чином:
Вивчення рівня розвитку уваги старших школярів проявляються у комплексі
індивідуальних, особистісних та суб'єктивних якостях конкретного учня.
Методи дослідження.
Аналіз літературних джерел, анкетування, психологічні тести на увагу:
таблиці Шульте, тест Мюнстерберга, тест Бурдона, метод математичної статистики.
Новизна: результати дослідження не тільки полягають у мотивації учнів до
розвитку якостей особистої уваги, її важливості в психічних процесах навчання, а
можуть бути критерієм свого знаходження в віртуальному просторі.
Практичне значення роботи полягає у можливості наукового використання
результатів дослідження. Використати дане дослідження можна при розробці
поведінки школярів у віртуальному просторі та мотивації для покращення різних
властивостей особистої уваги в старших класах загальноосвітньої школи.
Для визначення груп учнів, які по різному ставляться до віртуального
простору Інтернету нами була запропонована анкета «Цифровий простір». За
результатами анкетування ми визначили три групи учнів: 1 – програмісти, які
складають програми, 2 – ті, хто полюбляє грати в комп’ютерні ігри, 3 – ті, кому не
подобається грати у комп’ютерні ігри. У кожній групі окремо ми підраховували
різні властивості уваги.

Висновки:
1. Оцінюючи роль уваги в психічній діяльності, слід згадати слова К. Д.
Ушинського про те, що увага є тими дверима, через які проходить все, що
входить у душу людини із зовнішнього світу.
2. Аналіз результатів властивостей уваги за тестом таблиці Шульте показав, що
кращі показники ефективності роботи, ступінь врабативаємості, психічна
стійкість, час проходження проби були в учнів у групі програмістів, нижчими
у групі гравців, а у групі учнів, які не грали у комп’ютерні ігри були самими
низькими.
3. За тестом Мюнстерберга сприйняття та вибірковість уважності у
досліджуємих групах за середніми показниками знайдених слів склала у
трьох групах послідовно: у першій групі 18 + 0.95, у другій 17,8 + 1,01, у
третій - 14,9 + 0,75. Достовірна різниця між першою і другою групою, з
одного боку, та третій з іншого.
4. За всіма показниками вимірюваних якостей уваги за тестом Бурдона кращі
достовірні результати були у групі програмістів, у групі гравців достовірно
кращими в порівнянні з групою не гравців були показники об’єму зорової
інформації та швидкості її переробки..
5. Організована робота з комп’ютером може покращувати властивості уваги.
Шкільний процес навчання потребує для сучасних підлітків елементів
освоєння віртуального простору.
6. Розроблені рекомендації до умов виховання уваги
ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «МГЗК» НА УГРУПУВАННЯ FORMICIDAE
ТЕХНОГЕННИХ ЕКОСИСТЕМ м. МАРГАНЕЦЬ
Сомова Аделіна Дмитрівна, уч. 8 кл., Марганецька спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9, вихованка гуртка «Природа рідного
краю» КЗ «Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді
Марганецької міської ради Дніпропетровської області»
Керівник: Басанська Владлена Дмитрівна, керівник гуртка КЗ «Міський екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради
Дніпропетровської області»
Мета дослідження: дослідити вплив діяльності підприємства АТ «МГЗК» на
різноманіття видового складу Formicidae на дослідних ділянках міста Марганець
Дніпропетровської області.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Визначення стану видового різноманіття мурах на територіях підприємства
АТ «МГЗК» та лісонасаджень м. Марганець.
2. Проведення інвентаризації комплексів мурашників, складання схем їх
розміщення на досліджуваних територіях.
3. Охорона мурашників. Огородження мурашників, інші біотехнічні заходи.
Покращення умов існування мурашок в екосистемах міста (прочистка, освітлення
гнізд).

Об’єкт дослідження: видове різноманіття мурах м. Марганець.
Предмет дослідження: дослідження впливу діяльності підприємства АТ
«МГЗК» на стан видового різноманіття Formicidae.
ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
Дослідження проводились протягом польового сезону 2021-2022 рр. на
території м. Марганець та його околицях. Всього відбулося 20 експедицій
околицями міста Марганець у пошуках місцезнаходжень гнізд мурашок. Видовий
склад мурах визначався на двох ділянках: Контрольна ділянка №1 – лісонасадження
м. Марганець: частина обраної території входить до Нікопольських плавень,
комплексна пам'ятка природи місцевого значення. Район належить до степової зони,
тут переважає стійка до засухи рослинність. Головним чином дерновинні злаки з
родини ковили та костриці.
Ділянка №2 – територія Акціонерного товариства «Марганецький гірничозбагачувальний комбінат»: АТ «МГЗК» є одним з найбільших продуцентів
марганцевої руди у світі. Територія дослідження розташована на техногенно
зміненій діяльністю підприємства ділянці лісостепової зони.
Під час дослідження було визначено 12 видів Formicidae, які входять до
складу 5 родів: ділянка №1 – 9 видів, ділянка №2 – 4 види. Найбільшим видовим
різноманіттям відрізняється рід Lasius, рід Formica та рід Myrmica.
У всіх знайдених мурашників вимірювали діаметр купола (d) та гніздового
валу (D), а також висоту купола (h) та гніздового валу (H). Виміри проводили за
допомогою рулетки. Якщо гніздо мало форму еліпса, вимірювали велику (ab) та
малу (cd) вісі, а середній діаметр вимірювали за формулою: d = √ab*cd. Площу
основи купола мурашника визначали за його діаметром. Приблизний об’єм гнізд
визначали за його діаметром та висотою купола.
Таблиця №1
Кількісні показники форм та розмірів надземних мурашників

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз розподілу родів та видів мурах на дослідних ділянках
показав пряму залежність між числом видів мурашок і відстанню від підприємства.
В зоні впливу спостерігається найбільша кількість видів мурах роду Lasius. Гнізда
мурашок роду Myrmica трапляються не ближче 1 км від МГЗК, гнізда мурах роду
Formica – тільки в контролі. Зі зменшенням ступеня забруднення частка підземних
гнізд збільшується (r=0,90 при р<0,05), частка купольних гнізд зменшується (r=-0,94
при р<0,05). При цьому розміри купола в середньому зменшуються при віддаленні
від джерела забруднення.
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ГАРБУЗ-ВІТАМІННА БОМБА
Басиста Христина, учениця 8 - Г класу Сарненського ліцею №5 Сарненської
міської ради
Керівник: Абрамчук О.В, Вчитель хімії Сарненського ліцею №5 Сарненської
міської ради
Найстаріша культивована рослина, гарбуз, досягла свого культового статусу
насамперед завдяки "Хелловіну". Існує понад 800 різних видів гарбуза. В основному
його можна розділити на два типи. Гарбузи декоративні та їстівні гарбузи.
У 2005 році садовий гарбуз навіть був визнаний лікарською рослиною року
через його вплив. Антиоксидант бета-каротин діє проти вільних радикалів і тому є
активним захистом клітин. Крім того, продемонстровано протизапальний ефект.
Потенційні ракові клітини можна нейтралізувати, а клітини шкіри регенерувати.
Організм перетворює бета-каротин у вітамін А, який корисний для зору.
Робота є актуальною, оскільки відомо, що в Україні деякі підприємства (ТОВ
«Асоціація дитячого харчування», ФХ «Владам», «Вінніфрут» та ін.) з м’якоті
гарбуза одержують сік, який використовують у харчовій промисловості. У
результаті утворюється значна кількість відходів у вигляді шроту, що містять
різноманітні БАР (вітаміни, вуглеводи, полісахариди, жирні кислоти тощо) і які
можуть слугувати перспективним джерелом їх одержання. Тому, актуальним є
комплексне перероблення сировини, яке передбачає послідовне вилучення цінних
БАР зі м’якоті гарбуза.
Метою наукової роботи є дослідження вмісту вітамінів, йонів в м’якоті
гарбуза.
Для досягнення мети було поставлено ряд завдань:
 Опрацювати хімічні реакції, за допомогою яких, якісно можна визначити БАР в
м’якоті гарбуза;
 Вивчити хімічний склад гарбузової м’якоті;

ОЦІНКА РІВНЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ УЧНІВ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Сьоміна Єлизавета Максимівна, учениця 9 класу, Херсонська багатопрофільна
гімназія № 20 імені Бориса Лавреньова Херсонської міської ради, вихованка
секції МАН ХЦДЮТ
Наукові керівники: Козуб Наталія Марківна, методист ХЦДЮТ; Кулінич Інна
Іванівна, вчитель біології Херсонської багатопрофільної гімназії №20
Актуальність теми зумовлена антропологічною кризою, результатом якої є високий
рівень емоційної нестриманості і агресивності в соціумі, відповідно збільшується
кількість міжособистісних конфліктів, зростають випадки депресії та насильства.
Тому одним із пріоритетних напрямків освіти має стати розвиток емоційного
інтелекту учня (людиновимірність), який є основою успішної соціалізації та
комунікації особистості із соціумом, та дозволить в цілому підвищити психологічну
культуру суспільства, сприятиме його оздоровленню.
Мета – дослідити рівень емоційного інтелекту (ЕІ) учнів молодшого шкільного віку.
Об`єкт дослідження: емоційний стан молодших школярів.
Предмет дослідження: рівень розвитку ЕІ та його складових у молодших
школярів.
Завдання дослідження:
1) проаналізувати науково-методичні джерела з питань вивчення емоційного
інтелекту сучасних молодших школярів;
2) дослідити рівень емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку
Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова;
3) на підставі отриманих результатів розробити адекватні методики щодо корекції
емоційного інтелекту молодших школярів.
Методи дослідження: теоретичний аналіз сучасної науково-методичної
літератури; спостереження; тестування (за методикою «Емоційні обличчя»
Н.Я.Семаго, за тестом «ЕМІН» Д.В.Люсіна, за тестом «Емоційний інтелект»
Н.Холла); методи математичної статистики.
Новизна роботи: в цій роботі детально відображена сучасна ситуація актуальності
проблематики емоційного інтелекту школярів; проведено дослідження стану рівня
емоційного інтелекту в учнів молодшого шкільного віку Херсонської гімназії № 20;
визначено необхідність практичних рекомендацій та подальших досліджень.
Практичне значення нашої роботи дуже важливе для педагогіки та психології, які
шукають найкращі підходи для формування інтелектуально здорової та всебічно
розвиненої особистості; результати досліджень повинні стати основою розробки
заходів щодо розвитку емоційного інтелекту молодших школярів.
Висновки:
1. Дослідження провідних науковців дозволили визначити актуальність емоційного
інтелекту як показника гармонійного розвитку людини. З’ясовано, що емоційний
інтелект – це група ментальних здібностей, які беруть участь в усвідомленні та
розумінні власних емоцій і емоцій оточуючих.
2. Оцінка рівня емоційного інтелекту здійснювалась за тестами Н.Холла,
Д.В.Люсіна, Н.Я.Семаго. Всього було залучено до діагностики 61 учень двох 4-их

класів гімназії №20 віком 9-10 років. Результати досліджень виявили переважно
середній рівень емоційного інтелекту і його складових серед молодших школярів.
Аналіз інтегрального показника загального емоційного інтелекту за тестом Н. Холла
показав, що низький рівень ЕІ – 32% та 30%, середній – у 55% та 63%, високий – у
13% та 7% дітей 4-А та 4-Г відповідно. Аналіз інтегрального показника загального
емоційного інтелекту за тестом Д.В.Люсіна показав, що низький рівень не
визначено, середній – у 81% та 80%, високий – у 19% та 20% дітей 4-А та 4-Г
відповідно.
3. На основі результатів досліджень розробили практичні психолого-педагогічні
рекомендації щодо поліпшення та корекції рівня емоційного інтелекту молодших
школярів, які включили методичні паради щодо проведення уроків літературного
читання, годин спілкування та позакласного часу.
АКВАРІУМНА РИБА ANCISTRUS DOLICHOPTERUS: РОЗМНОЖИТИ БЕЗ
ПРОБЛЕМ
Сахарук Богдан, вихованець гуртка «Юні екологи» КЗ «СТАНЦІЯ ЮНИХ
НАТУРАЛІСТІВ МІСТА КОВЕЛЯ»
Науковий керівник: Сахарук Ірина Іванівна, керівник гуртків ЗПО «СТАНЦІЯ
ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ МІСТА КОВЕЛЯ
Тези дослідницької роботи «».
Автор: Сахарук Богдан, вихованець гуртка «Юні екологи» ЗПО «СТАНЦІЯ ЮНИХ
НАТУРАЛІСТІВ МІСТА КОВЕЛЯ».
Науковий керівник: Сахарук Ірина Іванівна, керівник гуртків ЗПО «СТАНЦІЯ
ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ МІСТА КОВЕЛЯ».
Основна мета дослідження: встановити біологічні особливості, закономірності
розмноження і розвитку акваріумної риби Ancistrus dolichopterus; перевірити чи є
Ancistrus dolichopterus простою/складною акваріумною рибою щодо розмноження.
Актуальність теми
акваріумістика сьогодні знаходиться на піку
популярності. Багато сімей облаштовують акваріуми і утримують акваріумних риб,
намагаються їх розмножити. Багато видів акваріумних риб потребують створення
спеціальних умов для розмноження. Ancistrus dolichopterus є утилізатором
органічних решток, тому його дуже часто поселяють у акваріумі і намагаються
отримати від нього потомство. Дане дослідження стане джерелом достовірної
інформації з питання розмноження Ancistrus dolichopterus.
Об’єкт дослідження: акваріумна риба Ancistrus dolichopterus.
Предмет дослідження: особливості розмноження Ancistrus dolichopterus.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:
- за інформаційними джерелами ознайомитися з об’єктом дослідження, його
біологічними особливостями;
- створити в акваріумі умови сприятливі для розмноження;
- здійснити спостереження за процесом розмноження;
- проаналізувати отримані результати, зробити висновки, розробити рекомендації.

Термін проведення досліджень: дослідження розпочато у жовтні 2020 року
завершено у травні 2021 року.
Методи дослідження: емпіричні: спостереження, підрахунок, опис,
фотографування; камеральні: аналіз, підрахунок.
Наукова новизна одержаних результатів: дані, отримані у ході досліджень,
допоможуть відтворити реальну картину особливостей розмноження Ancistrus
dolichopterus.
Практичне значення результатів. На Інтернет-ресурсах є чимало інформації
про Ancistrus dolichopterus, яка іноді є суперечливою. Тому результати власних
спостережень є джерелом достовірної інформації. На підставі отриманих результатів
розроблено рекомендації щодо розмноження Ancistrus dolichopterus, які можуть бути
використані навіть акваріумістами-початківцями. Ancistrus dolichopterus – є цікавим
об’єктом для спостережень за рожмноженням та може бути рекомендованим для
утримання в акваріумах освітніх закладів.
Результати досліджень. За вісім місяців досліджень було встановлено, що
Ancistrus dolichopterus виявився зручним об'єктом для спостережень за
акваріумними рибами. В результаті спостережень за парою Ancistrus dolichopterus
було встановлено, що головною ознакою готовності самки до нересту є збільшення
розмірів її черевця. Місце для відкладання ікри обирає самець. Самець охороняє
ікру, створює необхідну циркуляцію води навколо кладки ікри. У цей період самець
не харчується. Самка участі у догляді за потомством не бере. У період дозрівання
ікри та росту мальків її майже не помітно в акваріумі. Мальки, досягнувши розмірів
4-5 мм, починають покидати місце кладки ікри і освоюють акваріум. У мальків
розміром 10-12 мм тіло прозоре, на ньому добре помітні очі та кишечник. Самець
охороняє мальків до досягнення ними розмірів 35-45 мм. У процесі догляду за
мальками самець змінює зовнішній вигляд – шкірясті відростки на голові значно
збільшуються у розмірах.
Висновки. Ancistrus dolichopterus – є цікавим об’єктом для спостережень, не
потребує створення особливих умов для розмноження та може бути
рекомендованим для утримання в акваріумах освітніх закладів.
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Додаток А
Біологічна класифікація Ancistrusdolichopterus
Царство: Тварини (Metazoa)
Тип: Хордові (Chordata)
Клас: Променепері (Actinopterygii)
Ряд: Сомоподібні (Siluriformes)
Родина: Лорікарієві (Loricariidae)
Рід: Анциструс (Ancistrus)
Вид: Анциструс звичайний
Додаток Б
Щоденник спостережень
Дата
Зміст спостережень
жовтеньЗа інформаційними джерелами ознайомилися із біологічними
листопад
особливостями Ancistrus dolichopterus
2020 р.
грудень
Підготували акваріум: наповнили водою і встановили технічне
2020 р.
обладнання
січень
Запустили в акваріум миролюбивих риб: Danio rerio,
2021 р.
Paracheirodon innesi
05.02.2021 р. Запустили в акваріум самця і самку Ancistrus dolichopterus
12.02.2021 р. Самець і самка проводять багато часу разом
19.02.2021 р. Самець і самка проводять багато часу разом
01.03.2021 р. Черевце самки збільшилось у розмірах
05.03.2021 р. Самець багато часу проводить біля мушлі рапана
07.03.2021 р. Біля мушлі рапана з'явилась заглибина. Самець хвостом
розгрібає ґрунт під мушлею
Самець постійно знаходиться під мушлею, з-під якої виглядає
12.03.2021 р. його хвіст. Час від часу самець інтенсивно рухає хвостом,
спричиняючи рух водних мас. Самка переховується і помітити її
неможливо
16.03.2021 р. Самець відлякує інших мешканців акваріума хвостом
26.03.2021 р. Самець практично не покидає місце під мушлею. Шкірясті
відростки на голові самця помітно збільшились у розмірах.
03.04.2021 р. Вперше біля мушлі помічено малька розміром 4-5 мм. Він майже
прозорий, на тілі видно чорні краплини очей, кишечник.
Мальки почали покидати мушлю. Самець їх охороняє,
11.04.2021р. попереджає про небезпеку. Самка у догляді за мальками участі
не приймає
24.05.2021р. Мальки досягли розмірів 35-45 мм і набули забарвлення

Додаток В

Пара Ancistrus dolichopterus

Самець готує місце для ікри

Самець охороняє кладку

Мальки розміром 10-12 мм

Мальки покинули гніздо

Мальок анциструса розміром 35-45 мм
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ
ЕКОПРОСВІТНИЦТВА СЕРЕД УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ
Поліщук Амура В'ячеславівна, учениця 9 класу, Херсонська загальноосвітні
школа І – ІІІ ступенів № 46 Херсонської міської ради, вихованка секції МАН
ХЦДЮТ
Наукові керівники: Козуб Наталія Марківна, методист ХЦДЮТ; Федоренко
Катерина Олександрівна, вчитель біології ЗОШ № 46
Актуальність полягає в тому, що сучасні старшокласники відносяться до
покоління народжених цифровою революцією і мають свої унікальні психологічні
особливості. З одного боку вони багато чують про екологічні проблеми світу і
України, з іншого – вони все більше відірвані від природи, а тому погано
застосовують отримані на уроках теоретичні знання з природничих дисциплін на
практиці. А тому неформальна частина – екологічне просвітництво є дуже
важливою складовою у формуванні екологічного мислення, що в свою чергу є
важливою складовою екологічної культури, яка веде суспільство к цілям сталого
розвитку природи. Відповідно до результатів наукових досліджень, інформаційні

технології займають значну частину життя сучасного юнацтва (в середньому 3
години на день), а тому. доцільно їх використовувати в сфері формування
екологічної культури. І хоча на разі проблемою є перевантаження старшокласників
інформацією і низька її якість, використання сучасних ІКТ може посприяти
масштабуванню поширення якісної, мотивуючої екологічної інформації, а тому тема
дослідження є актуальною.
Мета: дослідження використання сучасних інформаційних технологій для
екопросвітництва серед учнів старших класів України.
Завдання: розкрити поняття «інформаційно-комунікаційні технології» (ІКТ), їх
види та проаналізувати історію розвитку мережі Інтернет і соціальних сервісів;
дослідити психологічні особливості сучасних старшокласників та систематизувати
взаємозв’язки між особливостями сучасного юнацтва і засвоєнням екологічної
інформації/ формуванням навичок; підібрати методи і методику дослідження;
розробити інформаційні картки з соціальними сервісами з екологічного
просвітництва в Україні з важливих для старшокласників тем і надати рекомендації
із перспектив екологічного просвітництва.
Об’єкт дослідження: екопросвітництво серед учнів 10-12 класів.
Новизна нашого проекту: вперше були узагальнені та систематизовані соціальні
сервіси з екопросвітництва для учнів старших класів.
На першому етапі нашого дослідження ми проаналізували літературні джерела
щодо новітніх ІКТ, психології старшокласників і особливостей засвоєння
екологічної інформації.
На другому етапі ми визначили методику дослідження новітніх ІКТ в сфері
екологічного просвітництва.
На третьому етапі ми проаналізували соціальні сервіси найдієвіших ІКТ для
екологічного просвітництва та провели мастер-класи, еко-фестивалі серед молоді.
Результати дослідження
Найпопулярніших соціальних сервісів у світі станом на квітень 2020 року, млн. осіб
користувачів, та Найпопулярніших соціальних сервісів в світі станом на січень 2021
року, млн. осіб користувачів: Facebook – 2 498 мільярд користувачів, YouTube – 2
000 мільярд користувачів, WhatsApp – 2 000 мільярд користувачів, Facebook
Messenger – 1 300 мільярд користувачів, WeChat – 1 165, у Фейсбуці кількість
користувачів збільшилося більше ніж на 200 мільйонів, В Ютьюбі, Ватсапі та
Фейсбук месенджері кількість користувачів значно не збільшилася, а в Instagram
кількість користувачів збільшилася на 221 мійльон.
Психологічні особливості покоління «народжених цифровою революцією»: Це
- трансактивна пам'ять, кліпове мислення, перевага віртуального спілкування над
реальним. Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні – одна з
найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу.
Поєднуючи інформаційні та комунікаційні технології, проектуючи їх на освітню
практику необхідно зазначити, що основним завданням, яке стоїть перед їх
впровадженням є адаптація людини до життя в інформаційному суспільстві.
На даному етапі розвитку суспільства найдієвішіми ІКТ для екологічного
просвітництва є соціальні сервіси для молоді - що містять найбільше якісної

інформації з екологічної тематики саме для юнацтва є Youtube, Instagram, Tik Tok,
Telegram. Серед аудиторії старше 35 років - є популярним Facebook
Ми дійшли висновків, що екологічного контенту дуже багато, тому ми
спробували його систематизувати за найбільш актуальними цілями для юнацького
віку. Тому ми розробили експериментальні інформаційні картки, які допоможуть
старшокласникам знайти відповіді на ці питання. Це Інформаційні картки з
акаунтами соціальних сервісів для екологічного просвітництва старшокласників в
Україні, На них вказано спрямування акаунту, нік та кількість підписників, ця
підбірка українських виробників екологічної продукції, щоб юні екологи мали змогу
купувати якісні екологічні речі українського виробництва та не використовували на
їх пошук багато часу.
Ми привернули увагу учнів до теми з сортуванням відходів та
проінформували про можливість вторинного використання сміття. Таким чином
відбувається виховання екологічної культури молоді, освідомлення наслідків своєї
діяльності.
Через ІКТ молодь була залучена до різноманітних еко-фестивалів, майстер класів з
айпсайклінгу та ін.
Практична цінність дослідження : за допомогою інформації, зібраної під час
дослідження, сучасні старшокласники можуть в доступній, цікавій і сучасній формі
знайомитись із екологічною інформацією, а більш вмотивовані – обрати екологічну
професію в багатогранній екологічній сфері. Молодь може більш дієво спрямувати
свою діяльність на сталий розвиток суспільства та навколишнього середовища.
Апробація: Результати дослідження були представлені на Національному форумі
«Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (23-24
листопада 2021 року).
ВИСНОВКИ
1. Інформаційно-комунікаційні технології представляють для молоді сукупність
різноманітних технологічних інструментів і ресурсів, які вони використовують для
забезпечення процесу комунікації та створення, поширення, збереження та
управління інформацією, яка їх цікавить.
2. Покоління, яке народжене цифровою революцією мають такі особливості :
трансактивна пам'ять, кліпове мислення, перевага віртуального спілкування над
реальним. Крім того, засвоєння матеріалу визначається низкою різноманітних
факторів – зовнішніх та внутрішніх.
3. Застосування сучасних інформаційних технологій у екологічному вихованні –
одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього
процесу. Актуальним є формування медіа грамотності і інформаційної гігієни в
віртуальному просторі.
4. В умовах сьогодення «цифрове екологічне просвітництво» – це отримання
екологічної інформації та масштабування своєї екоідеї на будь-яку точку планети.
Екологічне просвітництво спрямовано на формування екологічної культури, яка
буде вести молодь до сталого розвитку суспільства та навколишнього середовища.
ІДЕЇ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ – ЕКОПРОСВІТНИЦТВО СЕРЕД УЧНІВ
СТАРШИХ КЛАСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІКТ

Використовувати Інформаційно-Комунікаційні Технології для ознайомлення
учнів школи з екосервісами та можливістю поширення екологічної інформації
Дослідити шляхи залучення старшокласників до екопросвітництва.
Зацікавити старшокласників підтримувати сталий розвиток навколишнього
середовища.
Навчити дієво користуватися новітніми інформаційними технологіями для
пошуку екологічної інформації

ПРИРОДНІ ЕКО-ФАРБИ
Арабаджі Анастасія Олександрівна , учениця 9-В класу Арцизького ліцею №5 з
початковою школою та гімназією Арцизької міської ради
Керівник: Боканча Олена Кімівна, учитель біології Арцизького ліцею №5 з
початковою школою та гімназією Арцизької міської ради
Актуальність моєї теми полягає в тому, що штучні барвники та
ароматизатори оточують нас на кожному кроці і приносять чималу шкоду здоров’ю
людини і навколишньому середовищу. Та, останнім часом збільшилась кількість
алергічних, дерматологічних та онкологічних захворювань серед дітей молодшого
та підліткового віку. Одна з причин всіх захворювань - це потрапляння в організм
токсичних речовин хімічної промисловості в якості барвників текстильної та
харчової промисловості.
Тому метою моєї роботи було вивчити рослини, та сировину, з якою можна
отримати природні барвники для використання їх в побуті.
Задля досягнення мети моїми завданнями були:
- проаналізувати літературні дані про рослини-барвники
- вибрати доступні рослини для отримання природних барвників
- отримати рослинні барвники з рослинної сировини
- пофарбувати зразки натуральних тканин природними барвниками
- застосувати природні барвники в кулінарії
- провести анкетування учнів на предмет поінформованості щодо небезпеки
штучних барвників , можливості використання натуральних та нешкідливих .
Об’єкт дослідження : природні пігменти рослинної сировини( шпинату,
куркуми, цедри цитрусових, лушпиння цибулі ріпчастої) та їх вплив на фарбування
натуральних тканин та застосування в кулінарії.
Методи дослідження. При виконанні роботи ми враховували такі основні
етапи:
Підготовка тканини
Підготовка інвентарю
Отримання барвника з рослинної сировини
Власне фарбування зразків
Отримані результати дозволили нам зробити наступні висновки:

1. Рослини, що нас оточують є природним джерелом натуральної сировини для
отримання екстракту для фарбування натуральних тканин та застосування в
кулінарії.
2.Перш ніж визначитися з вибором саморобного пігменту для його використання,
необхідно врахувати той факт, що домашні засоби підходять насамперед для
фарбування натуральних тканин, таких як бавовна, льон та вовна.
3. Фарбування натуральними барвниками має свої певні переваги.
- бюджетність процедури. Багато підручних барвників, які можна приготувати з
куркуми, шпинату, лушпиння цибулі ріпчастої, плодів та деяких овочів коштують
набагато дешевше, ніж готові синтетичні барвники;
- стійкість кольору при використанні натуральних пігментів;
- відносна безпека більшості саморобних барвників;
- кольори, отримані природними барвниками біологічно розкладаються, нетоксичні,
не алергічні;
- багато природних барвників, наприклад куркумін, мають також протимікробні
властивості, що робить їх більш безпечними для дітей;
- природні барвників не містять шкідливих хімічних речовин або канцерогенних
компонентів, загальних для синтетичних барвників, тому використовуючи природні
ми зберігаємо довкілля .
4. Головними недоліками процедури є:
- довготривалість процедури. Необхідно зробити відвар, вичавити сік, протруїти
тканину. Це подовжує процедуру фарбування тканин;
- певна непередбачуваність результату. Домашні барвники не зможуть однозначно
гарантувати відтінок. Насиченість кольору залежить від збору сировини в певну
пору року, використання певного протруювача.
5. Результати анкетування учнів класу показали, що потрібно поширювати знання
про синтетичні барвники та їх негативний вплив на організм та довкілля з метою
застосування природних еко-фарб.
ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ПІДЛІТКІВ
Поліщук Софія Сергіївна, учениця 9-А класу Старовижівського ліцею
Старовижівської селищної ради.
Керівник: Новік Тамара Адамівна – вчитель біології Старовижівського ліцею
Старовижівської селищної ради.
Темперамент істотно впливає на формування багатьох важливих рис людини,
її здібностей, виступає необхідною умовою регуляції і адаптації людської поведінки
в нормальній ситуації. Вивчення особливостей характеру, темпераменту та
індивідуальних відмінностей, що пов'язані з ними, є актуальною проблемою у
підлітків, адже саме темперамент ймовірно обумовлює специфіку й інтенсивність
емоційного переживання, індивідуальну реакцію людини на стресогенну ситуацію,
що може призводити до розвитку психосоматичних розладів.
Мета роботи – визначити вплив темпераменту на стресостійкість підлітків.
Завдання проєкту:

1. Розглянути становлення особистості в підлітковому віці;
2. Визначити тип темпераменту у досліджуваних учнів;
3. Проаналізувати рівень стресостійкості підлітків.
Дослідження проводилося в три етапи, на базі Старовижівського ліцею
Старовижівської селищної ради.
На першому етапі були вивчені джерела літератури, що дозволило оцінити
стан проблеми, були визначені мета, завдання, засвоєно методи дослідження впливу
темпераменту на стресостійкість підлітків.
Другий етап дослідження був присвячений проведенню констатуючого
експерименту. На цьому етапі визначався темперамент 108 підлітків та їх
стресостійкість. Дослідження темпераменту та стресостійкості учнів здійснювалося
в один і той самий час - з 9 до 10 години ранку.
На третьому етапі був проведений аналіз і узагальнення одержаних даних,
сформульовані висновки та оформлена наукова робота.
Для дослідження взаємозалежності темпераменту і стресостійкості підлітків
використовували такі методи:
аналіз і узагальнення літературних даних;
тест Г. Айзенка для визначення типу темпераменту;
- опитувальник самодіагностики типу поведінки в стресовій ситуації (автор
В. В. Бойко);
- методи статистичної обробки.
ВИСНОВКИ
1. Організм підлітка має ряд психологічних і фізіологічних особливостей, що
зумовлюють формування особистості. Розрізняють 4 основних типи темпераменту.
Кожен з них характеризується силою нервових процесів, урівноваженістю та
рухливістю процесів збудження та гальмування в корі головного мозку.
2. Результати досліджень вказують на домінування підлітків з холеричним
типом темпераменту – 41 учень (38% респондентів), флегматиків – 36 (33,5%
опитаних). Значно менше серед досліджуваного контингенту сангвініків – 21
підлітків (19,5% учнів), найменше меланхоліків – 10 респондентів (9% підлітків).
3. Згідно наших даних найбільш домінуючим серед підлітків є тип В – 60
підлітка (55,5% респондентів), учнів типу АВ – 25 (33,4% досліджуваного
контингенту). Найменше підлітків типу А – 12 (11,1% учнів). Більшість сангвініків
(14 учнів, 66,6% опитаних сангвініків), флегматиків (16 респондентів, відповідно
61%) та холериків (23 підлітка, 56%) мають високий рівень стресостійкості (тип В).
Серед меланхоліків (7 учнів, 70% ) переважає тип А, найменш стресостійкі підлітки,
які мають найменшу стресовитривалість. Сангвініки, флегматики та холерики
характеризуються незначною кількістю респондентів, відповідно 2:2:1 підлітків, які
мають найменш стресостійкі особливості. Значна кількість холериків 17 підлітків та
12 респондентів флегматиків володіє середніми властивостями стресостійкості,
тобто типом АВ.
Згідно наших досліджень поведінка меланхоліків характеризується
найбільшою стресогенністю (70% респонденів з меланхолічним типом
темпераменту). Сангвініки (66,6%), флегматики (61%), холерики (56%) мають

високий рівень стресостійкості. Отже, існує взаємозалежність між типом
темпераменту та рівнем стресостійкості підлітків.
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ВПЛИВ ХРОНОТИПУ НА РОЗУМОВУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ПІДЛІТКІВ
СТАРОВИЖІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ
Чабан Ангеліна Володимирівна, учениця 7-А класу Старовижівського ліцею
Старовижівської селищної ради
Керівник: Новік Тамара Адамівна – вчитель біології Старовижівського ліцею
Старовижівської селищної ради.
Усі матеріальні об'єкти у Всесвіті здійснюють циклічний рух. Так, Місяць
обертається навколо Землі приблизно за 30 діб, а Земля навколо Сонця - за 365 діб.
Ритми притаманні також усім об'єктам мікросвіту і людині зокрема. Вони
пронизують усе живе на Землі: на клітинному, тканинному, функціональному
рівнях. Біологічні ритми - це періодичне повторювання зміни характеру та
інтенсивності біологічних процесів та явищ у живих організмах.
Стан здоров’я та працездатність людини багато в чому залежить від того,
наскільки режим праці і відпочинку відповідає його індивідуальним біоритмам.
Зміни режиму «сон-бадьорість», фізичної активності можуть призвести до
десинхронозу, що може спричинити виникнення різноманітних патологічних станів,
зокрема захворювань серцево-судинної, нервової, імунної систем, органів
травлення, психічних порушень, що особливо небезпечно для зростаючого
організму.
Мета роботи – визначити вплив хронотипу на розумову працездатність
підлітків.
Завдання проєкту:
1. Розглянути поняття хронотип, вплив біологічних ритмів на організм підлітка;
2. Визначити хронотипи у досліджуваних учнів;
3. Проаналізувати розумову працездатність підлітків.
Дослідження проводилося на базі Старовижівського ліцею Старовижівської
селищної ради. Досліджувався хронотип 46 підлітків та їх розумова працездатність.
Для дослідження взаємозалежності хронотипу і розумової працездатності
підлітків використовували такі методи:
аналіз і узагальнення літературних даних;
метод Остберга;

методика дозування роботи в часі за допомогою коректурних таблиць
Анфімова.
ВИСНОВКИ
1. Організм підлітка має ряд психологічних і фізіологічних особливостей.
Розрізняють 3 осовні хронотипи. Добова ритмічність впливає на працездатність
людини.
2. Результати досліджень біологічних ритмів вказують на домінування
індиферентного хронотипу (28 учнів -58%). Чітко виражений ранковий та чітко
виражений вечірній тип у досліджуваних підлітків не спостерігається. Слабо
виражений вечірний тип характерний для 12 учнів – 25 %, 8 підлітків (17 %) мають
слабо виражений ранковий тип.
3. Інтенсивність розумової діяльності підлітків варіює в широкому діапазоні,
від 280 проглянутих знаків до 640. Кількість допущених помилок найменша в учнів
з слабо вираженим ранковим хронотипом, від 0 до 1,6 балів. Найбільша кількість
помилок в підлітків з слабо вираженим вечірнім хронотипом, показник від 2,5 до
13,5 балів. Якість розумової діяльності в учнів індиферентного хронотипу варіює
від 0 до 11,25 балів. Середнє значення інтенсивності розумової працездатності
найменше в підлітків з слабо вираженим вечірнім хронотипом (364 проглянутих
знаків), з індиферентним типом становить 414. Кількість проглянутих знаків
найбільша в підлітків з рановим хронотипом – 431. Середньостатистичний показник
кількості допущених помилок найбільший в підлітків з слабо вираженим вечірнім
хронотипом – 6,2, в учнів з індиферентним хронотипом становить 5,1. Найменша
кількість допущених помилок в учнів з слабо вираженим ранковим типом 1 %.
Отже, найбільша інтенсивність та якість розумової діяльності в підлітків з слабо
вираженим ранковим типом, з індиферентним хронотипом менша, найнижчі
результати відмічаємо в підлітків з вечірнім хронотипом. Отже, існує
взаємозалежність між хронотипом і розумовою діяльністю підлітків.
Бібліографія
1. Гриневич В. Біологічні ритми здоров’я / В.О. Гриневич // Наука і життя. - 2005. № 1. - С. 46-49.
2. Швайко С., Дмитроца О., Ращинська Л. Особливості рухливості нервових
процесів та об’єму короткочасної пам’яті в осіб із різною добовою ритмічністю
//Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Біологічні науки. - 2013. - №. 14. - С.
153-159.
3. Швайко С., Дмитроца О., Коржик О. Аналіз фізичного стану підлітків із різним
типом темпераменту //Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Біологічні науки. 2013. –-№. 14. - С. 148-153.
ОКО ЯК ОПТИЧНА СИСТЕМА
Штирбу Поліна Іванівна, слухач наукової секції «Фізика» КЗ «Роменська
міська Мала академія наук учнівської молоді» Роменської міської ради
Сумської області, учениця 9 класу Роменського ліцею №2 ім. акад. А. Ф. Йоффе
Роменської міської ради Сумської області

Мета: з’ясувaти будoву oкa, вaди тa сучaсні спoсoби кoрекції зoру.
Завдання:
 З’яcувaти будoву oкa;
 Розглянути ocнoви геoметpичнoї oптики;
 Дocлідити cпocoби cпpийняття зoбpaжень пpедметів у пpocтopі;
 Oцінити cучacні метoди кopекції зopу.
Пpaктичне знaчення нaукoвo-дocлідницькoї poбoти пoлягaє у тoму, щo її
мaтеpіaли мoжуть бути викopиcтaні під чac пpoведення зaнять з фізики, у
нaвчaльнo-вихoвній тa пoзaклacній діяльнocті тa пpи підгoтoвці куpcів з дaнoї
пpoблемaтики.
Доцільність роботи пoяcнюєтьcя неoбхідніcтю мати знання
пpo oдин з
ocнoвних opгaнів чуття; про методи попередження захворювань зоpу.
Строки проведення дослідження: 16.10..2021 – 19.12.2021.
Методи дослідження: теоретичний (oпpaцювaння відпoвідних cтaтей,
щo cтocуютьcя дaнoї теми).
Результати дослідження:
Oкo – унікaльний і дуже cклaдний opгaн. У людини двa oкa, a тoму зіp
бінoкуляpний. Oкo мaє тpи oбoлoнки: зoвнішню (білкoву), cеpедню (cудинну)
внутpішню (cітківку). Зaгaльнa будoвa oкa: cклеpa, poгівкa, paйдужкa, циліapне тілo,
кpиштaлик, cклиcте тілo, пеpедня тa зaдня кaмеpи. Для тoгo, щoб людинa
змoглa cпpийняти зoбpaження пpедметa, неoбхіднo щoб пpoмені cвітлa, відбиті від
будь-якoї пoвеpхні oб’єктa, дocягли фoтopецептopів cітки. Пopушення
aкoмoдaційнoї здaтнocті кpиштaликa пpизвoдить дo пopушення гocтpoти зopу тa
виникнення кopoткoзopocті aбo дaлекoзopocті. Здaвнa відoмі двa oптичні метoди
кopекції зopу пpи кopoткoзopocті чи дaлекoзopocті: oкуляpи тa кoнтaктні лінзи.
Cучacні метoди кopекції пpеcбіoпії – oкуляpи, мультифoкaльні тa кoнтaктні лінзи,
лaзеpнa кopекція зopу. Вaжливим етaпoм є гімнacтикa для oчей.
Висновки:
 Під час роботи було з’ясовано будoву oкa. Ми визначили основні елементи, а
саме: cклеpa, poгівкa, paйдужкa, циліapне тілo, кpиштaлик, cклиcте тілo,
пеpедня тa зaдня кaмеpи;
 Ми опрацювали ocнoви геoметpичнoї oптики та встановили, що вона
ґрунтується на наступних
законах: закон прямолінійного поширення
світла; закон відбивання світла; закон заломлення світла;
 Ми дослідили cпocoби cпpийняття зoбpaжень пpедметів у пpocтopі та
розглянули побудову зображень у лінзах;
 Було оцінено cучacні метoди кopекції зopу, а саме: мультифoкaльні тa
кoнтaктні лінзи, лaзеpнa кopекція зopу, ортoкеpaтoлoгія.
Джерела:
 https://narodna-osvita.com.ua/3112-procesi-spriуnуattуa-zobrazhennуa-svtlakoloru-prostoru-zahist-zoru.html
 https://seltokphotonics.com/info/articles/shcho_take_lazer/

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОШИРЕННЯ
COVID-19»
Коваленко Анастасія Сергіївна, слухач наукової секції «Фізика» КЗ
«Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді» Роменської міської
ради Сумської області, учениця 9 класу Роменського ліцею №2 ім. акад. А. Ф.
Йоффе Роменської міської ради Сумської області
Мета: дослідити вплив атмосфери на поширення коронавірусу.
Завдання:
• розглянути властивості космічного випромінювання та пояснити вплив
атмосфери на поширення COVID-19;
• з’ясувати природу коронавірусу;
• спробувати пов’язати атмосферні процеси з поширенням вірусу;
• опрацювати існуючі гіпотези щодо поширення коронавірусу;
• вивчити принцип дії найпоширеніших вакцин;
• розглянути фізичні чинники, що впливають на COVID-19;
• на основі отриманої інформації зробити висновки щодо впливу на коронавірус
атмосферних процесів.
Практичне значення полягає у можливості надати рекомендації щодо захисту
населення від коронавірусу.
Доцільність роботи полягає у важливості обґрунтувати
необхідність
вакцинації.
Строки проведення дослідження: 10.11.2021 – 26.12.2021.
Методи дослідження: теоретичний (дослідження інформації про атмосферні
фактори, коронавірус та вакцинацію)
Результати дослідження:
Опрацьовано матеріали щодо виникнення і поширення короновірусу в різних
країнах світу та інформацію про товщину озонового шару над цими територіями.
За результатамиотриманої інформації складено таблицю(Таблиця 1). Після її
ретельного аналізу встановлено, що наразіми не спостерігаємо очевидного зв’язку
між кількістю випадків Covid-19 та товщиною озонового шару. Тому робота над
проблемним питанням продовжується. На даному етапі можна стверджувати, що
найкращим захистом від коронавірусу є вакцинація.
Висновки:
• досліджено вплив атмосфери на поширення корона вірусу (Як відомо, тверді
частинки в атмосферному повітрі можуть бути транспортерами багатьох хімічних і
біологічних забруднювачів, одними з яких є віруси. Вони «прилипають» до
частинок пилу, що складаються з твердих та/або рідких компонентів, в процесі
коагуляції, після чого можуть залишатися в атмосфері годинами, днями або
тижнями, та переміщуватись з вітром на великі відстані. Цей процес стає можливим
через розмір вірусу та наявність ультрадисперсних частинок РМ (ParticulateMatte) в
атмосферному повітрі );
• розглянуто властивості космічного випромінювання (Сонячне
випромінювання інфрачервоного спектру містить важливу частину
електромагнітного випромінювання, яке досягає Землі. Також має інтенсивність

трьох видів, вчені ділять цей діапазон на 3 типи на основі довжини хвилі.
Ультрафіолетове випромінювання має більшу інтенсивність, ніж інші. Частина
цього випромінювання, яке не поглинається атмосферою, виробляє засмагу або
сонячний опік для людей, які були в сонячному світлі протягом тривалих періодів
часу. Це випромінювання має як позитивні, так і негативні наслідки для здоров'я,
воно є основним джерелом вітаміну D);
• з’ясовано природу корона вірусу (COVID-19 - це інфекційне захворювання,
спричинене останнім виявленим коронавірусом (SARS-CoV-2));
• отримано висновки щодо залежності кількості випадків заражень Covid-19 та
товщиною озонового шару;
• вивчено дії вакцин та їхню ефективність (В Україні проти COVID-19
вакцинують чотирма препаратами: Moderna, Pfizer, AstraZeneca та Sinovac.
Найефективнішою вакциною виявилась Moderna, дія якої запобігає важкому
пребігу хвороби та смерті на 96,1 %).
Список використаних джерел:
• [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://covid19.rnbo.gov.ua;
• [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dw.com/uk/дослідженнякоронавірус-краще-поширюється-у-приміщеннях-з-низькою-вологістю-повітря/a54639405.
ДОДАТКИ
ДОДАТОК А
Таблиця 1 - Кількість випадків Covid-19 від початку пандемії
Кількість випадків Covid-19 від початку
пандемії на стан
Країна
Товщина
1
23
1
1
23
озонового квітня жовтня грудня жовтня жовтня
шару
2020
2020
2020
2021
2021
Юкон та
Північнозахідні
широкий
7
20
2.633
території
Канади
1.701.58
Канада
нормальний 9.553
162.347
0
Ісландія
нормальний 1.220
2.769
12.899
Ірландія
середній
3.474
36.597
428.152
Велика
8.730.83
середній
29.474 462.774
Британія
4
На території Європи розглянуті країни кількість випадків в яких > 1.000
1.084.53
Португалія нормальний 8.251
76.396
4
104.11
4.997.73
Іспанія
нормальний
778.607
8
2
Франція
нормальний 56.989 589.825
6.937.87

Бельгія

широкий

13.964

118.452

Нідерланди

широкий

13.614

129.275

середній

2.319

8.295

середній

53.832

Люксембур
г
Швейцарія
Італія

середній

17.768
110.57
4

Німеччина

середній

77.872

295.539

Австрія

середній

10.716

45.686

Чехія

середній

3.508

72.162

Польща

середній

2.554

93.481

Греція

нормальний

1.415

18.886

Румунія

середній

2.460

129.658

Норвегія

нормальний

4.863

14.085

Швеція

середній

4.947

93.615

317.409

2
1.312.36
0
2.115.91
2
80.603
862.411
4.733.35
7
4.458.28
0
792.982
1.726.69
0
2.968.20
0
711.128
1.550.20
3
119.875
1.165.99
6
153.156

частково
середній,
Фінляндія
1.446
10.103
частково
широкий
У країнах, де к-сть випадків <1.000 товщина озонового шару нормальна
або середня
Україна
середній
794
213.028
2.748.614
частково
нормальний
, частково
Росія
2.777 1.179.634
8.078.071
середній,
частково
широкий
частково
тонкий,
1.655.07
Чилі
552.864
частково
1
нормальний
1.424.53 5.256.90
Аргентина
тонкий
3
2

РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ПІДЛІТКІВ ВІКОМ 12-14 РОКІВ
Оттєва Альона Олександрівна, учениця 8 класу. Херсонська середньо-освітня
школа І – ІІІ ступенів № 46 Херсонської міської ради; вихованка секції МАН
ХЦДЮТ
Наукові керівники: Козуб Наталія Марківна, методист ХЦДЮТ; Федоренко
Катерина Олександрівна, вчитель біології ЗЗСО №46
Актуальність досліджень пов’язана із слабким уявленням про правильне
харчування як складника здорового способу життя. Основні проблеми харчування
школярів пов’язані з порушенням режиму харчування, зловживанням фастфудом,
солодким тощо. Багато набутих майбутніх хронічних хвороб пов’взані саме з
неправильним харчуванням. Раціональне харчування - це, перш за все, турбота про
себе, свою психіку і свій інтелект. Шкільний вік є тим періодом, коли відбувається
основний розвиток дитини та формується спосіб життя.
Мета: провести оцінку якісного та кількісного харчування учнів віком 12-14
років та визначити ставлення підлітків до свого харчування.
Об'єкт дослідження: харчування школярів
Предмет дослідження: характеристика харчування підлітків та власне
ставлення школярів до раціонального харчування.
Завдання дослідження:
1. Проаналізувати літературні джерела з питань впливу харчування на здоров’я
людини, основ раціонального харчування, особливостей розвитку фізичного
здоров’я підлітків віком 12-14 років.
2. Провести анкетування та тест щодо визначення якісного та кількісного
харчування школярів, їх відношення до раціонального споживання їжі та
провести оцінку гармонійного розвитку учнів.
3. Розробити комплекс заходів щодо заохочення раціонального харчування
школярів.
Для вирішення поставлених завдань ми використовували наступні методи
дослідження: аналіз літературних джерел, анкетування, тестування, Комплексна
оцінка гармонійного розвитку учнів за індексами Пін’є, Кетле, статистична обробка
результатів дослідження.
Практичне значення:
Отриманні результати дослідження можуть бути використанні для покращення
якості життя та здоров’я школярів.
Теоретичне значення: рекомендовано розробити та включати основи
раціонального харчування у школі, вдома та ввести його в особистий режим дня.
Дослідження було проведено серед 20 учнів 8 класу віком 13-14 років.
По-перше, ми провели антропометричні вимірювання: ріст, вагу, об’єм
грудної клітини, всі дані занесли у таблицю.
По-друге, за формулами визначили індекси Кетле та Пін’є та проаналізували
гармонійний розвиток підлітків.
По-третє, ми надали анкети, за якими можна було зрозуміти бачення
підлітками питання раціональне харчування. Також нас цікавило, як ступень

гармонійного розвитку кожного учня корегує з його ставленням до здорового
харчування.
На останок, ми провели ряд бесід щодо раціонального харчування та надали
рекомендації, як правильно обирати продукти харчування, визначати їх якісні та
кількісні потреби.
Висновки:
1. За Індексом Пін’є 25 % дітей мали дуже міцну статуру, 10% - міцну, 20% гармонійну, 20% - середню, 10% - слабку. 15 % - дуже слабку.
2. Визначення гармонійного розвитку за індексом Кетле: 5% учнів мають
надлишок ваги, 70% - відповідають нормі, 25% мають нестачу ваги.
3. Аналіз анкети «Раціональне харчування – залог здоров’я» показав, що 15%
учнів уміло знаходили золоту середину при виборі їжі, 65% - краще
передивитися своє відношення до обранні тих чи інших видів харчування,
20% - зовсім помиляються в обрані раціонального способу харчування.
Відмінного вибору їжі не було зареєстровано.
4. Друга анкета «Раціональне харчування підлітків» була спрямована на більш
точні питання щодо харчування учнів підліткового віку та надання
рекомендацій щодо раціонального харчування
5. Якщо виходити з прислів’я «Про смаки не сперечаються», то можна відмітити,
що споживання їжі у опитаних школярів не є критичним з питання
раціонального харчування. Більша кількість відповідей пов’язана зі здоровим
споживанням їжі, хоча фасфуд, чіпси, сухарики полюблять. Ми вважаємо, що
треба доводити до свідомості підлітків пріоритет раціонального харчування,
щоб коли у них будуть свої гроші вони обирали якісну та корисну їжу у тій
кількості, яка потрібна організму. Тим паче, коли грошей обміль, обирати
найбільш потрібні продукти.
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ЯКОСТІ ВОДИ ТА ЗАГАЛЬНОГО
ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СТАВКА У СМТ СОЛОНЕ
Шинкаренко Даміан Олександрович, учень 8 класу, Заклад загальної середньої
освіти "Солонянський ліцей» Солонянської селищної ради Дніпропетровської
області
Керівник: Сидоренко Вікторія Станіславівна
У зв’язку із зростанням населення у всьому світі велика увага приділяється
проблемі збільшення білкових ресурсів і підвищення біологічної цінності різних
харчових продуктів. Тому не випадково з кожним роком значення ставкового
рибництва зростає. У світі спостерігається тенденція розширення площі ставкових
господарств, вдосконалюється їх техніка, підвищується вихід рибної продукції, а
саме ставкове рибництво все міцніше поєднується із сільським господарством, як
окрема його галузь. Тому значення риби, як досить цінного продукту харчування
для населення, зростає.

Досить важливим є питання щодо підтримки належного гідрохімічного та
гідробіологічного режимів для створення оптимальних умов для розвитку рибної
продукції.
Вода ставка, як і будь – якої іншої природної водойми, являє собою розчин
всіляких неорганічних солей і органічних сполук, які потрапляють у воду з дощами,
талими водами, за рахунок змиву з навколишньої площі водозбору, розмиву грунту,
життєдіяльності всіляких живих організмів (гідробіонтів), що населяють водойми та
інших джерел. Між органічними і неорганічними сполуками, ґрунтом, повітрям і
живими організмами, у тому числі рибою, існують складні зв'язки, що визначають
стан водойми і його придатність для нормального росту і життєдіяльності риб і
інших гідробіонтів.
Водна рослинність стоячих водойм має тенденцію до швидкого розростання
під впливом присутніх у воді поживних речовин, нітратів і фосфатів, які діють в
якості добрив. Основне джерело поживних речовин – стічні води і
сільськогосподарські відходи, які викликають як масове розмноження зелених і
синьо – зелених водоростей, так і швидкий ріст макрофітів, особливо в літній період
року. Таким чином органічні речовини стимулюють ріст водоростей, ціанобактерій і
ряски, які по закінченню свого циклу розвитку гинуть і піддаються розкладанню,
викликаючи повне поглинання розчиненого кисню у водній товщі, а особливо у
придонних шарах, створюючи таким чином анаеробні умови. Все це призводить до
масової гибелі гідробіонтів, що і спостерігалось у смт Солоне на початку серпня
2017 року.
Тому метою нашої роботи був комплексний аналіз якості води на
рибогосподарських ділянках Запорізького водосховища.
Перед нами стояли наступні завдання:
1. За літературними джерелами вивчити питання екологічної оцінки якості
поверхневих
вод
Дніпровського
водосховища
на
їх
відповідність
рибогосподарським нормам .
2. Здійснити відбір проб води з ставка у смт Солоне Дніпровського району
Дніпропетровської області.
3. Здійснити комплексний аналіз якості води з відібраних проб.
4. Розробити науково – обґрунтовані шляхи поліпшення загального
екологічного стану водойми.
Оцінку екологічного стану ставка у селищі міського типу Солоне здійснили
протягом квітня – листопада 2020 року.
В роботі ми використали наступні методи:
 гідрологічні методи (визначення прозорості, запаху, кольоровості води);
 гідрохімічні методи (визначення концентрації розчиненого кисню, pH);
 збір і вивчення проб фітопланктону.
Визначення прозорості води здійснювали за допомогою саморобного диску
Секкі.
Концентрацію розчиненого кисню у воді визначали щомісяця, починаючи з
квітня по листопад 2020 року.

У квітні концентрація розчиненого кисню становила 11, 13 мг/л, у травні – 11,
02 мг/л. Даний показник є досить високим, це пояснюється порівняно невисокою
температурою навколишнього середовища та досить активним фотосинтезом
фітопланктону у поверхневих шарах водойми. З червня концентрація розчиненого
кисню у воді почала знижуватись з 9, 71 мг/л (червень) до 6, 28 мг/л (серпень). В
жовтні та листопаді концентрація кисню становила 9,5 мг/л та 10мг/л відповідно.
Значення pH в період дослідження коливався від 7,2 до 8,0.
Інтенсивність запаху води визначають по п’ятибальній шкалі. На початку
дослідження у відібраних зразках води ми відмічалиду жеслабкий аромат або взагалі
його повну відсутність – 0 – 1 бал (квітень – червень та жовтень – листопад). У
серпні зразки мали чіткий гнильний запах оцінений в 4 бали. Причиною зміни
запаху можуть бути процеси гниття синьо – зелених водоростей, відмерлих
залишків очерету та велика кількість скидних вод.
Прозорість води також поступово знижувалась: квітень – травень – 1,5 м, у
серпні прозорість води становила 1,1 м.
Одержані результати прозорості води можуть свідчити про збільшення
біомаси фітопланктону та зважених часточок у водній товщі.
У ставку переважають представники з двох родів ціанобактерій – Anabaena та
Microcystis.
Наступною проблемою ставка є замулювання водойми, яке призводить не
лише до зменшення глибини ставка, а й до його заростання.
Серед жорсткої рослинності домінуючим видом є очерет. З одного боку він
необхідний для захисту від розмиву берегової лінії, є місцем для відкладання
рибами ікри та їх захисту, але при його надмірній кількості водна іхтіофауна зазнає
дискомфорту. Крім цього, відмираючи, очерет залишає після себе велику кількість
органічної маси, яка починає перегнивати. Тому, дана ситуація може призвести до
літнього замору риби, що і сталося у серпні 2017 року.
Проаналізувавши екологічний стан ставку в смт Солоне ми пропонуємо
наступний комплекс заходів, направлених на покращення стану водної екосистеми з
подальшим отриманням якісної рибної продукції:
1.
Проведення комплексу меліоративних та гідромеханізованих робіт з
відновлення нерестовищ, місць зимівлі риб, оздоровлення екологічного стану
берегової лінії ставка.
2.
Зменшити та строго контролювати кількість стічних вод.
3.
Скошування очерету.
4.
Очистка дна ставка.
5.
Зариблення ставка рибопосадковим матеріалом білого товстолобика в
кількості 330 тис. шт., з розрахунку 30 тис. шт. на 1 га [1].
6.
Зариблення ставка рибопосадковим матеріалом білого амура в кількості
110 тис. шт., з розрахунку 10 тис. шт. на 1 га при індивідуальній масі риби перед
посадкою 30 г [1].
7.
Заборонити вилов риби у ставку протягом 2 – 3 років.
8.
Забезпечити охорону ставка від неконтрольованого вилову зарибка.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ЗБОРУ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ВІДПОВІДНО ДО
ФАЗ МІСЯЧНОГО ЦИКЛУ НА 2022 РІК
Долішняк Андріана, вихованка гуртка «Юні садівники» Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді ІваноФранківської обласної ради, учениця 9 класу Стопчатівського ліцею
Яблунівської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області.
Науковий керівник: Невиняк Уляна Юріївна, керівник гуртків ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді ІваноФранківської обласної ради.
Мета: визначити терміни збору лікарської сировини анісу звичайного, бузини
чорної, берези білої, деревію звичайного, звіробою звичайного, золототисячника,
кропиви дводомної, кмину звичайного, кропу пахучого, кукурудзяних приймочок,
липи, мати-й-мачухи, м’яти перцевої, меліси лікарської, материнки звичайної,
нагідок лікарських, подорожника великого, пустирника, пижма звичайного, полину
гіркого, ромашки лікарської, розторопші плямистої, сосни звичайної, споришу
звичайного, фенхелю, хвоща польового, цмину піщаного, чистотілу звичайного,
шипшини собачої, алтеї лікарської, аїру звичайного, валеріани лікарської, ехінацеї
пурпурової, живокосту лікарського, кульбаби лікарської, перстачу прямостоячого,
солодки голої, родіоли рожевої, тирличу жовтого відповідно до фаз місячного циклу
на 2022 рік.
Завдання:
- оволодіти інформацією про особливості впливу фаз місячного циклу на
рослини;
- визначити, в який період, відповідно до фаз місячного циклу, цілющими є
підземна і надземна частини лікарських рослин;
- скласти календар збору лікарських рослин;
Актуальність:
Збір лікувальних трав вимагає глибоких знань і вмінь. В даний час вже ні в кого не
викликає сумніву той факт, що у всесвіті все взаємопов’язано. Місяць, будучи
єдиним супутником Землі і обертаючись навколо неї, спрямовується разом з Землею
в політ навколо Сонця, змінює її гравітацію і впливає на міграцію енергії і рідин.
Є чотири фази місячного циклу: молодик, перша чверть, повний Місяць, остання
чверть. Для рослин важливими є всі чотири фази. При переході від однієї фази до
іншої відбувається міграція енергії і рідин з надземної частини рослин до підземної,
і навпаки. Зокрема, в I і III фази місячного циклу добре збирати коріння, оскільки
максимальна кількість енергії та мікроелементів знаходиться тоді саме тут. II і IV
фази – найбільш сприятливі для збирання надземної частини рослин, оскільки вся
енергія Місяця і Землі накопичується у верхній частині рослин: квітках, стеблі,

листі, плодах. Зібрані в цей час, вони наповнюватимуть і відновлюватимуть
організм людини.
Результати дослідження:
В ході дослідження, ми дізнались про вплив
фаз
місячного
циклу
на
рослини.
Використовуючи місячний календар на 2022
рік (Додаток 2) та співставивши його із
термінами дозрівання лікарської сировини,
склали календар збору лікарських рослин
відповідно до фаз місячного циклу.
Ми дізнались, що при заготівлі лікарських
трав потрібно дотримуватись певних термінів
та правил збору, так як тільки в певний час рослина володіє всім необхідними для
лікування властивостями , а зберегти їх можна лише при правильному збиранні і
зберіганні. Записали рецепти використання лікарських трав у фітотерапії. При зборі
лікарських рослин важливо використовувати їх в міру потреби і не знищувати
ареалів проростання.
Висновки:
Впродовж дослідження ми оволоділи інформацією про особливості впливу фаз
місячного циклу на рослини. Визначили, в який період, відповідно до фаз місячного
циклу, цілющими є підземна і надземна частини лікарських рослин. Склали
рекомендації щодо збору лікарських рослин відповідно до фаз місячного циклу,
оформивши їх, як календар. (Додаток 1)
Додаток 1.
Аніс звичайний
Лат. - Pimpinella anisum; Родина – Селерові (Apioideae)
Аніс звичайний, або ганус - трав’яниста однорічна рослина родини селерових. Аніс
звичайний зацвітає у червні-липні, а в серпні з’являються його плоди. Саме ця
частина рослини використовується з лікувальною метою.
Лікувальні властивості. У медицині препарати Анісу звичайного найбільш широко
застосовують при
захворюваннях
органів
дихання:
бронхіті,
трахеїті, бронхопневмонії, коклюші, бронхіальній астмі. Плоди анісу пригнічують
розвиток мікробів, знімають запалення і стимулюють відходження мокротиння. Для
приготування відхаркувальних засобів плоди анісу застосовують як у чистому
вигляді, так і в поєднанні з іншою лікарською сировиною, наприклад, із коренем
солодки чи насінням льону.
При захворюваннях органів дихання зазвичай використовують настій із плодів
анісу. Для цього 1 столову ложку перетертих плодів заливають склянкою окропу та
настоюють у термосі. Через годину — проціджують. П’ють засіб теплим по
столовій ложці через кожні дві години. Такий настій із плодів анісу застосовують
також для полоскань при ларингіті, фарингіті, ангіні, а також охриплості чи втраті
голосу. Він зменшує запальний процес, пом’якшує, дезінфікує, очищує й знеболює
горло. Насіння анісу використовують при циститі, пієлонефриті, сечокам’яній

хворобі тощо. Для знеболення і зняття запалення готують відвар із плодів анісу. 1
столову ложку насіння заливають 250 мл води й проварюють на водяній бані 15
хвилин. Вживають по 1 ст. л. до чотирьох разів на добу.
Календар збирання плодів
Анісу звичайного
5 серпня-12 серпня; 19 серпня-27 серпня.
Алтея лікарська
Лат. – Althaea officinalis ; Родина - Мальвовi
(Malvaceae)
Алтея лікарська – багаторiчна трав'яниста рослина.
Зустрічається у вологих місцях і серед чагарників, по
берегах річок і заболочених місцях. Сировина Алтеї
лікарської - корені. Їх викопують восени, коли вміст
слизистих речовин найвищий (вересень–грудень) або
рано навecнi (лютий–квітень).
Лікувальні властивості коренів Алтеї лікарської.
Kopeнi алтеї лікарської мiстять слиз. За вміcтом
активних речовин вони майже piвноцінні льону.
Використовують корені алтеї при підвищенні
кислотності шлункового соку. Також витяжки з
коренів алтеї посилюють вiдхаркування, розрiджують
запальний секрет, активiзують вiйчастий епiтелiй. Корені алтеї виявляють
знеболювальну, заспокiйливу дiю при хронiчних бpoнxiтax, тpaxeїтax, ларингiтах,
бронхопневмонії та бронхiальнiй aстмі. Алтею лікарську застосовують також для
лiкування гастриту, виразки шлунка, колiту, дiареї, запалення нирок i сечового
мixypa.
Календар збирання коренів
Алтеї лікарської
1 лютого- 8 лютого; 16 лютого-24 лютого;
2 березня-10 березня;
18 березня-25 березня; 1 квітня-9 квітня;16 квітня- 23 квітня.
10 вересня-18 вересня; 26 вересня- 3 жовтня; 9 жовтня-17 жовтня; 25 жовтня- 1
листопада; 8 листопада-16 листопада;24 листопада-30 листопада.
Додаток 2.
Місячний календар на 2022 рік
Новий
Місяць

Перша
чверть

Повний
Місяць

Остання
чверть

Тривалість

02 Січ
20:33

09 Січ
20:11

18 Січ
01:48

25 Січ
15:40

29 дн 11 г 12 хв

01 Лют
07:45

08 Лют
15:50

16 Лют
18:56

24 Лют
00:32

29 дн 11 г 49 хв

02 Бер
19:34

10 Бер
12:45

18 Бер
09:17

25 Бер
07:37

29 дн 12 г 50 хв

01 Кві
09:24

09 Кві
09:47

16 Кві
21:55

23 Кві
14:56

29 дн 14 г 4 хв

30 Кві
23:28

09 Тра
03:21

16 Тра
07:14

22 Тра
21:43

29 дн 15 г 2 хв

30 Тра
14:30

07 Чер
17:48

14 Чер
14:51

21 Чер
06:10

29 дн 15 г 22 хв

29 Чер
05:52

07 Лип
05:14

13 Лип
21:37

20 Лип
17:18

29 дн 15 г 3 хв

28 Лип
20:54

05 Сер
14:06

12 Сер
04:35

19 Сер
07:36

29 дн 14 г 22 хв

27 Сер
11:17

03 Вер
21:07

10 Вер
12:59

18 Вер
00:51

29 дн 13 г 37 хв

26 Вер
00:54

03 Жов
03:14

09 Жов
23:54

17 Жов
20:15

29 дн 12 г 54 хв

25 Жов
13:48

01 Лис
08:37

08 Лис
13:02

16 Лис
15:27

29 дн 12 г 9 хв

24 Лис
00:57

30 Лис
16:36

08 Гру
06:08

16 Гру
10:56

29 дн 11 г 20 хв

23 Гру
12:16

30 Гру
03:20

29 дн 10 г 36 хв

СТАН ПОГОЛІВ’Я ВРХ В МЕЖАХ ЗИМНЕНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ
Дорош Христина Володимирівна, учениця 9 класу, вихованка Волинського
обласного еколого-натуралістичного центру
Продовольча безпека є одним із пріоритетних завдань держави, велика рогата
худоба є важливим джерелом забезпечення країни продовольчими ресурсами, а саме
м’ясною продукцією та молоком.
На відміну від більшості економічно розвинутих країн в Україні основна
частина як м’ясного, так і молочного поголів’я ВРХ утримується в особистих

присадибних та невеликих фермерських господарствах. На території Зимненської
територіальної громади станом на 2021 рік узагалі відсутні великі тваринницькі
м’ясні чи молочні комплекси, де б вирощувалася велика рогата худоба. Отже усе
місцеве поголів’я ВРХ сконцентроване в невеликих господарствах громадян, що
значно ускладнює ветеринарний та санітарний контроль. В той же час від
чисельності і епідеміологічного стану цього стада залежить безперебійне
виробництво продовольства та здоров’я громадян. Тому актуальність нашого
дослідження обумовлене важливістю вивчення сучасного стану поголів’я ВРХ на
території Зимненської територіальної громади.
Мета проєкту – оцінка чисельності, ветеринарного та санітарного стану
поголів’я ВРХ в особистих та дрібних фермерських господарствах жителів громади.
Об’єкт роботи – поголів’я ВРХ на території Зимненської територіальної
громади, статистичні звіти та матеріали місцевої територіальної ветеринарної
дільниці.
Матеріалами даного проєкту були опрацьовані результати статистичних звітів
з питань ветеринарної медицини (Форма № 1 – ВЕТ, Форма № 1А – ВЕТ, Форма №
2А – ВЕТ). Дослідження проводилось на основі даних про сучасний стан поголів’я
ВРХ в межах 16 населених пунктів Зимненської територіальної громади
В результаті досліджень нами було встановлено, що станом на останній квартал
2021 р. загальна чисельність ВРХ в особистих господарствах жителів Зимненської
територіальної громади склала 408 особин. В структурі поголів’я виразно домінують
корови – їх 316 особ., що складає 78%. Телят – 74 особ., що становить 18%, а биків
зовсім мало – 18 особ., що складає 4% поголів’я.
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78%
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Рис. 1. Структура поголів’я ВРХ в межах Зимненської ТГ
Досліджений регіон є відносно благополучним по відношенню до інфекційних
хвороб. За трьохрічний період, з 2019 по 2021 р., у ВРХ було виявлено 5 випадків
пастерельозу, 3 випадки сказу і лише один випадок лейкозу, сибірська виразка та
бруцельоз відсутні. Серед інвазивних захворювань найчастіше зустрічається
діктіокаульоз – 17 випадків, відмічені також поодинокі випадки трихоманозу
фасціольозу та піроплазмозу.
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Рис. 2. Частота зареєстрованих випадків інфекційних та інвазивних хвороб
ВРХ в межах Зимненської ТГ.
Серологічними аналізами на лейкоз охоплено 388 голів, що становить 93%, на
бруцельоз перевірено 321 особ., що складає 79% поголів’я ВРХ. Туберкулінові
проби було проставлено в 388 екземплярів ВРХ (93%). Профілактичні щеплення
проводяться тільки проти сибірської виразки, станом на 2021 р., імунізованими є 161
особина ВРХ, що складає 39% поголів’я. В цілому охоплення місцевого поголів’я
ВРХ протиепізоотичними заходами недостатнє.
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ХАРАКТЕРИСТИКА УГРУПОВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО БІЛОГО
МЕТЕЛИКА (HYPHANTRIA CUNEA) МІСТА ЛУЦЬКА
Мельник Юлія Тарасівна, учениця 9-Б класу комунального закладу загальної
середньої освіти «Луцький ліцей № 21 імені Михайла Кравчука Луцької
міської ради Волинської області»
Науковий керівник Сухомлін Катерина Борисівна, доктор біологічних наук,
професор, завідувачка кафедри зоології ВНУ імені Лесі Українки.
Американський білий метелик – карантинний вид на території України.
Типовий поліфаг, що пошкоджує понад 300 видів різних трав'янистих, кущових та
деревних культур. Нині він набуває швидкого поширення, тому дослідження цього
виду на території Луцька є актуальним.

Мета роботи: дослідити угруповання американського білого метелика та його
поширення в межах міста Луцька .
Завдання: встановити поширення американського білого метелика в місті
Луцьку; дослідити інтенсивність зараження дерев та кущів; встановити рівень
пошкодження асиміляційної поверхні листя американським білим метеликом.
Матеріалом для дослідження були власні збори, які проводились у вересні та
жовтні 2021 року в різних районах міста Луцька. Були обстежені рослини на
вулицях Ветеранів, Виниченнка, Відродження, Гнідавська, Кравчука, Мамсурова,
Потебні, Соборності.
Для виявлення американського білого метелика струшували гілки кормової
рослини та визначали видову приналежність комах. Для виявлення яєць оглядали
нижню сторону листків. Використовували стандартні методики обліку шкідників на
гілках та листі дерев, підрахунку мін на листі для встановлення рівня пошкодження
асиміляційної поверхні. Загалом було обстежено 224 дерева. Усі дані вносили у
таблицю, формували базу даних у програмі Excel, проводили статистичну обробку
результатів.
Екстенсивність ушкодження дерев та чагарників у м. Луцьку в вересні–жовтні
становила 48% і трималась на такому рівні до кінця вегетаційного періоду, що
відображено у таблиці 1.
Таблиця 1
Екстенсивність ураження рослин у м. Луцьк вересень-жовтень 2021 р.
Кількість
Кількістьть
Екстенсивність
Вулиця
обстежених дерев
уражених дерев
ураження (%)
(шт)
(шт)
Ветеранів
18
6
33,0
Винниченка
13
2
15,0
Відродження (парк
15
6
40,0
900-річчя Луцька)
Гнідавська
28
19
67,8
Мамсурова
62
58
93,5
Потебні
28
0
0
Соборності
20
0
0
Кравчука
12
0
0
Разом:
196
96
48,3
Серед усіх 224 досліджених дерев, найбільше ураженими були клен
ясенелистий 96 дерев (42,9 % від загальної кількості) та ясен 48 дерев (21,4 %).
Найменший рівень ушкодження зареєстрований у клена гостролистого – 8 дерев (3,6
%) та черешні – 9 дерев (4,0 %). Згодом, було встановлено, що найвища
інтенсивність ураження гілок певних дерев на вул. Мамсурова становила 100 %, на
Гнідавській – 71 %. А інтенсивність ураження в середньому становила 69,6 %. Ці
результати обстеження продемонстровано у таблиці 2.

Таблиця 2
Інтенсивність ураження рослин у м. Луцьк вересень-жовтень 2021 р.
К-ть
К-ть
Рівень
Інтенсивніс
обстежени уражени
ушкодже
Вулиця
Вид рослини
ть ураження
х гілок
х гілок
н-ня
(%)
(шт)
(шт)
(бали)
Ветеранів
ясен
24
19
79,1
4
Ветеранів
клен
8
7
87,5
4
гостролистий
Винниченка
липа
20
4
20,0
1
Відродження
ясен
24
12
50,0
3
Гнідавська
клен
38
27
71,0
3
ясенелистий
Мамсурова
клен
58
58
100
5
ясенелистий
Мамсурова
черешня
9
2
22,2
1
Мамсурова
липи
18
7
38,89
2
Мамсурова
бузина
25
19
76,0
4
Разом
224
156
69,6
3
Середній рівень інтенсивності ушкодження досліджених дерев високий 69,9
%. Найвищий рівень спостерігали на вул. Мамсурова у клена ясенолистого – 100 %.
Найнижча інтенсивність ушкодження зафіксована у липи – 20 %. Середній рівень
ушкодження дерев м. Луцька становить 3 бали.
Практичне значення роботи можна розглядати в кількох аспектах.
Результати дослідження можуть бути використані працівниками комунальних служб
міста при оцінці ступеня та інтенсивності зараження деревних рослин
американським білим метеликом. А також своєю роботою хочу змінити ставлення
пересічних громадян до проблеми поширення карантинних шкідників в Україні,
переконати їх звертати увагу на появу таких видів, вчасно інформувати відповідні
служби, стежити за вивезенням і знищенням ураженого листя.
AILANTHUS ALTISSIMA У СКЛАДІ УРБАНОФЛОРИ М.ЛУЦЬКА ТА
ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПОШИРЕННЯ
Городюк Анна Олександрівна, учениця 9 класу. Комунальний заклад
«Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
№ 10 – професійний ліцей Луцької міської ради»
Видовий склад інвазійних рослин, ступінь їх поширення в Луцьку ще не
вивчався, що й зумовило актуальність обраної теми дослідження. Вивчення
біологічних та екологічних особливостей Ailanthus altissima, її поширення та
кoнтрoль зa рoслинaми-чужинцями є необхідною умовою комплексів заходів щодо

мінімізації негативних наслідків їх впровадження в екосистему нашого міста є
актуальною проблемою сьогодення.
Об’єкт дослідження – адвентивний вид Ailanthus altissima м.Луцька.
Предмет дослідження – біоекологічні особливості поширення Ailanthus
altissima на території м. Луцька.
Метою нашої роботи є з’ясувати є аналіз чинників, які впливають на
розповсюдження самосівом деревних рослин вид Ailanthus altissima (Mill.), підбір
для озеленення стійких проти несприятливих чинників міського середовища
рослин.
Завданням проведеного дослідження було:
 встановити шляхи потрапляння Ailanthus altissima на територію м. Луцька;
 дослідити природні особливості м.Луцька;
 вивчити місця території зростання на території м.Луцька;
 описати біоекологічні особливості рослини;
 розробити рекомендації щодо планування і проектування ландшафтноурбаністичних комплексів.
Методи дослідження :
 теоретичний аналіз екології та особливостей біології Ailanthus altissima;
 історичний, діалектичний, логічний, метод порівняння та інші загальнонаукові
методи;
 поглиблене ознайомлення із працями вчених, які займаються вивченням даних
питань;
 методи синтезу, узагальнення і конкретизації.
Наукова новизна. Дослідження полягає у вивченні біоекологічних
особливостей Ailanthus altissima на території м. Луцька, який ще є маловивченим
по всій території України. Отримані результати мають практичний інтерес для
організації ландшафтно-архітектурного дизайну міста та побудови його
екологічного каркасу.
Практичне значення. Результати проведеного дослідження можуть бути
використані відповідними фахівцями для осучаснення існуючих та створення нових
парків і скверів; покращення екологічного стану міста при благоустрої м.Луцька.
Особистий внесок полягає у зборі, обробці та аналізі експериментальних
матеріалів, теоретичному узагальненні результатів досліджень.
ВИСНОВКИ
1.
Cтійкий до засушливих умов.
2.
Можна використовувати в різних умовах місцезростання.
3.
Рослина є фітосанітаром: відмінно очищає повітря від загазованості та
пилу, відганяє шкідливих комах.
4.
Айлант – популярне дерево для озеленення міст, корм для диких
шовкопрядів, цінний медонос, стійкий до хвороб та низьких середніх температур.
5.
Проблема екології міських дерев - підбір для озеленення стійких проти
несприятливих чинників урбосередовища. Рослини повинні відповідати вимогам
ландшафтного планування і едафон-кліматичним умовам.

6.
Зкоординовувати дії щодо планування і проектування ландшафтноурбаністичних комплексів у місті, на дачних та приміських територіях.
7.
Дуже цінна лікарська рослина.
8.
Декоративне дерево, тому у всьому світі його використовують в
ландшафтному дизайні. Потужна коренева система айлант добре зміцнює грунт на
схилах і укосах, а також осипи, і в ярах.
9.
Недоліки Айланту – швидкоростуче, активно поширюється, не
вибагливе до умов зростання, посухостійке, морозостійке. Витісняє інші рослини,
розмножується двома способами – багаточисельним насінням і прикореневими
відростками.
ДОДАТКИ

Айлант (лат. Ailanthus altissima)

Листок та черешок айланту

Суцвіття та плоди з насінням айланту

Карта-схема поширення Ailanthus altissima у м.Луцьку подано на рис.3.1.

Рис.3.1

Рис. 3.2. Айлант високий на території ботанічного парку «Волинь», 2022 р.

Біоекологічні особливості зростання Ailanthus altissima на пробних ділянках
№ пробної
Число рослин
Висота рослин, м
Доля виду в
ділянки
айланту на ділянці
угрупуванні, %
1
3
15
5
2
20
2
3
2
135
132
0,5
3
1
30
4
1
25
1
20
10
Середнє значення
48
16,4
48

-ділянка 1
-ділянка 2
-ділянка 3
Рис.3.3. Карта схема пробних ділянок

48%
52%

Ailanthus altissima

місцеві види

Рис. 3.2. Співвідношення Ailanthus altissima і місцевих видів

Згідно наших досліджень Ailanthus altissima можемо констатувати що пробна
ділянка 2 є набільш різноманітною за віковою структурою, чисельно, та частці в
угрупуванні.
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Рис. 3.3. Кількість рослин на закладених пробних ділянках

Рис. 3.4. Молоді прикореневі паростки айланту високого на пробній ділянці 2
на території ботанічного парку «Волинь» у 2021 р та 2022 р.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ СТЕНДІВ ТА ДРУКУ
ФОТОГРАФІЙ ПРИДАТНИХ ДЛЯ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Маринич Ольга Василівна, 9 клас. Красносільська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Комарівської сільської ради Борзнянського району Чернігівської
області
Вступ. Виникнення проблеми. Сучасні технічні засоби дозволяють навіть в
домашніх умовах друкувати якісні кольорові зображення. Не виникає проблем для
того, щоб отримати світлину для власного альбому. Але можна піти далі.
Використовуючи сучасну техніку можна створювати стенди, плакати для
оформлення, інформаційні повідомлення, оформляти класні куточки. Що це нам
дає? Приведу приклад. Стенд зображений на Мал.1 ми зробили самі. По якості він
мало відрізняється від замовленого. Але замовлений, на час виготовлення, коштував
1600 грн, а наш обійшовся, не враховуючи час на виготовлення, до 100 грн.
Погодьтесь, що економічний ефект відчутний. До того ж ми легко можемо вносити
потрібні нам зміни. Здавалося б, що все добре. В чому ж проблема? А проблема була
в тому, що наші стенди, фото були недовговічні. Рік, два і вони вигорали, втрачали
яскравість і колір. Доводилось переробляти, що зводило нанівець всі переваги.
Нашою метою було питання вирішення цієї проблеми.
Про проєкт. Наш проєкт раціоналізаторсько-дослідницький. Спочатку обговорили
ідеї, припущення. Далі провели ґрунтовні практичні дослідження. Потім
застосували їх на практиці. Результат є. Дослідженнями, рекомендаціями та
досвідом ми з Вами і ділимося. Теорія і практика. На фото, яке знаходиться в
альбомі, світло практично не потрапляє. Стенд, плакат знаходиться постійно під
дією світлового випромінювання. Очевидно, що саме цей чинник і впливає на зміну
зображення. Але які процеси при цьому відбуваються і як їм запобігти ми і
намагались з’ясувати.
Теоретичні роздуми:
1. Під дією світла з фарбою відбуваються в фотопапері хімічні реакції.
2 Під дією світла відбувається часткове випаровування.
Практичні дослідження:
Щоб дати відповіді на дані питання і як вирішити дану проблему був проведений
дослідницький експеримент.
Підібрали колаж з чотирьох фото, які б містили краєвиди з різною кольоровою
гамою.
Світлини були надруковані на одному і тому ж папері «Magic» на принтері Canon IP
1800 та Canon G 2411. Надруковані фото були розміщені на стенді. Перша, як
контрольна, була розміщена без ніякого захисту. Друга була заклеєна побутовим
скотчем. Третя була заламінована. Стенд піддавався дії прямих сонячних променів
протягом всього літа та частково осені. Ми отримали такі результати:
1. Перша контрольна, не захищена Мал.2 почала помітно втрачати кольорову гаму
через 2-3 тижні. Якою вона стала на момент завершення дослідження Мал.2
2. Заклеєна скотчем трималася трішки довше Мал.3, але все рівно багато втратила і
в кольоровій гамі і в контрасті.
3. Заламінована не багато виграє від попередньої Мал.4.

Фото надруковані на папері «Kodak» на тих же принтерах дали ті ж результати.
Паралельно проводився ще один експеримент.
Все було як описано вище, але ми використовували не фотопапір, а звичайний
якісний білий папір.
Результати були вражаючі. Свілини, надруковані на звичайному папері як без
захисту Мал.5 так і заламіновані Мал.6, практично нічого не втратили в кольоровій
гамі.
Висновок. Наша робота націлена на те, щоб раціонально використовувати наші
кошти та ресурси. Ми витрачаємо тисячі сторінок на оформлення, а потім їх
постійно поновлюємо і переробляємо. А це не тільки наші кошти. Заощадивши на
папері ми насамперед зберігаємо наші дерева.
Все таки справа в хімічних процесах (припущення). Доцільніше друкувати фото на
звичайному папері і ламінувати. Тільки потрібно враховувати, що звичайний папір
погано передає напівтони, тому світлина повинна бути яскравою і мати велику
кольорову гаму.
Купрієнко Софія
Літературно-краєзнавчий гурток "Джерело"
КЗ "Центр позашкільної освіти" Новобілоуської сільської ради Чернігівського
району Чернігівської області"
на базі Кувечицької гімназії, 7 клас
0730374773 b.korovaeva@gmail.com
Мета проекту: набуття компетентностей та сприяння оволодінню учнями
поглибленними знаннями з медицини та охорони здоров'я, і їх профоріентації
Завдання проекту:
1. На прикладі масажу кістей рук сформувати модель самозайнятості
2. Навчити доступним профілактично-оздоровчим процедурам, що є особливо
актуальним в період пандемій
3. Вивчити сегментарно-рефлекторні зв'язки кисті
Строки проведення дослідження: 2 січня - 17 лютого 2022 року
Методи дослідження: Науковий метод. Основною складовою методу
дослідження в даному проекті є вимога об'єктивності, що виключає суб'єктивне
тлумачення результатів, та можливості верифікації отриманих результатів. Більшою
мірою застосувувались прикладні наукові дослідження, спрямовані на одержання і
використання знань для практичних цілей.
Результати дослідження та їх аналіз:
Масаж кістей рук є унікальною оздоровчою процедурою. Досить часто ця
методика подається, як східний масаж кістей рук, тайський масаж кістей рук[1], або
Су-джок терапія - корейська точкова методика масажу рук. Але дослідники не
хочуть бути категоричними в цьому питанні, і стверджують, що українці також
робили масаж рук і надавали рукам великого значення. Це відображено в народній
творчості, в прикметах і повір'ях [9]: "Що робити, якщо горять, печуть, пече руки?
Якщо здоров'я не підводить, народні прикмети не спрацьовують, а відчуття печіння
в долонях і пальцях продовжують турбувати, варто прислухатися до езотериків.
Вони стверджують, що горять долоні у тих, хто здатний лікувати руками. Можливо,

прокинувся дар цілителя, і заявляє про себе, а власник дару просто не здогадується
про нього"[8].
Людська долоня - унікальна зона [7]. На кистях рук знаходяться рецептори нервові закінчення - від усіх органів людського організму[2]. Стимулюючі певні
точки на долоні, отримують зцілення людини від певних хвороб, завдяки
сегментарно-рефлекторним зв'язкам та аутоімунному механізму відновлення.
Рефлексотерапевти, для впливу на такі точки (які називаються біологічно активні
точки - БАТ), використовують голки, і така терапія називається голковколюванням.
Точковий метод впливу називається акупунктурним[3]. Масаж - один з найдавніших
способів зміцнити та поправити здоров'я. Він з'явився тоді, коли людина не мала ні
ліків, ні медичної науки. Сутність масажу полягає у нанесенні тілу пацієнта
подразнень різної інтенсивності та сили. У механізмі фізіологічного впливу масажу
на організм головна роль належить нервовій системі. Механічне роздратування, яке
виробляється руками масажиста, сприймають нервові рецептори[10]. Відбувається
перетворення механічної енергії на енергію нервового імпульсу, що відноситься до
фізичних методів лікування. Саме тому масаж відносять до такого розділу
медицини, як фізіотерапія.
Масаж кістей рук триває 30 хвилин. Для масажу потрібні крем чи олія. Для
лікувального ефекту можна підбирати певну ефірну олію або аромакомпозицію,
мазі чи лініменти.
Масаж кістей рук має протипоказання, про які обов'язково знати[4]. Масаж
кістей рук можна проводити для профілактики захворювань 1 раз на тиждень. Для
лікування захворювань треба провести 10-ть процедур.
Масаж кістей рук не потребує спеціального обладнання чи кабінету. Його
можна проводити дома і в школі. З міркувань гігієни і масажист, і пацієнт мають
ретельно вимити руки перед процедурою.
Володіючи методикою масажу кістей рук можна покращувати своє здоров'я,
проводячи самомасаж[6]. Можна покращувати здоров'я родичам. Для зміцнення
імунитету ефективно виконувати масаж кістей рук в період пандемій. Важливо
усвідомлювати, що масаж кістей рук - не медикаментозна терапія, у якої завжди
бувають побічні дії, не дороговартісне лікування, і не виснажлива фізична праця,
яка не по силам кожному. Методикою масажу кістей рук легко оволодівають і
підлітки, а користь від оволідавння такою методикою - значна, навіть безцінна. Як
каже народна мудрість, знання за плечима не носити, і краще, звичайно, щоб знання
з даної методики застосовувались для профілактики і зміцнення здоров'я, а не для
лікування. Хоча такі знання зможуть стати в нагоді і через багато років.
З метою майбутнього працевлаштування в сфері бьюті-індустрії, в СПАсалони, в салони краси, також важливо володіти методикою масажу кістей рук,
оскільки побічним ефектом такого масажу є покращення зовнішнього вигляду рук,
їх молодість і краса.
Оскільки місто Чернігів, місто легенд, та і вся Чернігівщина, позіціонуються
як туристично привабливий регіон, то, володіючи методикою масажу рук можна
легко створити собі самому робоче місце, тобто стати самозайнятою особою, і
сприяти розвитку туризму на Чернігівщині та наданню якісних профілактичних

оздоровчих послуг туристам, спираючись під час роботи на місцеві легенди і повір'я
про масаж рук.
Туристам, які приїджають на відпочинок переважно під час відпусток,
важливо нагадати, що люди зараз проводять дуже багато часу за гаджетами. І не
дивно, що у багатьох досить часто затікають та болять кисті, зап'ястя та пальці.
Рухи, що постійно повторюються – набір тексту на клавіатурі комп'ютера та
телефону – з часом викликають різні проблеми з кистями. Масаж рук допоможе
розслабити м'язи та підтримати їх здоров'я. Масаж рук буде корисний кожному, але
особливо на нього слід звернути увагу тим, хто працює в офісі або фрілансером,
проводячи багато годин на день за комп'ютером, набираючи тексти, користуючись
мишкою, постійно повторюючи одні й ті ж рухи[5]. Масаж рук буде корисним тим,
для кого руки – найголовніший інструмент. Це люди, які працюють на різних
виробництвах. Ті, хто працюють руками, дуже часто відчувають м'язову
перенапругу, біль у кистях, нерідко зазнають травм.
Для успішної самореалізації учні мають застосовувати знання на практиці та
оволодівати такими знаннями, які стануть в нагоді в подальшому буденному житті.
Питання збереження та підтримки власного здоров'я не можуть стояти осторонь
людини. Як правило, рідко зустрінеш людину, байдужу перед обличчям хвороби.
Двадцяті роки двадцять першого тисячоліття принесли людству страждання у
вигляді COVID-пандемії, і особливо актуально постало питання збереження здоров'я
людей та пошук тих методів, які зможуть максимально ефективно забезпечити
збереження здоров'я. Масаж кістей рук - один з таких дієвих, легкодоступних та
універсальних методів.
Висновки: Практичне значення проекту полягає в тому, що оволодіння учнями
методикою сегментарно-рефлекторного масажу кістей рук - справа не важка
фізично, не затратна по грошовим вкладенням, захоплива, сучасна, в певній мірі
екзотична, затребувана, економічно вигідна, легко масштабуєма, прибуткова і
цілком доцільна, навіть з точки зору оздоровлення учнів, зміцнення їх імунітету та
покращення стану учнів з інвалідністю, оскільки сучасні заклади освіти є
інклюзивними.
Оволодіння навичкою масажу кисті виконує профорієнтаційну роль і є
стимулом для відвідування гуртка "Юний медик", вступу до медичного коледжу,
медичного університету або університету, де є навчання за фахом "реабілітологія"
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Додатки

Додаток 1

Фото 1. Рефлекторні точки кисті

Додаток 2

Фото 2. Учні роблять медовий масаж кисті

Фото 3. Учні роблять масаж кисті з використанням крему для рук

Фото 4. Учні роблять масаж кисті

Фото 5. Авторка проекту Купрієнко Софія

Фото 6. Авторка проекту Купрієнко Софія з учасницею проекту, дитиною з
інклюзією, Ангеліною Томаш

Додаток 3

Фото 7. Керівник гуртка Короваєва Богдана Миколаївна розповідає про масаж
кістей рук на Фестивалі здоров'я, 21 січня 2017 року

Фото 8. Керівник гуртка Короваєва Богдана Миколаївна розповідає про масаж
кістей рук на Бізнес-Фесті "Разом до успіху", 4 вересня 2021 року

Фото 9. Керівник гуртка Короваєва Богдана Миколаївна розповідає про масаж кістей
рук на фестивалі ветеранського бізнесу учасників АТО "Пульс Гідності", 24 серпня
2021 року

Фото 10. Керівник гуртка Короваєва Богдана Миколаївна розповідає про масаж
кістей рук на Бізнес-Фесті "Разом до успіху", 6 вересня 2020 року

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЇ ЛУНЯ ПОЛЬОВОГО НА ТЕРИТОРІЇ
ПІВНІЧНОГО ПОКУТТЯ
Музичка Іван Любомирович, учень 8 класу Городенківського ліцею імені
Антона Крушельницького Городенківської міської ради Івано-Франківської
області.
Науковий керівник: Бундзяк Петро Васильович, вчитель біології Городенківського
ліцею імені Антона Крушельницького Городенківської міської ради ІваноФранківської області.

Дослідження проводились на території колишніх Городенківського та
Тлумацького районів Івано-Франківської області 2018-2021р. р.
Об’єкт дослідження: екологія луня польового на території Північного Покуття
Предметом дослідження є стан вивченості екологічних особливостей популяції луня
польового. Мета дослідження: вивчення особливостей популяції луня польового в
межах Північного Покуття. Ставили перед собою такі завдання:
- виділити основні місця перебування луня польового у нашій місцевості;
- показати або відмітити можливі міграції або переміщення даного виду;
- проаналізувати гніздову біологію луня польового;
- вивчити особливості гніздової поведінки луня польового;
- проаналізувати трофіку даного виду;
- вивчити сезонні коливання чисельності популяції луня польового;
- вказати і дослідити антропогенні чинники, що провокують елімінацію особин
даного виду.
Використовувались для виконання досліджень загальноприйняті методики О.
Кузякіна(1962), Р.Мянда(1988), М.Никофорова
і ін.(1989). Одержали такі
результати:
На території дослідження лунь польовий є рідкісним видом,що займає відкриті
ландшафти. Найчастіше поселяється в період гніздування в межах вологих лук-5
гнізд (33,3%), інші біотопи займає рідше. Гнізда будує самостійно на землі. Кладку
яєць розпочинає переважно у травні. Середня величина повної кладки становить
4.5±0,75 яйця еліпсовидної форми. Насиджує кладку переважно самка протягом 30
діб. Вигодовують пташенят обидва птахи. Переважно в раціоні луня польового ми
відмітили залишки 8 видів. Найчастіше в їжу потрапляє нориця руда-28 залишків
(18.92%). В гніздовий період найчастіше конфліктує з круком-20 випадків
конфліктів (25%) і вороною сірою (20%). Даний вид на території району частково
мігрує взимку на південь,а частина популяції залишається на зимівлю. Її розмір
взимку на території дослідження становить в середньому 56±5 особин. На території
дослідження нами відмічені точки зимової ночівлі луня польового – в околицях села
Рашків Городенківської міської громади Івано-Франківської області і села Острівець
Городенківської міської громади Івано-Франківської області. Тут ночує від 5 до 9
особин луня. З факторів елімінації слід виділити:
- смерть від пестицидів;
- відстріл мисливцями;
- загибель на дротах ЛЕП внаслідок короткого замикання.
ПІДСОКОЛИК ВЕЛИКИЙ FALСO SUBBUTEO L. НА ТЕРИТОРІЇ
ПРИДНІСТРОВСЬКОГО ПОКУТТЯ
Сидорак Сергій Ярославович, учень 7 класу Городенківського ліцею імені Антона
Крушельницького Городенківської міської ради Івано-Франківської області

Науковий керівник: Бундзяк Петро Васильович, вчитель біології Городенківського
ліцею імені Антона Крушельницького Городенківської міської ради ІваноФранківської області

Дослідження проводилися протягом 2018-2021 років на території колишніх
Городенківського і Тлумацького районів Івано-Франківської області.
Мета дослідження: вивчення екологічних особливостей підсоколика великого
на території Прут-Дністровського межиріччя .
Об’єкт дослідження: популяція підсоколика великого на території Північного
Покуття.
Предмет дослідження: стан вивченості популяції підсоколика великого на
території дослідження.
В процесі висвітлення даної теми перед нами були поставлені 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 сезону динаміку підсоколика великого на території Північного
Покуття.
Були використані загальноприйняті методики орнітологічних досліджень:
А. Кузякіна (1962) для кількісного обліку;
Р. М’янда (1988) для оологічних показників кладок яєць.
Птахи ідентифікували за визначником І.Марисової і В.Талпоша «Птахи
України» (1982).
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
становлять3,4±0,4 яйця. Насиджує в основному самка. Термін насидження 28-29
днів. Успішність виведення пташенят становить 89,6%. Перебувають у гнізді
пташенята 38-39 днів. За нашими дослідженнями підсоколик великий живиться 8
видами горобиних птахів. Перевагу в трофіці 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.

СОСНОВИЙ ЛІС ОКОЛИЦІ СЕЛА АРТИРІВКА ОКНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Берник Олександр Сергійович,учень 6 класу філії Малаївська ЗСШ І-ІІ
ступенів,вихованець гуртка «Юні рослинники» Будинку дитячої та юнацької
творчості Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області
Керівник: Берник Олексій Михайлович,учитель біології та географії філії
Малаївська ЗСШ І-ІІ ступенів,керівник гуртка «Юні рослинники» БДЮТ
Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області
Номінація: Рослини навколо нас
З усіх природних ресурсів, що становлять скарбницю нашої країни, ліс займає
особливе місце. Це найдосконаліший, здатний до відтворення природний комплекс,
який дає понад 20 тисяч видів цінної продукції
Ліс – це певний природний комплекс, в який входять крім представників
рослинного світу, звірі, птахи, різні комахи і мікроорганізми.
Значення лісу дуже велике:
1.
Збагачення атмосфери киснем, необхідного для всіх живих організмів;
2.
Забезпечення тварин та людей продуктами харчування;
3.
Деревина, без якої людина не можуть уявити свого життя
4.
Домівка для багатьох тварин
5.
Ліс і медицина це єдине ціле
Та не з чим незрівнянна є прогулянка хвойнм лісом, цілюще повітря покращує
роботу серця та розумову активність. В науці навіть існує термін-лісотерапія.
Про користь прогулянок на свіжому повітрі говорять не тільки вчені.
Повітря хвойного лісу містить більше як 200 біологічно активних речовин, які
здатні
вплинути
на
фізичний
та
емоційний
стан
людини
В даній роботі я хотів би зупинитись детальніше на хвойних лісах, адже
легенями нашої планети є саме вони. Представники хвойних є рекордсменами по
розміру серед дерев, більшість представників хвойних є вічнозеленими, незважаючи
на пору року та клімат.
Об’єкт: для написання роботи я обрав досить молодий сосновий ліс на
околиці села Артирівка, Окнянської селищної ради Подільського району, Одеської
області.
1. Предмет дослідження
– Ознайомитись з історією соснових насаджень околиці села Артирівка; Деревний
стан соснового лісу, лікарські рослини
Причин є декілька:
по перше – моє захоплення та зацікавленість
дослідженням лісу. Ще з дитячого садочка кожна подорож до лісу була для мене
святом, адже ліс це скарбниця цікавого і таємничого, на кожному кроці цікавинки,
які так і ваблять до себе.
По друге, я вважаю, в наш час проблема «лісу» є дійсно актуальною. С
кожним роком кількість зелених насаджень нашої планети зменшується, людина
поступово забуває, що саме ліс дає нам все необхідне для життя і знищує його для
задоволення своїх потреб, не відновлюючи його ресурси.

А також мене зацікавило, чому соснові ліси завжди привертали увагу знахарів
та сучасних медиків. Чому соснова смола є відомим лікарським засобом не одне
століття ?
Тому перед початком роботи я поставив перед собою такі цілі:
2. Ознайомитись з історією соснових насаджень околиці села Артирівка.
3. Характеристика сосни звичайної
4. Визначити значення хвойних рослин.
5. Ознайомитись із цілющими властивостями соснової живиці та продуктами її
переробки..
При написанні роботи були використані наступні методи:
1.
Спостереження.
2.
Збір інформації.
3.
Опис.
Історія лісу околиці села Артирівка несе свій початок з 80-х років минулого
століття, саме в цей період розпочалось масове засадження схилу околиць села
Артирівка від річки Ягорлик саджанцями дерев. В основному це були сосонки,
трохи берізок, кущі смородини та вишньою повстистою.
Сосновий ліс околиці села Артирівка є молодим, йому близько 40 років, але
значення його для місцевих жителів дуже велике.
Насадження соснових дерев проводилося з спеціальною метою :
1)
Запобігти ерозії грунтів, розмиванню грунту;
2)
Затримання танення снігу, перенесених його вітром;
3)
Покращити мікроклімат нашого регіону.
Сосна має для цього всі якості. В неї розширена коринева система , яка
сприяє закріпленню грунту і його розмивання. В сосновому лісі свіже повітря,
багате фітоцидами.
Прогулянки та відпочинок на території лісу є корисним для людини, особливо
для людей з хворобами дихальної системи. На території лісу є велика кількість
лікарських трав та вітамінних ягід, які є екологічно чистими, так як ліс
розташований далеко від магістралей та підприємств.
Види тварин які водяться в лісі є промислом мисливського полювання
людини, як захоплення, та отримання продуктів для задоволення власних потреб.
В період «тихого полювання» до нашого лісу приїзджають люди з різних
куточнів району, області для збору різних видів істивних грибів.
МЕДОНОСНА БАЗА ОКНЯНЩИНИ. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА
МЕДОЗБІР
Сивак Вікторія Василівна, учениця 6 класу філії Малаївська ЗСШ І-ІІ
ступенів Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області
Науковий керівник: Берник Олексій Михайлович, учитель біології та географії
філії Малаївська ЗСШ І-ІІ ступенів, керівник гуртка «Юні рослинники» БДЮТ
Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області
ВСТУП

Бджільництво-це давня традиція українського народу, яка передавалася з
покоління в покоління. На початку ХІХ століття це одна із галузей сільського
господарства.
На сьогоднішній день бджільництво займається не тільки розведенням бджіл
та отриманням продуктів бджільництва, а також використання бджіл для запилення
сільськогосподарських культур.
Наша батьківщина здавна славиться своїми трудівниками землеробами, а
саме велика кількість культурних рослин вимагає запилення їх бджолами.
Мед, віск, квітковий пилок, маточне молочко та прополіс, бджолину отруту,
все це ми отримуємо від бджіл. Також насьогодні в медицині використоється
бджолинний підмор (тіла померлих медоносних бджіл, використовуються в
медицині для лікування різних хвороб). При гарному медоносному ресурсі, одна
бджолинна сімя може дати до 100 кг. Меду, який на відміну від цукру має приємний
смак та лікарські властивості.
Продукти бджільництва набувають все більшої популярності в медицині
(Бджолина отрута, маточне молочко, прополіс).
Віск отриманий від бджіл використовують в медицині, парфумерії та в
багатьох інших галузях. Медоносна база південних областей України досить
потужна, але медозбори є нестабільними, на це впливає багато факторів.
Тому обираючи тему роботи мене саме зацікавило запитання: Чому в рік
гарного цвітіння медоносів, медозбір буває досить низький. Чи все залежить тільки
від медоносів, чи є інші фактори які впливають на кількість товарного меду. Тема
моєї роботи «Медоносна база Окнянщини. Фактори, що впливають на медозбір».
Перед написанням роботи я поставила перед собою такі завдання:
1.
Ознайомитись з найпоширенішими рослинами-медоносами Окнянського
та порівняти їх.
2.
Виявити фактори, які впливають на кількість товарного меду
Під час написання роботи були використані наступні методи: Спостереження,
опис, збір інформації, експеремент.
Об’єкт дослідження: Медоносні рослини.
Предмет дослідження: фактори що впливають на кількість товарного меду.
Спостереження та оформлення результатів проводилося в льотний період
бджоли, а саме з квітня по жовтень місяць 2021 року. Для цього було відібрана
бджолинна сім’я, яка мала гарну сили після зимування.
1. Історія розвитку бджільництва в моїй родині.
Бджільництвом в моєї родині займалося не одне покоління, ця чудова справа
передавалася від діда прадіда. Навики поступово вдосконалювалися і
відшліфовувалися. З записів, які дійшли до мене відомо, що мій прадід Сивак
Мойсей Дмитрович був завзятим та відомим пасічником в нашій окрузі, його любов
до бджіл була неймовірною, на його думку справжній пасічник повинен розуміти
мову бджіл та відчувати їх. Він міг розповідати дуже багато захоплюючих і цікавих
історій про бджіл. В його господарстві було біля 50 бджолиних сімей, кожному
вулику дідусь приділяв максимум уваги, щоб бджоли були доглянуті, адже кінечний
результат залежить від гарного розвитку бджолинної сім’ї. В весняно-осінній період

прадідусь Мойсей вивозив пасіку у ліс Дубки, де різноманітність квітучих рослин
набагато більша ніж на території села, і відстань носити нектар набагато ближче.
Нажаль дідусь Василь, перервав династію бджолярів, адже в нього була алергія на
бджолину отруту. Але на зміну прадідусю прийшов мій батько Сивак Василь
Васильович, який розпочав цікавитись бджолярством ще з раннього дитинства,
спостерігаючи за роботою свого дідуся Мойсея, він постійно допитувався і
практично засвоював навику роботи з бджолами.
В 13 років мій батько почав займатися бджільництвом самостійно, його
помічником був досвід отриманий від прадідуся та допомога бабусі Галини, яка
йому давала поради і навіть допомагала доглядати за вуликами і викачувати мед.
Розпочалося все із двох роїв який батько сам спіймав. Після ретельного
догляду за ними в літній та осінній період, підготував їх до зимівлі не чіпаючи мед,
який вони наносили собі як поживу на зиму. Навесні методом поділу або відводком
у господарстві було уже чотири бджолині сім’ї. Через 5 років на пасіці
нараховувалось 20 сімей. Нажаль бували і важкі роки, під час суворих зим або
хворіючи бджоли гинули, адже за ними, як і за будь якою живою істотою повинен
бути ретельний догляд. Для розширення пасіки потрібно було купувати нові вулики,
коштують які не дешево. Батько закупив необхідний інвентар для виробництва
вуликів та їх комплектації.
Тривалий час на нашій пасіці були бджоли тільки породи українська степова.
Декілька років назад на нашій пасіці з’явилися нові породи, такі як бакфаст та
карніка (в наступних роботах я хочу порівняти їх особливості), дані породи більш
дружелюбні, вони не такі агресивні по відношенню до людини та не схильні до
крадіжок.
На сьогоднішній день на пасіці нараховуються 70 сімей, які мешкають у
вуликах, зробленими власноруч, це вулики лежаки, з дерева та пінополі уретанові.
Пасіку утримується біля будинку у садочку.
1. Медоносна база Окнянщини.
Будь яка рослина є медоносною, адже незалежно від комахозапильної
рослини її завдання привернути комаху для того щоб відбулося запилення та
запліднення, в цей час і відбувається збір комахою нектару. Однак за кількості збору
нектару рослини посідають різне місце.
Медоноси - різновид рослин, які ростуть і в процесі розвитку квітки
формують в ньому пилок і нектар. Саме тому вони цікаві бджолам. Будь-який такий
кущ, що росте в межах 2-3 км, буде використовуватися комахами для переробки.
Притому це може бути садовий варіант культурного рослини або дикі різновиди.
Ці рослини впливають на кількість переробленої продукції, допомагають
вирішувати проблему великих пасік, на яких комахам не вистачає корму. Додатково
медоносні рослини для бджіл допомагають уникнути голодування смугастих
трудівниць, що для них небезпечно.
Медоноси можуть ділитися:
За часом цвітіння:
весняні;(найбагатші медоноси)
літні;

сінні.
За тривалістю життя:
Однорічні - весь процес розвитку триває всього лише рік (соняшник, гречка,
фацелія);
Дворічні - буркун;
Багаторічні - еспарцет, конюшина, люцерна.
До медоносної бази Окнянщини можна віднести наступні групи рослин:
акація біла, рапс, соняшник та різнотрав’я, яке представлене в більшості степовою
рослинністю. Розглянемо чотири найбільші медоноси в порядку їх цвітіння.
1.
Соняшник
Перше місце як медонос на території Окнянщини безумовно займає
соняшник. Період його цвітіння припадає на початок червня та триває до 20-х чисел
червня. До початку літа бджолині сім’ї досягають найбільшої своєї продуктивності,
погодні умови в цей період зазвичай сприятливі для збору нектару. Площі посіву
цієї культури на території району досить маштабні.
Викачка меду показала що в
середньому показники соняшника становлять 50% (в середньому 30 кг. від однієї
сім’ї ) порівняно з іншими медоносами.
Соняшник це однорічна олійна культура сімейства складноцвітих Є
основним медоносом посушливих степів півдня і південного сходу країни.
Соняшник вимогливий до тепла, відрізняється посухостійкістю, добре росте на
суглинних і супіщаних чорноземах. Основні райони обробітку соняшнику – степова
частина України, Північний Кавказ, Нижнє Поволжя, південноуральські степи, а
також степи Казахстану і Сибіру.
У степовій зоні, де знаходиться 80 % посівів, він є основним джерелом
медозбору. Зацвітає через 60—80 днів після сівби. Квітка культури живе два дні: на
перший день достигають і розкриваються пиляки, другий — приймочка.
З 1 га соняшнику можна отримати 30-50 кг меду і багато пилку золотистожовтого кольору. При медозборі з соняшнику прибуток у вазі контрольного вулика
зазвичай буває 2-3 кг на добу.
Соняшник — ентомофільна культура, запилення якої бджолами має дуже
велике значення для одержання повноцінного врожаю. Його забезпечують з
розрахунку 0,5— 1 бджолина сім'я на 1 га посіву.
Соняшникові перга надає продукту особливі властивості, консистенцію і смак.
Свіжий, тільки відкачаний соняшниковий мед, володіє яскравим ароматом,
прозорий, чітко вираженого жовтого кольору, що увібрав кожен промінчик сонця і
свіжість літа. Соняшниковий мед кристалізується великими кристалами, стає
густим, навіть твердим, аромат практично не відчутний, а смакові якості більш
насичені, з'являється терпкість, що відрізняє його від інших сортів. За цими
ознаками можна визначити, справжній соняшниковий мед або підробка.
Крім того, соняшниковий мед використовується для прикорму бджіл у
зимовий час.
2. Різнотрав’я Окнянщини
Друге місце, як медонос досліджуваної території займає різнотрав’я.

Переваги медозбору з різнотрав’я в тому, що не має конкретного періоду
цвітіння рослин, нектар збирається весь льотний період, починаючи з весни та
закінчуючи восени. Так як на зміну одним відцвітаючим роснинам, зацвітають інші.
В середньому одна сім’я за сезон приносить близько 15 кг. меду, що
становить 25% від загальної кількості.
Найпоширенішими рослинами різнотрав’я степу є: еспарцет, липа,
шипшина, глід, кульбаба, звіробій, дзвіночки, волошки, суниці, малини, ромашки,
фруктові дерева та багато інших. Дані види рослин дають змогу носити нектар
починаючи з весни та закінчуючи восени, так як період цвітіння різник рослин
різний.
Для захисту полів від вивітрювання створюються спеціальні смуги з
чагарників і дерев. Тут росте:
Глід — колючий кущ, зацвітають в травні, червні. Відомо два види цієї
рослини, що забезпечують медовий і пилкової хабарів.
Шипшина — представник сімейства розоцвітих. Це колючий кущ, вкритий
червоно-бурою корою, з блідо-рожевими квітками, що розпускаються з червня по
серпень. Рослина є гарним пилконосів.
Гледичія — колючий представник сімейства бобових, зацвітають в червні
незабаром після білої акації. Забезпечує хабарів до 250 кілограм.
Сріблястий лох — чагарникова рослина, покрите колючками. Цвіте в кінці
травня, початку червня, забезпечуючи медозбір до 200 кілограм.
Гостролистого верба — ранньовесняний медонос, що викидає квіткові
бруньки задовго до появи перших листочків (в березні, квітні). Дає по 100-120
кілограм нектару.
З лугових і пасовищних трав можна відзначити кульбабу і білу (повзучу)
конюшина.
Важко перерахувати усі рослини різнотрав’я так як їх перелік дуже великий.
3.Акація біла.
Період її цвітіння припадає на середину травня і триває до кінця травня.
Нажаль погодні умови не завжди дають можливість рясно зацвітати та віддати свій
нектар комахам. Велика кількість цвіту гине від пізніх весняних приморозків. В
2021 році, акація зацвіла доволі пізно, відсутність дощів в цей період негативно
плинули на віддачу нектару бджолам. Тому кількість отриманого акаційового меду
не досить висока. В середньому 9 кг з сім’ї що становить 15 відсотків порівняно з
іншими медоносами.
Акація є одним з найважливіших медоносів в степовій зоні України.
Цвіте воно білими запашними китицями. Акація часто зустрічається в скверах
і парках: тут рослина висаджується в з метою озеленення вулиць.
Для рослини переважні темно-каштанові грунти і чорноземи, воно реагує на
перепади погоди, в зв’язку з чим медозбори з нього щороку різні. Продуктивність –
до 800 кг з гектара.
Привабливість цього медоноса полягає і в тому, що пасічник може не
турбуватися за отруєння бджіл гербіцидами, пестицидами та іншими небезпечними
речовинами, так як акація не обробляється і найчастіше росте в дикому вигляді.

Її квітки дозволяють зібрати багато нектару і пилку. На півдні цвітіння
починається в середині травня, в середній смузі – в червні. Воно триває 2-3 тижні,
однак хороше виділення нектару відзначається вперше 7-12 днів.
Акація є хорошим медоносом. Одержуваний з рослини продукт часто йде на
продаж, він відноситься до вищих сортів.
В цілому рослина невибаглива, не вимагає обробки, що не гине при спеці і
морозі. Вона не любить надлишку вологи і не вимагає частого поливання.
Акаційовий мед один із самих високоякісних і дорогих сортів. Має низьку
кислотність, дієтичний, неалергічний. Рекомендується при діабеті, безсонні,
жовчних, ниркових, шлунково-кишечних захворюваннях. Свіжий мед прозорий, не
має чітко виражених смакових і ароматичних якостей. Кристалізується повільно.
1.
Ріпак
Серед найбільших за площею медоносів Окнянщини є ріпак, його посіву з
кожним роком збільшуються у зв’язку з попитом на дану сільськогосподарську
культуру. Період цвітіння ріпаку в нашій місцевості припадає на початок травня.
Недоліком цього медоносу для бджіл є його ранній період цвітіння, до якого
більшість бджолиних сімей ще не підготовлені повністю після зимивлі, так як є
ослабленими. Тому показник рапсового меду близько 10% з сім’ї, що становить біля
6 кг.
Ріпак— популярна медоносна й олійна рослина. Він невибагливий,
зимостійкий (озимий). Відомі два види ріпака: озимий і ярий.
Медопродуктивність 1 га озимого ріпака коливається між 30 і 90 кг. При
осінньому посіві ріпак— добрий ранньовесняний медонос. Цвіте в травні — червні
протягом 25—30 днів. Цвітіння одного грона триває 28-35 днів, а всієї рослини — 45
днів. ріпак забезпечує бджолам ранній взяток, тому в місцевостях, бідних раннім
взятком, рекомендується розводити цю культуру. Аромат меду, отриманого з
озимого ріпака віддалено нагадує запах квіток цієї рослини. Смак меду дуже
солодкий, колір білуватий, рідше — інтенсивного жовтого кольору. Консистенція
дуже густа. Погано розчиняється у воді.
На 1 га посівів озимого ріпака для нектарозбирання потрібно 1— 4 сім'ї
бджіл.
Озимий ріпак рекомендується висівати на припасічних ділянках. Навесні,
коли зацвітуть сади, ріпак також зацвітає й забезпечує бджолам додатковий взяток.
Якщо в цей період підрізати верхівки рослини, то краще розвинуться бічні пагони й
цвітіння розтягнеться на триваліший строк.
Ярий ріпак — однолітня перехреснозапильна рослина сімейства хрестоцвітих,
заввишки до 1 м. Ярий ріпак дає нектар і пилок, за медоносністю мало поступається
озимому. Оскільки цвіте він у серпні — вересні, то вважається важливим пізнім
медоносом. Цвітіння триває 25 - 30 днів. Менш вимогливий до ґрунту й клімату, ніж
озимий ріпак, але все-таки краще росте на чорноземі. Для припасічних ділянок
яровий ріпак мало придатний через часте ушкодження його блішкою, особливо при
запізнілому посіві.

Ріпаковий мед густий, дуже солодкий, білуватого, рідше жовтого кольору.
Швидко кристалізується. При зберіганні часто закисає, тому його не рекомендується
давати бджолам на зиму.
Незважаючи на те, що мед з ріпаку в західних країнах є досить поширеним і
затребуваним продуктом, в нашій країні такий ефект він не справив. Проте, мало
кому відомо, що цей нектар унікальний і має корисні властивості, які вже були
неодноразово доведені багатьма вченими.
Ще однією явною характеристикою ріпакової меду є його зовнішній вигляд,
по якому його можна легко відрізнити від інших сортів. Про те, як виглядає
ріпаковий мед довго не розповідають. Його явними відмітними ознаками є досить
густа біла консистенція. По закінченню кристалізації він стає практично білим і
набуває однорідну дрібнозернисту структуру.
Що стосується смакових якостей, цих ласощів властива невелика гірчинка в
післясмаку. Проте, основний фон — дуже ніжний і солодкий. Аромат цих ласощів
досить різкий, але приємний.
Також, купуючи дану солодкість, слід враховувати той факт, що він схильний
до швидкого бродіння, особливо при недотриманні правильних умов зберігання.
Тому, купувати його у великій кількості не варто.
Мед з ріпаку один з небагатьох продуктів, який має в своєму складі глюкозу і
фруктозу в однаковому співвідношенні. Однак, точно назвати повний склад нектару
однозначно не можна, так як він змінюється через зміну погодно-кліматичних умов
в місцях, де росте медонос.
Ще однією відмінною особливістю ласощі є характерне тільки йому зміст
великої кількості води, близько 20%. Саме це і є основною причиною того, що він
дуже швидко закисає і стає непридатним для подальшого вживання.
Ріпаковий мед є досить калорійним. У 100 гр міститься приблизно 320 ккал.
3. Фактори що впливають на медозбір.
Внутрішні фактори
1.
Чисельність, вік сила та склад рою.
До внутрішніх факторів бджолиної сім’ї, для медозбору і виживання,
важливе значення має її численність – сила сім’ї. Силу сім’ї визначають у вуличках
та кілограмах. Вуличка – це міжрамковий простір, зайнятий бджолами. Маса однієї
вулички бджіл становить 350–400 грамів.
Чим більше бджіл у сім’ї, тим більший медозбір, і тим менші витрати кормів
на одиницю живої маси.
Молоді бджоли, вирощені в сильних сім’ях, мають добре розвинені органи для
збору і обробки нектару і квиткового пилку, а у молодих трутнів і маток – більш
розвинені органи розмноження. Крім кількості бджіл, істотне значення має
сукупність їх індивідуальних ознак.
До них належать: екстер’єрні та інтер’єрні ознаки бджіл (довжина хоботка,
об’єм медового зобика і заднього відділу кишечника, розвиток залоз, активність
ферментів), поведінку бджіл та інші. Важливий вплив на характер розвитку,
продуктивність і виживання сім’ї має віковий склад бджіл, починаючи з яєць,
личинки і лялечки та закінчуючи дорослими бджолами. Пасічник повинен, залежно

від бджоловивідного сезону, регулювати віковий склад сім’ї таким чином, щоб у
весняний період здійснювалось інтенсивне нарощування бджіл–годувальниць, а до
головного взятку накопичилося багато льотних бджіл, які не зайняті вихованням
розплоду, а до зимівлі мати у гнізді достатню кількість фізіологічно молодих бджіл
2.
Продуктивність та вік матки.
Бджолина матка або бджоломатка - самка бджіл. Матка - особа жіночої статі
з добре розвиненими статевими органами. Матка — є високоспеціалізованим
«апаратом» для відкладання яєць, близько 2500 шт. щодня. У матки відсутній
довгий хоботок, що служить для збирання нектару, пилковий кошик для
перенесення пилку в гніздо, а також залози, що секретують віск і корм для личинок.
Матка все життя знаходиться у вулику, а вилітає тільки для запліднення або
в період роїння, коли вона може скинути зайву масу й нарівні з іншими бджолами
вирушити на пошуки нового житла.
На 2-4-й день після спарювання матка відкладає яйця на дно підготовлених
бджолами чистих сотах. Вона всуває голову в кожну чарунку, ніби перевіряючи, чи
підготовлена вона, потім підгинає тіло, швидко всуває в соту черевце, і через 9-12
секунд яйце відкладене.
В молодому віці матка у період яйцекладки може відкладати до 2-3 тис.
яєць на добу, загальна маса яких перевищує вагу матки вдвічі-втричі. Така висока
продуктивність забезпечується добрим годуванням матки: бджоли-годувальниці
годують матку молочком, яке виробляється залозами молодих робочих бджіл.
Першу кладку матка починає ще наприкінці зими з 20-30 шт. Перші
весняні обльоти бджіл, які приносять свіжий пилок і нектар, стимулюють матку
різко збільшити кладку яєць, яка до середини літа досягає свого максимуму. У
період головного й сильного медозбору продуктивність матки знижується, тому що
бджоли заповнюють нектаром всі вільні соти, обмежуючи її роботу.
Стара матка відкладає дедалі більше незапліднених яєць, з яких виводяться
трутні. Тому тримати матку більше ніж 2 роки є недоцільним. Від плідності матки
залежить, наскільки сильною та продуктивною буде сім'я.
Отже можна зробити висновок, для того щоб сім’я збільшувалась і була
продуктивною, а ми уже вияснили, що кількість бджіл в ройові відіграє велике
значення в медозборі, потрібно постійно слідкувати за роботою матки, якщо матка
має вік 2 і більше років її потрібно замінити на молоду, яка є продуктивнішою.
3.
Двохматкове утримання
Двоматкове утримання бджолиних сімей протягом всього активного сезону
дає змогу в два рази збільшити вихід товарного меду від сім'ї, утримувати сильні
бджолині сім'ї, здатні повністю використовувати наявний у природі медозбір,
забезпечити насичене запилення бджолами культур.
Від такого утримання сімей, як показали наукові дослідження і практика,
одержують кращі результати, ніж від простого з'єднання двох сімей перед самим
медозбором.
Принцип формування двоматкових сімей полягає у тому, що в основну сім'ю
підсаджують додаткову матку, ізолюючи її від першої роздільною решіткою, яка
попереджує безпосередній контакт двох маток, не перешкоджаючи прямому

контакту бджіл обох розділених частин сім'ї. При двоматковому утриманні
бджолиних сімей бджоли з розплідного гнізда однієї матки під час активного сезону
мають доступ в розплідну частину гнізда другої, яка знаходиться за роздільною
решіткою.
Отже при утриманні двохматкових сімей рій буде набагато міцніший і
потужніший, так як розплід збільшується у два раза швидше. Відповідно чим більше
бджіл-трудівниць, тим більше меду.
Зовнішні фактори
До зовнішніх факторів, які мають вплив на медозбір можна віднести: погодні
умови, наявність медоносної бази та відстань до неї, рельєф, тваринний світ, що
може завдати шкоди бджолиним сім’ям. Ці умови майже не залежать від самої
людини, але в певній мірі людина може на них вплинути.
1. Відстань до медоносів
Велике значення для одержання високої продуктивності родин має
правильне розташування пасіки на місцевості під час головного медозбору. Загальне
правило гарне відомо кожному бджоляру — бджіл ближче до медоносів. Якщо,
наприклад, розмістити родини на відстані 1 км від квітучого масиву гречки, то за
час медозбору кожна родина не добере по 10 кг меду в порівнянні з тими родинами,
які стояли поруч із масивами. З відстані в 2 км бджоли приносять тільки близько
50%, а з відстані в 3 км - близько 30% того хабар, що вони могли б взяти,
перебуваючи поруч із медоносами. При цьому негативний вплив відстані
позначається тим більше, ніж гірше погодні умови при медозборі, оскільки дощ і
особливо сильний вітер жадають від бджіл додаткової витрати часу й енергії
(споживаного ними нектару) на доставку однієї ноші нектару у вулик. Прийнято
вважати, що радіус продуктивного літа бджіл становить 2 км. Отже, ця відстань до
медоносів уважається максимально припустимою відстанню, при якому ще можна
розраховувати на більш-менш пристойний хабарів. Оптимальним видаленням
розташування пасіки від масивів медоносів є відстань в 500 м.
Отже чим далі доводиться летіти бджолі за нектаром, тим більше витрачає
вона часу на політ, споживає багато корму під час польоту й тому приносить мало
нектару у вулик.
2. Погодні умови.
Глобальні зміни клімату в останні роки впливають на бджільництво в
усьому світі, у тому числі, і в Україні. Порівняно теплі, безсніжні зими з
температурними гойдалками від мінусових до плюсових температур вкрай
негативно впливають на зимівлю бджіл. Не менш небезпечна і затяжна холодна
весна: бджоли вилітають з вулика при температурі не менше 14 градусів Цельсія, а
якщо йде дощ - то взагалі не вилітають, незалежно від температури повітря.
Цвітіння медоносів так само залежить від погодних умов - при холодній і дощовій
погоді воно досить мізерне, під час спеки - квіти «згорають», а сильні дощі
вимивають з квітів нектар. Через примхи погоди змінюються стандартні терміни
початку і закінчення медозбору, сам медозбір переривається раптовими
похолоданнями або тривалою спекою, суховіями т. д.

В результаті кліматичних змін порушується нормальний розвиток
бджолосімей, бджоли виходять до медозбору ослабленими, а хороший взяток може
забезпечити лише велика і сильна бджолина сім'я. Все це ускладнює і без того
непросту роботу бджолярів, а також підвищує ризики галузі в отриманні хороших
врожаїв.
Розглядаючи медоносну базу, в цілому, можна відзначити, що все більше
значення набувають дикороси - медоносну базу можна розширити за рахунок
багаторічних насаджень в лісосмугах і на узбіччях доріг, шляхом збереження луків,
травостою в ярах, навколо озер та річок. Більшість дикоросів, особливо трави,
менше схильні до кліматичних змін, ніж посівні культури.
Отже велике значення при медозборі відіграють погодні умови, які нажаль
останнім часом є дуже нестабільними, і на привеликий жаль, людина цим керувати
не може. Тому навіть при гарному цвітінні медоносів, вихід товарного меду може
бути досить низький.
3. Птахи, що завдають шкоди бджолинним сім’ям.
Існує птиця, яка називається бджолоїд. Вона зовсім невеликих розмірів,
довжина приблизно 20-30 см. Дуже строката, симпатична, нагадує якихось
екзотичних птахів. Саме вона поширена в південних регіонах України. Забарвлення
дуже строкатий: поєднуються блакитні, жовті та коричневі тони. Обожнює ласувати
бджолами, а також мухами і іншими комахами. Дуже маневрена, активна птах.
Ластівка
Як не дивно, але бджолами так само харчуються ластівки. Поширені вони і
на території нашого району. Це невеликого розміру птиці, з гострими, витягнутими
крильцями, невеликим дзьобом. Краще харчуватися літаючими комахами, і ловлять
в основному їх у повітрі. Не люблять приземлятися, вартувати, а також чекати на
жертву. Забарвлення в основному чорно-білий, також є сірі відтінки. Основні
особливості: подовжений тулуб, а також дуже довгі, тонкі крильця.
Синиця
Поширені в Окнянській громаді. Мають невеликий розмір, маса в середньому
становить 14-21 р. Пір'ячко дуже яскраві, переважають жовті, зелені, блакитні, чорні
та білі кольори. В основному можна зустріти синиць з жовтим черевцем. На
животику є краватка, який представляє собою широку смугу вздовж грудей. Пташка
живиться переважно комахами, любить ловити на льоту.
Нерідко опиняється біля вуликів, вичікує і виманює жертву. Часто подібне
відбувається взимку або ранньою весною, коли корми дуже мало. Було не раз
помічено, що синиця прилітає взимку до вулика, стукає по стінці, сідає біля льотка.
Сонні бджоли починають вибиратися через льоток. Однією ніжкою синиця
притискає їх, а дзьобом вириває жало і з'їдає.
Отже птахи можуть знищувати велику кількість бджіл, чим скорочують їх
чисельність в сім’ї, що негативно вплине на кількість зібраного меду.
ВИСНОВКИ.
Окнянщина багата на медоноси, тому займатися тут бджільництвом є
раціонально вигідним. На території Окнянської громади ростуть як культурні так і

дикорослі медоноси представлені в більшості травянистою рослинністю так як
район находиться в степовій зоні.
Безумовно лідером медоносу на території Окнянщини є соняшник, це
пояснюється наступними причинами: період цвітіння соняшника припадає на
червень місяць, саме в цей період продуктивність роботи бджіл є максимальною, а
також його лідерство пояснюється великими площами посіву культури, вартість якої
на світовому ринку досить висока. Можна також зауважити, що червень місяць
зазвичай має сприятливі погодні умови, що є немаловажним при медозборі, у 2021
році це не було виключенням. Частка соняшникового меду викачаного з однієї сім’ї
в середньому становить 50% (біля 30 кг. меду) порівнюючи з іншими медоносами.
Другу позицію займає різнотрав’я, яке на території району представлене
великою різноманітністю, це і трави, кущі та дерева. Бджоли мають змогу носити
нектар з таких медоносів напротязі всього льотного періоду, з весни по осінь. Так як
відцвітаючим рослинам на заміну зацвітають інші. Найбільш поширені рослини
різнотрав’я нашої місцевості: еспарцет, мати й мачуха, конюшина, глід, шипшина,
гледиція, гостролиста верба, сріблястий лох, фруктові дерева та багато інших. Не
дивлячись на те що кількість конкретного виду цих рослин менша за основні
медоноси, але в сукупності вони перевищують інші медоноси і періоди цвітіння їх
різний.
Саме завдяки цієї особливості за сезон можна отримати до 25% (біля 15 кг.
меду) з однієї сім’ї від загальної кількості.
Не менш важливим медоносом Окнянщини є біла акація. Період цвітіння якої
припадає на середину-кінець травня. Нажаль, не дивлячись на те, що акація гарний
медонос, вона має свої примхи. Дуже чутлива до погодніх умов, при пізніх весняних
приморозках, велика частина цвіту вимерзає, в період цвітіння вимагає теплої
погоди вдень та в ночі, медозбір з неї проходить найкраще в переддощову погоду.
Тому не дивлячись на масове рясне цвітіння акації у 2021 році, кількість товарного
меду був дуже низький і становив приблизно 15% (біля 9 кг. меду) від загальної
кількості з однієї сім’ї. Також потрібно пам’ятати той фактор, що велика кількість
дерев, в тому числі і акації знищюється людиною, для задоволення своїх потреб, що
призводить до зменшення акаційових пролісків та лісів.
На території Окнянщини на початку травня можна побачити великі площі
посівів рапсу, який саме в цей період зацвітає яскраво-жовтим кольором, по площі
цей медонос мабуть один із більших на території спостереження, але вихід
товарного меду з даної культури не високий. Це пояснюється його раннім цвітінням
до якого бджоли ще не повністю готові після виснаженої зими для відновлення сил
на розвиток сім’ї потрібно багато енергії, яку бджоли отримують поїдаючи мед,
тому великі запаси рапсового меду йде на харчування бджіл, а викачати його можна
всього близько 10% (біля 6 кг. меду) з однієї сім’ї, тому цей медонос займає тільки 4
позицію.
Крім наявності гарних медоносів на певній території велике значення також
відіграють внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на медозбір, до яких
можна віднести чисельність та вік сім’ї, продуктивність матки, мікроклімат у вулику
(наявність шкідників, хвороб, матеріал вулика), відстань до медоносів, погодні

умови, тварини бджолоїди та інші. Ці фактори мають великий вплив на якість та
кількість товарного меду.
МІКРОКОНТРОЛЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ЕЛЕМЕНТНІЙ БАЗІ «ARDUINO»
Трач Олександр, 8 клас, Ладижинський НВК№ 1 Ладижинської міської ради,
Котець Владислав, 7 клас, Ладижинська ЗОШ I-IIIст. № 2 Ладижинської
міської ради Вінницької області
У багатьох галузях промисловості все більше значення набуває швидка і економна
доставка великогабаритних вантажів автомобільними поїздами, до складу яких
входять автомобіль-тягач та напівпричіп або причіп. Підвищення продуктивності
автопоїзда при перевезеннях можливо за рахунок повного використання
вантажопідйомності і габаритної довжини, що погіршує його експлуатаційні
властивості, зокрема, маневреність.
Вирішення цього завдання потребує постійного моніторингу основних
параметрів автомобіля, зокрема, навантаження на вісі, яке крім економічних
показників перевезень, витрати пального та надмірних викидів СО 2 має
визначальний вплив на маневреність, гальмівні характеристики, отже і на безпеку
руху (рис.1).
В намаганні перевезти як можна більше вантажу за один рейс, часто
відбуваються перевищення норм допустимих вісевих навантажень і, як результат –
зношування дорожного полотна. Для боротьби з такими порушеннями введено
ваговий контроль та відповідні міри впливу за недотримання нормативів. Згідно
статистики Мінінфраструктури, більше 30% вантажних авто слідують по дорогах
України з перевищенням допустимої ваги.
Для вирішення цих завдань використовуються спеціальні автомобільні ваги
(Додаток А, прототип). Але враховуючи їх габарити, мобільність, вартість та інші
особливості експлуатації вирішення цих проблем потребує задіянння сучасних
мобільних інформаційних рішень
Продовження терміну служби автомобільних доріг, в тому числі за рахунок
урахування основних факторів негативного впливу від рухомих автотранспортних
засобів на стан їх покриття, є надзвичайно актуальною загальнодержавною задачею,
особливо, в плані ведення «великого будівництва». Також, з метою економії та
визначення оптимальних витрат важливо отримувани інформацію про об’єм
наявного пального в режимі онлайн.
Основна мета роботи: віддалений моніторинг в реальному часі основних
експлуатаційних параметрів автотранспортних засобів, зокрема, об’єму пального і
навантаження на вісі, шляхом розроблення мікроконтролерного терміналу з
використанням програмних та апаратних можливостей платформи «Ардуіно».
Завдання досліджень: обґрунтувати структурну та принципову схему
мікроконтролерного терміналу дистанційного моніторингу транспортних засобів та
доцільність застосування для його реалізації апаратних та програмних засобів
платформи «Ардуіно»; розробити і виготовити дослідні зразки відповідних

пристроїв. Експериментально дослідити і проаналізувати процеси отримання даних
від сенсорів-датчиків, їх перетворення, передачі, представлення та збереження.
Обґрунтувати раціональні конструктивні та технологічні параметри розроблюваного
обладнання.
Методи проведення досліджень. Теоретичні: статистичної обробки даних
експериментальних досліджень, аналізу, синтезу, зіставлення, класифікації;
емпіричні: спостережень, порівняння. Запропоновано власні методи визначення
основних параметрів транспортних засобів з використанням
апаратних та
програмних засобів платформи «Ардуіно» в режимі онлайн.
.
В роботі запропонований автономний мікроконтролерний термінал, який
розміщується на транспортному засобі (рис.2), і є основною складовою системи,
яка дозволяє віддаленим диспетчерським службам та водієві в салоні автомобіля
оперативно відстежувати основні параметри транспортного засобу, що можуть
бути доповнені в залежності від призначення автомобіля (рис.3).
Датчики, які здійснюють перетворення значень рівня пального та
навантаження на вісь в електричні сигнали розміщуються у відповідних системах
автомобіля
У відповідності з запропонованою функціональною схемою
розроблено
мікроконтролерний термінал на основі платформи Arduino UNO (рис.4).
Термінал забезпечує перетворення аналогового сигналу від датчика рівня
пального в значення об’єму
у цифровому коді та перетворення цифрового
двійкового коду від датчика енкодера в значення навантаження на вісь, що робить
можливим оперативне відстеження динаміки основних параметрів транспортного
засобу. Дані виводяться на дисплей пристрою, розміщений в салоні водія та
передаються до системи дистанційного контролю.
Запропонована система дозволяє віддаленим диспетчерським службам
отримувати
та систематизувати інформацію про стан основних параметрів
задіяного рухомого складу.
З використанням наявних апаратних можливостей платформи «Ардуіно»
забезпечено безпровідний локальний канал передачі даних «Bluetooth», що
виключає провідні з’єднання і значно підвищує надійність системи в цілому,
враховуючи особливості експлуатації в умовах вібрацій та температурної
нестабільності (рис.5).
Обґрунтовано архітектуру та реалізовано мікроконтролерний термінал і
відповідне програмне забезпечення для дистанційного та локального моніторингу і
віддаленої комп’ютерної графічної інтерпретації
основних параметрів
автотранспортних засобів (рис.6).
Організована на базі розробленого терміналу мікроконтролерна система
дозволяє отримати значення основних параметрів процесу в цифровій формі з
передачею через організований безпровідний інтерфейс на комп’ютер диспетчера
(рис7).
Дистанційне отримання поточних даних про основні параметри рухомого
складу дозволяє знайти оптимальні, часто компромісні, рішення щодо логістичного
ефективного використання задіяних транспортних засобів.

Схемні і конструктивні рішення проведеного розроблення комплексу приладів
є основою створення промислових зразків обладнання відповідного призначення
(рис.8).
Заплановані випробування пристрою з різними видами транспортних засобів з
метою напрацювання алгоритму визначення навантаження на вісь багатовісних
автомобілів при наявності лише двох базових вимірювань.
Також плануємо розроблення відповідного програмного забезпечення для
можливості отримання даних на мобільний телефон, оснащений програмою
«Андроїд», що дозволить проводити моніторинг стану в локальному режимі водію,
експедитору, тощо.
За результатами виконаної роботи підготовлено документацію до патенту
(Додаток А) та завершується підготовка відповідної документації для реєстрування
в Державному департаменті інтелектуальної власності авторського права на твір
«Комп’ютерна програма «Моніторинг Авто».
Додаток А
Формула винаходу до патенту «Мобільні автомобільні ваги»
Автомобільні ваги, які містять встановлені датчики вантажоприймальної
платформи, апаратуру індикації та реєстрації, які відрізняються тим, що в якості
датчиків застосовано цифровий абсолютний енкодер і аналоговий датчик рівня
пального, а апаратуру індикації та реєстрації реалізовано з використанням
програмно-апаратної платформи «Ардуіно» з можливістю дистанційного отримання
даних в реальному часі.

Прототип: Дмитрієв Е.М., Калінін О.І. Мобільні автомобільні ваги. Патент
№29148. Україна. Опубліковано16.10.2000р

Рис.1. Оптимізація навантаження на вісі автомобіля

Рис. 2. Розміщення датчиків основних параметрів в автотранспортному засобі

Рис.3. Функції МК-терміналу в системі

Рис. 4. Блок-схема МК-терміналу дистанційного моніторингу транспортних
засобів

Рис. 5. Блок-схема системи
передачі даних «Bluetooth»

з використанням безпровідного каналу

Рис.6. Монтаж терміналу на основі модуля Arduino UNO виконує Трач
Олександр

Рис.7. Інформаційнний графік динаміки завантажень автомобіля

Рис.8. Варіант виконання системи з використанням виготовленого МКтерміналу
ВПЛИВ ВИСОКОЖИРОВОЇ ДІЄТИ НА ОКИСНЕННЯ СУБСТРАТІВ
КЛІТИНАМИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ
Гладюк Ірина Олександрівна, учениця 10 класу ЗЗСО Сокальського ліцею №1
імені Олега Романіва, слухачка Сокальської МАНУМ імені Ігоря
Богачевського
Науковий керівник: Стасюк Ольга Юстинівна, вчитель біології Сокальської
МАНУМ імені Ігоря Богачевського

Дослідницьку роботу присвячено з`ясуванню особливостей впливу
високожирової дієти на окиснення субстратів циклу трикарбонових кислот
клітинами підшлункової залози щурів.
Роботу виконано на кафедрі фізіології людини ЛДУ імені Івана Франка.
Малорухливий спосіб сучасного життя, тривала робота за комп’ютером та
нездорове харчування – основні причини розвитку ожиріння у людей. Ожиріння –
це захворювання, за якого надлишковий накопичений жир у тілі несприятливо
впливає на стан здоров'я, призводячи до зменшення середньої тривалості життя
та/або збільшення проблем зі здоров'ям .
При ожирінні реєструються зміни метаболізму, які впливають на залози
внутрішньої секреції, серед яких однією з найменш досліджених є підшлункова
залоза. Секретом цієї залози є велика кількість ензимів, діяльність яких забезпечує
нормальне функціонування шлунково-кишкового тракту – основного джерела
одержання енергетичних ресурсів організмом. Ми вважаємо, що порушення роботи
цієї залози може бути прямо або опосередковано викликане змінами метаболізму
при ожирінні та високожировій дієті.
Метою нашого дослідження було вивчити вплив високожирової дієти на
окиснення субстратів циклу трикарбонових кислот клітинами підшлункової залози
щурів.
Для досягнення мети були поставленні наступні завдання:
1. Дослідити швидкість споживання кисню клітинами підшлункової залози
щурів за нормальних умов при окиснені глюкози та 3-гідроксибутирату.
2. Дослідити швидкість споживання кисню клітинами підшлункової залози
щурів за високої жирової дієти при окиснені глюкози та 3-гідроксибутирату.
Об’єкт досліджень: мітохондріальне дихання ацинарних клітин
підшлункової залози за дії високожирової дієти
Предмет
досліджень:
регуляція
мітохондріального
дихання
та
функціонування секреторних клітин екзокринних залоз.
Практичне значення. Отримані результати поглиблюють знання про
адаптаційну здатність мітохондрій панкреатичних ацинусів та зміни її параметрів за
різних функціональних станів.
Матеріали і методи досліджень: щурі –самці лінії Wistar масою ≈ 300 г
(утримували в умовах віварію); контрольна група(основний раціон), дослідна група високожирова дієта (35 % калорій з жиру тваринного походження). Тварин
наркотизували хлороформом, швидко декапітували, знекровлювали, ізолювали
підшлункову залозу, виділяли ацинуси підшлункової залози; полярографічний метод
реєстрації швидкості поглинання кисню; статистичне опрацювання результатів.
На основі досліджень зроблені висновки.
1. Швидкість базального дихання щурів за нормальних умов майже не
змінилась, а от швидкість FCCP-стимульованого дихання зросла на 37%.
2. За високожирової дієти швидкість базального дихання за окиснення 3гідроксибутирату зменшилась на 22%, а от швидкість FCCP-стимульованого
дихання зросла на 59% (n=8, P < 0,05).

3.Ацинарні клітини у більшій мірі використовують 3-гідроксибутират для
отримання необхідних запасів енергії за дії стресового чинника у вигляді стимуляції
клітинного дихання розпряжувачем FCCP
Порівнюючи швидкості дихання за нормальних умов та за високожирової
дієти, спостерігаємо зменшення швидкості клітинного дихання ацинарних клітин
підшлункової залози на 13-14% за окиснення глюкози, та 32% при базальному
диханні за окиснення 3-гідроксибутирату Максимальна FCCP-стимульована
швидкість за цих умов не змінилась.
Тема: Дослідження раціонального харчування
Виконала: Скрипух Олена Ігорівна, вихованка гуртка Стрийської міської станції
юних натуралістів
Науковий керівник: Блажієвська Тетяна Борисівна, керівник гуртка Стрийської
міської станції юних натуралістів, вчитель біології
Здорове харчування передбачає збалансоване споживання якісних (натуральних)
білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро- і мікроелементів, харчових волокон. Для
доброго засвоювання їжі потрібне її постачання в певних співвідношеннях мiж
основними компонентами харчування в пропорцiї 50:20:30. Щоденне вживання
калорiй повинно розподiлятися так: 50% – на вуглеводи, 20% – бiлки i 30% – жири.
Мета: дослідити вплив раціонального харчування на здоров`я і на загальне
самопочуття людини.
Актуальність
• За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, число людей з
ожирінням на планеті потроїлося з 1975 року.
• Україна, де жири з вуглеводами витіснили з тарілок людей пісне м'ясо, рибу та
овочі, очолила європейський рейтинг за смертністю від неправильного
харчування.
• Недостатній рівень знань про належне харчування є потенційним чинником
погіршення здоров`я. Навчившись правильно харчуватися, можна позбутись
багатьох захворювань.
• У зв’язку з війною кожен українець піддається впливу стресових чинників, які
дестабілізують наші харчові звички та погіршують стан здоров’я.
Завдання:
• Вивчення якості та характеру харчування учнів.
• Мотивувати молодь до раціонального харчування для покращення здоров`я.
• Навчитись правильно формувати свій раціон.
Об`єкт дослідження: учні Стрийської ЗШ І-ІІІ ст. №8 10-11 класів (38 осіб).
Предмет дослідження: різні типи харчування учнів, важливість збалансованого
споживання їжі; вплив шокового стану на харчування.
І етап дослідження – Як харчуються учні?
(Опитування)
Нумера- Тип харчування
Кількість дітей
ція
І тип
“Я харчуюсь раціонально, не вживаю 12
багато
жирного,
вуглеводів,

ІІ тип
ІІІ тип

напівфабрикатів”
“Я їм все, не можна собі ні в чому 20
відмовляти”
“Я взагалі не їм м`яса, обмежую вживання 6
продуктів тваринного походження”.

Результати опитування
Отже, більшість учнів не має певного стабільного
раціону, споживає неконтрольовані порції. Інша
частина моїх однокласників слідкує за тим, щоб
харчування було збалансованим. Невелика
частина відмовилась від м`яса і частини
продуктів тваринного походження.
ІІ етап – Дослідження стану здоров`я
Ми звернулись до медсестри з проханням розповісти про частоту звернень учнів
нашого класу і про симптоматику:
• запаморочення – 4;
• болі в області кишківника, правого підребер`я – 8;
• не звертались – 18;
• головні болі – 8.
Результат дослідження
Я з’ясувала, що запаморочення частіше виникають у
вегетеріанців (недоїдання, авітаміноз), болі в області
кишківника (це може бути наслідком вживання великої
кількості жирної їжі чи солодощів) і головні (через
недотримання регулярності) – у тих, хто харчується
нераціонально. Натомість, до медсестри не зверталось
більшість тих, які дотримуються балансу БЖВ.

ІІІ етап – Дослідження режиму харчування під час воєнного стану
(Онлайн-опитування)
Запитання: «Як війна вплинула на Кількість дітей (38)
вашу харчову поведінку
Я харчуюсь так, як і раніше
9
Немає апетиту, нічого не хочу їсти
21
Дуже хочеться їсти, переїдаю
8
Результати опитування
Отже, більшість опитаних (21) не відчувають голоду,
оскільки через стресову ситуацію в крові зріс рівень
гормону адреналіну, який знижує апетит.

ІV етап – Дослідження впливу раціонального харчування на учнів
Я вирішила дослідити вплив раціонального харчування на учнів (не чинить жодної
небезпеки для здоров`я людини).
Для цього, попередньо звернувшись за
консультацією до фахівця – дієтолога м. Стрий, розробила меню та запропонувала
однокласникам харчуватись згідно розробленого меню протягом двох місяців (всі
погодились).
Результат впливу раціонального харчування
Після такого досліду ми поцікавилися в учнів, чи зверталися
вони до лікарів :
• запаморочення – 4 (згодом виявилось, що вони не
дотримувались правильного харчування, недоїдали);
• болі в області кишківника, правого підребер`я – 2;
• не звертались – 19;
• нервові розлади – 9;
• головні болі – 4 (можливо, через метеозалежність, сильні
навантаження).
Висновки
• В процесі дослідження виявлено, що раціон більшості учнів незбалансований.
Неправильна організація харчування пов`язана з відсутністю належного рівня
знань, необхідного для побудови здорового харчування.
• Корекція харчових раціонів на основі принципів раціонального харчування
сприяє покращенню самопочуття учнів.
• Також я з’ясувала, що повномасштабна війна негативно вплинула на харчову
поведінку українців, через підвищення рівня адреналіну (І фаза стресу), який
знижує апетит, та кортизолу (ІІ фаза), який, при реакції з інсуліном, навпаки
провокує почуття голоду.
• Я визначила всю важливість раціонального харчування, як воно впливає на
загальне самопочуття та здоров'я людини.
Рекомендації
1. Підвищити рівень освіти учнів щодо раціонального харчування – одне з
пріорітетних завдань.
2. Дотримуватись балансу білків, жирів, вуглеводів.
3. Пити 1.5-2л води на день. (30 мг води на 1 кг здорової маси тіла).
4. 2 рази на рік робити біохімічний аналіз крові, консультуватись з лікарем.
5. Вести активний спосіб життя (прогулянки, заняття спортом, волонтерство).
6. Харчуватись згідно розробленого меню.
7. Не заїдати стрес, а використовувати інші джерела боротьби з ним.

ВПЛИВ БІОДОБРИВ НА ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ ПРОТЯГОМ ВЕГЕТАЦІЇ
НА ТЕПЛИХ ГРЯДКАХ «РОЗУМА»
Держило Наталя, вихованка гуртка «Флористика» КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ»,
учениця 10 класу КЗ ЛОР «Львівської загальноосвітньої санаторної школи ІІІІ ступенів №1 імені Б.-І. Антонича»
Керівник: Малиш Галина, керівник гуртка «Флористика» КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ»
Науковий керівник: Корнацька Оксана, методист
Освітній процес у позашкіллі передбачає набуття нових теоретичних знань і
практичної діяльності, які виходять за межі шкільного навчального плану та можуть
бути використані у професійній орієнтації учня, його інтелектуального розвитку та
самореалізації.
На базі КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» розроблені методичні поради щодо організації
дослідницької діяльності учнів середнього та старшого шкільного віку. Дослідження
проводили на «теплих» грядках УНДЗД КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» за технологією В.
М. Розума, основними постулатами якої є:
-відмова від оранки і перекопування ґрунту та перехід до поверхневого,
мінімального обробітку;
-відмова від використання мінеральних добрив та перехід на біодобрива;
-відмова від отрутохімікатів для боротьби з хворобами, шкідниками та
бур’янами;
-використання сівозміни, ущільнених посівів та посадок;
-застосування біопрепаратів та ефективних технологій із залученням
мікроорганізмів (Байкал ЕМ-1 Україна).
Вихованка гуртка «Флористика» (керівник гуртка Малиш Галина Ярославівна,
методичний супровід- Корнацька Оксана Володимирівна) брала активну участь у
закладанні теплих грядок Розума, висіванні та догляді за овочевою продукцією
протягом вегетації.
Метою роботи є формування в учнівської молоді екологічного мислення та
навичок дослідницької діяльності за вирощування екологічно чистої овочевої
продукції у відкритому ґрунті.
Об’єкт дослідження - овочеві культури протягом вегетації на теплих грядках
Розума.
Предмет дослідження - вплив біодобрив на ріст та розвиток овочевих культур
(огірків, моркви, редиски, столових буряків, кабачків, гарбузів тощо).
У відділі овочевих культур на базі УНДЗД КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» виділили
ділянку прямокутної форми розміром 4 х 7метрів, яку розділили по половині на
дослідну та контрольну. Заклали теплі грядки за технологією В.М.Розума. (Грядки з
овочевими культурами шириною 1.0-1.4метри розмежували органічними доріжками
0.4 - 0.5м: клиноподібний рівчак заповнили гілками фруктових дерев після обрізки,
зверху листя, тирса, харчові відходи, минулорічні рослини, сіно тощо).
В органічні доріжки вносили Байкал ЕМ-1, який стимулюватиме розвиток
корисної мікрофлори ґрунту. За застосування цієї технології компост та сидерати
перетворюються на вермикомпост. Ґрунтові бактерії, зокрема актиноміцети, добре
відомі своєю здатністю утворювати різноманітні натуральні продукти, що широко

використовують у сільському господарстві як біологічно активні речовини.
Бурхливий розвиток черв’яків у найбільш сприятливих умовах перетворює органіку
на біогумус і є розсадником корисних мікроорганізмів і азотфіксаторів та
стимуляторів росту.
Висадили на дослідній і контрольній ділянці овочеву продукцію
в
дзеркальному відображенні. Рослини на контрольній ділянці поливали відстояною
водою. На дослідній підживлювали біодобривами.
Протягом вегетації вели щоденник фенологічних спостережень за овочевими
культурами, паралельно опрацьовували літературу за даною тематикою.
Реєстрували час сходження, утворення зав’язків та розмір плодів. На дослідній
ділянці додатково вносили біопрепарат Вермисол у співвідношенні 1:100 - два рази
прикоренево та один раз як листкове підживлення. Перед посадкою насіння
(гарбузів, кабачків, буряків) у дослідній групі додатково замочували в розчині
Вермисолу.
Висновки. На учнівській навчально-дослідній ділянці КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ»
були отримані цікаві дані, які продемонстрували позитивний вплив біодобрив
(зокрема Вермісолу) на сходження рослин на дослідній грядці, в порівнянні з
контрольною. Зокрема, редиска, кабачки, гарбузи, огірки зійшли на шість днів
скоріше. Протягом вегетації на дослідній ділянці спостерігали також збільшення
листкової маси у буряків і редиски та появу перших зав’язків плодів кабачків. Під
час збору врожаю реєстрували більшу масу плодів редиски, кабачків, гарбузів на
дослідній ділянці в порівнянні з контрольною. Овочі на теплих грядках менше
пошкоджувались хворобами, росли здоровими і міцними.
ОРНІТОКОМПЛЕКСИ ТРАНСФОРМОВАНИХ ЛАНДШАФТІВ ПРУТДНІСТРОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ В ОСІННЬО-МІГРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
Данилюк Марія Петрівна, учениця 9 класу Городенківського ліцею імені
Антона Крушельницького Городенкої міської ради Івано-Франківської області
Мета: проаналізувати сформовані орнітокомплекси трансформованих ландшафтів
ПридністровськогоПокуття.
Предмет дослідження: стан вивченості орнітофауни антропогенних ландшафтів
Прут-Дністровського межиріччя
Дослідження проводились протягом 2018-2021 років на території м.Городенки та
м.Тлумач Івано-Франківської області. Об’єктом дослідження стала орнітофауна
урбоекосистем басейна середньої течії Дністра. Були використані
загальноприйняті методики Жаккара (1907), О.Кузякіна(1962), Ю.Равкіна(1963).
Одержали такі результати:
В межах території дослідження було виявлено в осінньо-міграційний період 118
видів, які відносимо до 13 рядів і 31 родини. Найвища видова різноманітність
припадає на урбаністичні ландшафти, де виявлено 68 видів, найнижчий показник – в
лісових насадженнях 47 видів.
Найвища густота населення орнітокомплексу у селітебній частині міст – 2089
ос/км2, найнижча - в межах лук, де вона становить 693 ос/км2. Найвища біомаса

характерна для орнітокомплексу водойм – 306,528 кг/км2, найнижча – в межах сухих
лук – 102,527 кг/км2.
При аналізі сформованих орнітокомплексів за ярусами збору корму можемо
стверджувати, що в усіх наявних орнітоугрупуваннях переважають види, що
збирають корм на землі: від 40,43%(лісові насадження) до 68,24%(луки).
При аналізі трофіки орнітокомплесів у різних ландшафтах виявились різні
пріоритети. Так в межах агроценозів переважають насіннєїдні птахи – 31,25%, а в
межах урбоекосистем переважають види, що живляться комахами – 40,37%.
У всіх досліджуваних ландшафтних групах (крім боліт) у сформованих
орнітокомплесах завжди переважають види європейської фауни. Їхня частка
коливається від 45,56% (урбоекосистеми) до 61,7% (лісові насадження). В межах
боліт переважають види транспалеарктичної фауни – 40,98%.
ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯСТРУБА МАЛОГО НА ТЕРИТОРІЇ
ПІВНІЧНОГО ПОКУТТЯ
Захарук Ярема Михайлович, учень 7 класу Городенківського ліцею
імені Антона Крушельницького, Городенківської міської ради ІваноФранківської області
Дослідження проводилось на протязі 2019-2021 рр. на території колишніх
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. Для опису яструба малого використовували
«Визначник птахів України» І. Марисової і В. Талпоша. 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/км 2.
При заселенні віддає перевагу середньостиглим грабово-дубовим лісам . В
загальному було виявлено 21 гніздо цього виду. Аналіз розташування гнізд в кроні
вказує на побудову яструбом малим більшості будівель в основі бокових гілок у
центрі крони – 14 випадків. Гніздо розташовується в кроні на висоті 10,02±0,45 м.
За нашими спостережаннями яструби малі розпочинають кладку наприкінці квітня.
У яструба виділяють яйця еліпсовидної і укорочено-еліпсовидної форми. Кладку
яєць яструби малі розпочинають у другій половині квітня. Величина кладки
коливається від 3 до 5 яєць. 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

ОРНІТОФАУНА ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ БАСЕЙНУ СЕРЕДНЬОЇ ТЕЧІЇ
ДНІСТРА В ГНІЗДОВИЙ ПЕРІОД
Корчинська Ольга Володимирівна, учениця 7 класу Городенківського ліцею
імені Антона Крушельницького Городенківської міської ради ІваноФранківської області, член гуртка прикладної зоології Івано-Франківського
обласного відділення Малої академії наук України
Науковий керівник:Бундзяк Петро Васильович, вчитель біології Городенківського
ліцею імені Антона Крушельницького Городенківської міської ради ІваноФранківської області.
Дослідження проводилися на протязі 2019-2021 років на території Городенківської,
Тлумацької міських, Чернелицької і Обертинської селищних, Олешанської сільської
громад Івано-Франківської області.
Мета: проаналізувати динаміку розвитку орнітокомплексів лісових насаджень
басейну середньої течії Дністра.
Предмет дослідження: стан вивченості структури сформованих орнітокомплексів
лісових насаджень басейну середньої течії Дністра в гніздовий період.
Об’єкт дослідження: птахи різновікових груп лісу в гніздовий період.
Завдання дослідження:
1. Визначити видовий склад орнітофауни і розподілити її в систематичному
відношенні, порівнявши сучасні показники (2017–2019 рр.) з даними 1996–2000
років, використавши методику Жаккара (1907).
2. Дати характеристику структури орнітофауни і орнітонаселення різних вікових
груп лісу, проаналізувавши їх через видове біорізноманіття.
3. Дослідити густоту населення, частоту трапляння і біомасу видів орнітофауни в
кожній віковій групі лісу, використавши загальноприйняті методи екологічного
моніторингу.
4. Здійснити розподіл видів по екологічних групах.
5. Дати зоогеографічному характеристику орнітофауни різних вікових груп лісу,
використавши Банк зоогеографічних даних
6. Вказати концепцію раціонального лісокористування, базуючись на даних стану
орнітофауни.
Використовувались методики маршрутного обліку А.П. Кузякіна (1962). Птахи
визначились по «Фауні птахів України» (2004) А. Бокотея і Г. Фесенка.Видовий
склад орнітофауни у різні періоди оцінювався згідно методики Жаккара (1907). Для
фауністичного аналізу використовувалася систематика по Л.Степаняну (1988)
Г.Фесенку та А.Бокотею(2004).
Одержали такі результати:
Згідно наших даних у грабово-дубових широколистих лісах району досліджень
виділено 4 вікові групи: незімкнуті культури, жердняки, середньостиглі, стиглі ліси і
окрема ландшафтна група призалізничних лісосмуг.
B гніздовий період в порівнянні з періодом 1996-2000 рр., коли тут виявлено 80
видів (13 рядів і 32 родин), нами було відмічено 72 види (13 рядів і 34 родин), що
пов’язано з трансформаційними процесами, які пов’язані з діяльністю людини. У
гніздовий період видовий склад орнітофауни коливається від 28 видів у незімкнутих

лісових угрупуваннях до 53 видів у стиглих лісах . По
іншихвіковихгрупахпоказники по кількостівидівзаймаютьпроміжнезначення.
Цядинамікасвідчить, щовнаслідоквирубуваннялісу явно
редукуютьсярослинніугрупування, які в молодихгрупахлісу є нестабільним і слабо
організовані структурно, щозменшуєкількістьмісцеперебувань для птахів.
Іззростаннямвікулісу структура деревостануускладнюється,
щодаєможливістьзаселятисьбільшійкількостісутолісовихвидівптахів.
В гніздовийперіод густота
населеннясформованихорнітокомплексівмаєсередніпоказники, що не
заперечуєофіційнихданихнауковців. Винятокстановлятьпризалізничнілісосмуги, де
щільністьнаселенняптахіввисока, щопов'язано з великою кількістюмісцеперебувань,
сформованих в складноорганізованихлісостанах. Тут показник становить 2246,47
ос/км2 .
Трансформаційніпроцесисуттєвовпливають на структуру орнітокомплексів,
щопризводить до зниження видового біорізноманіття і
кількіснихпоказниківорнітоценозів. У всіх вікових групах лісу частка птахів
європейської фауни переважає над представниками інших фаун. Частка європейців
коливається влітку від 61% (стиглі ліси) до 82% (незімкнуті ліси).
Транспалеарктики, птахи сибірської фауни представлені слабше.
В сформованих орнітокомплексах гніздової фауни переважають види, які збирають
корм на землі. Частка їх коливається від 39% (незімкнуті ліси) до 44%
(середньовікові ліси) влітку.
Щодо особливостей трофіки, то в усіх групах лісу влітку перевага за видами
ентомофагами (від 58% у лісосмугах до 78% в незімкнутих лісах).
Найбільш суттєвими антропогенними чинниками, ми вважаємо:
- нечіткі санітарні вирубки в стиглих судібровах і грабових дібровах, що
призводить до знищення деревостанів і збіднення біорізноманіття орнітофауни;
- інтенсивні рекреаційні заходи в зоні річки Дністер;
- пасовищні регресії, що призводять до знищення підросту у незімкнутих лісах.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЇ ДРОЗДА-ЧИКОТНЯ НА ТЕРИТОРІЇ
ПРИДНІСТРОВСЬКОГО ПОКУТТЯ
Равлик Маріанна Михайлівна, учениця 8классуГороденківського ліцею №2
Городенківськоїміської ради Івано-Франківської області .
Дослідження проводлилтсь протягом 2018-2021років на території колишніх
Городенківського та Тлумацького районівІвано-Франківської області.
Предмет дослідження: стан вивченості популяції чикотня в межах ПрутДністровського межиріччя.
Об'єкт дослідження: популяція дрозда-чикотня (TurduspilarisL.) на території
Придністровського Покуття.
Завданнядослідження:
- датианаліз статусу данного виду;
-вивчитибіотопічнийрозподіл данного виду на територіїдослідження;

-дати характеристику фенологіїчикотня в межах ПрутДністровськогомежиріччя;
-проаналізуватиособливостігніздовоїбіологіїчикотня на
територіїПівнічногоПокуття;
- дати характеристику етологічнихособливостей данного виду;
- вивчититрофікучикотня в межах заданоїтериторії.
Види птахів аналізувались згідно польового визначника «Птахи фауни
України» Г.В. Фесенка і А.А.Бокотея (2004) . Просторова динаміка чисельності
популяції чикотня визначалася згідно методики А.П. Кузякіна (1962).Для
характеристики кладок яєць використали методику Р.Мянда (1988) . Одержали такі
результати:
Чикотень на території дослідження заселяє 6 стацій. Найщільніше
заселяються полезахисні лісосмуги – 40 гнізд (28,5%). Гнізда локалізовані на 13
видах дерев, найкраще заселяється клен-явір – 30 випадків (21,43%). Гнізда на
деревах найчастіше будуються в центрі крон – 70(50%). До відкладання яєць
чикотень приступає у другій половині квітня або початку травня, другі кладки
розпочинає в червні. Розміри першої і другої кладок становлять 4,65±0,325 і
4,14±0.45 яйця відповідно. Було проміряно 65 яєць, з них 55 (84%) були каплевидної
форми. Термін насидження кладки становить 14-15 діб. Пташенята перебувають у
гнізді 15-16 діб. Годують обидва батьки молодь в основному безхребетними, хоча в
раціоні дорослих особин присутні також ягоди і насінняЗагальна ефективність
виведення дрозда-чикотня становить 75%.В гніздовий період часто вступає в
конфлікти з сорокою, вороною сірою, яструбом малим, сойкою і дроздом чорним. З
цими видами ми зафіксували 153 випадки конфліктів, що становить 66,49% від усіх
випадків антагонізму. Усього чикотень має складні відносини з 12 видами птахів. У
позагніздовий період молоді птахи здійснюють невеликі харчові міграції в межах
території дослідження. Місцева популяція птахів частково зимує на території ПрутДністровського межиріччя. Факторами елімінації даного виду слід вважати:
загибель від хижаків; руйнація гнізд підлітками; фактори розлякування
антропогенними шумами;отруєння пестицидами; загибель в основному молодих
чикотнів на автошляхах від зіткнень з автотранспортом. За нашими даними від
зіткнень загинуло за три роки більше 70 особин, що є значним показником для
місцевої популяції.
МОДЕЛЬ РУЧНОГО МІНІ ЗЕМСНАРЯДУ
Хоменко Максим Вікторович, учень 6 класу Опорного закладу «Зіньківської
спеціалізованої школи I-IIIст.№1» Зіньківської міської ради Полтавської
області.
На сьогоднішній день одне з найактуальніших питань є питання екології, а саме:
збереження та очищення водних ресурсів. Оскільки наш регіон належить до тих
регіонів України, де знаходяться екологічно чисті природні джерела, тому і виникло
досить важливе проблемне питання щодо очищення та збереження природних

джерел, що в свою чергу підтримає екологічну систему загалом, тому ми і
поставили перед собою ціль виконати проєкт «Ручний міні земснаряд».
- Гортаючи сторінки історії, співсталяючи, аналізуючи картографічні дані нашого
регіону, на гуртку «Умілі руки» ми з’ясували, що в нашій Зіньківській громаді були
досить значні водні артерії, але з часом все змінилося. І замість повноводної річки
«Ташань» з повноцінною екосистемою, залишилась мілка річка з досить малою
популяцією риб та живих організмів. Це стосується також і малих водойм – ставків
або простих джерел.
- Даний проєкт мав досить чіткі критерії та певні цілі:
1.Виріб не повинен бути громіздким, щоб можна було легко транспортувати і
використовувати в важкодоступих місцях.

2.Функціональність. Задля досягнення очікуваних результатів доводилося вносити
певні зміни щодо конструктивних особливостей.
Діє «ручний земснаряд» досить просто, але потрібно трішки практики.

Виріб є ергономічним і цілком безппечним, а робота з ним тільки зацікавлює.
Даний виріб цілком виправдав свої сподівання. Модель є цілком оригінальна і
виключно розробкою гуртківців. Користуватися даним ручним механізмом можна
навіть підлткам. А якщо використати декілька таких ручних механізмів, тоді можна
навіть говорити про заміну механізованій техніці…
Маю велику надію, що наша розробка (модель) стане в нагоді всім тим людям, які
зацікавлені у збереженні нашого довкілля.

ВИДОВИЙ СКЛАД ОРНІТОФАУНИ МІСТА КОВЕЛЯ
Леус Вікторія Вікторівна, учениця 9 класу Ліцею №13 міста Ковеля
Керівник: Глинська Леся Володимирівна.
Птахи – найчисленніший клас хребетних фауни міста. Сьогодні
трансформаційні процеси охопили майже всі екосистеми. Оскільки кожне місто
існує у межах біосфери та займає певний екологічний простір, що насичений
біорізноманіттям, то між містом і навколишніми природними екосистемами
відбувається потужний речовинно – енергетичний обмін. Всі живі організми
втягнуті в глобальний процес антропогенної трансформації екосистем неминуче
вступають в процеси синантропізації та урбанізації фауни, а швидкість їх протікання
залежить від наявності у кожному місті системи озеленення .
Дослідницьку роботу присвячено вивченню видового складу і розподілу
орнітофауни на території міста Ковеля. Для досягнення поставленої мети вирішено
такі завдання: опрацювали матеріал з даної проблеми, дослідили видове
різноманіття орнітофауни на території міста Ковеля, визначили статус птахів і
розподіл орнітофауни на території міста Ковеля; розробили рекомендації для
населення щодо збереження видового різноманіття птахів у місті Ковелі.
Дослідження проводилися з березня по жовтень 2021 року.
Облік на маршрутах проводився щотижня з восьмої до одинадцятої ранку.
При виконанні роботи застосовували маршрутні методи обліку та облік з
пунктів спостережень.
За період досліджень на території міста Ковеля нами було визначено 35 видів,
що відносяться до 18 – ти родин, 8 – ми рядів класу Птахи. Серед досліджених видів
20 – осілі види та 15 – перелітних. Червонокнижний один вид – Шуліка чорний.
Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних
джерел та додатків.
ЕНЕРГООЩАДНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗНЕВОДНЕННЯ ТЕРМОЛАБІЛЬНИХ
НАСІННЄВИХ МАТЕРІАЛІВ В СИСТЕМІ АГРОЕНЕРГОКЛАСТЕРУ
Волк Владислав, 9 клас, Ладижинська ЗОШ I-IIIст. №3 Ладижинської міської
ради Вінницької області
Виробництво конкурентоздатної сільськогосподарської продукції, зокрема
насіннєвих матеріалів, особливо в умовах адаптації до зовнішніх європейського та
світового ринків, вимагає пошуку шляхів зниження виробничих енерговитрат,
частка яких за висновками фахівців становить п’яту частину.
Робота присвячена дослідженню процесу зневоднення насіння гарбуза, як
визначальної щодо енергетичних та економічних параметрів ланки функціонування
агроенергокластеру, який здійснює виробництво кондиційного посівного та
харчового насіння, виробництво олії для кулінарних, косметичних та медичних
цілей (рис.1).
Традиційне конвективне сушіння в нерухомому насипу свіжеочищеного насіння
гарбуза, схильного до злипання та налипання (вологістю до 60-70%), яке через
відсутність спеціального обладнання застосовують виробники, погіршує посівну та

харчову якість насіння, робить процес невиправдано тривалим, а через значне
подорожчання енергоносіїв особливо енергозатратним, що впливає на кінцеву
собівартість продукції і робить її не конкурентоздатною.
Тому вирішення проблеми високоефективного конкурентоздатного виробництва
посівного та харчового насіння гарбузів є актуальною задачею і потребує створення
в замін руйнівних для високовологого насіння теплових способів інтенсифікації
процесу вологовидалення нового енергоощадного сушильного обладнання.
Основна мета роботи - підвищення продуктивності та зниження питомих
енерговитрат при сушінні насіння гарбуза в системі агроенергокластеру з
забезпеченням його нормованих посівних та харчових якостей шляхом розробки
нового сушильного обладнання із застосуванням фільтраційних та вібраційних
інтенсифікуючих чинників в єдиному технологічному тризонному комплексі.
Завдання досліджень: обґрунтувати технологічну та економічну доцільність
процесу сушіння високовологих термолабільних матеріалів; розробити і виготовити
дослідні зразки технологічного обладнання та сучасні засоби вимірювання і
опрацювання отриманих результатів досліджень. Експериментально дослідити і
проаналізувати процеси зневоднення та інтенсифікуючий вплив вібраційної дії.
Обґрунтувати раціональні конструктивні та технологічні параметри досліджуваних
процесів
Методи проведення досліджень. Теоретичні: статистичної обробки даних
експериментальних досліджень, аналізу, синтезу, зіставлення, класифікації.
Емпіричні: спостережень, порівняння. Власні запропоновані методи визначення
вібраційних параметрів процесу за допомогою мікроконтролерного вимірювача
віброприскорень і вібропереміщень з графічною інтерпретацією процесу в режимі
online.
Враховуючи значні зміни властивостей насіння гарбуза в процесі зневоднення
було поставлено мету створення комплексу обладнання, у якому насіння послідовно
проходить
зони інтенсивного фільтраційного зневоднення і наступного
конвективного сушіння з вібраційною активацією та транспортуванням.
Для практичної реалізації запропонованої технології розроблено функціональну
схему автоматизованого трьохзонного комплексу вібраційного сушіння
високовологого насіння гарбуза (рис.2) та виготовлено лабораторний комплекс
обладнання (рис.3), основою якого став дослідний зразок трилоткової вібраційної
сушарки з технологічними відповідними зонами: фільтраційного вологовидалення ‒
1, конвективного сушіння ‒ 2 та розвантажування ‒ 3.
Автоматичне регулювання температури теплоносія та вимірювання температури
нагрівання насіння здійснювалося контролером термічних параметрів процесу
(рис.4).
У результаті проведених експериментальних досліджень із залученням
розробленого технологічного та вимірювально-регулювального обладнання (рис.57) було визначено основні раціональні технологічні (Таблиця 1) та часовоенергетичні параметри процесу зневоднення, здійснено порівняння основних
параметрів процесів за тривалістю та питомими енерговитратами. Питомі
енергозатрати на видалення 1 кг вологи знижуються в 1,7 рази порівняно з

традиційним конвективним сушінням, що свідчить про конкурентноздатність
запропонованої технології (рис.8).
Результати лабораторних досліджень засвідчили високі посівні якості проб
насіння, отриманих із застосуванням розробленого сушильного обладнання:
схожість і енергія проростання становили 96% і 98% відповідно, що значно
переважає показники проб насіння, отриманих на існуючому обладнанні (70% і 72%,
відповідно). Згідно з діючими нормативами запропонована технологія може бути
застосована для обробки елітних партій насіння для власних потреб
агроенергокластеру з урахуванням вимог щодо його посівних якостей, про що
свідчить висновок державної насіннєвої інспекції (Додаток А).
Новизна запропонованих технологічних та конструктивних рішень підкреслена
у підготовленій патентній документації (Додаток Б).

Рис. 1. Агроенергокластер виробництва продукції гарбуза

Рис.2. Автоматизований тризонний комплекс для сушіння насіння гарбуза з
вібраційною активацією: 1 ‒ технологічна зона фільтраційного волого-видалення
поверхневої вологи; 2,3 – технологічні зони інтенсивного конвективного сушіння з
циркуляційним рухом середовища; 4,5,6 – електромагнітні заслонки; 7 – пристрій
керування; 8, 9, 10, 11 – пружні опори для кріплення сушильних коробок; 12 –
станина;
13, 14 – інерційні віброзбуджуючі; 15 – пристрій формування та подачі
сушильного агента; 16 – дифузор; 17 – інтегральний датчик температури; 18 –

пристрій механічного перемішування продукції; 19 – вологе насіння гарбуза; 20 –
вивантажування насіння.

Рис.3. Виготовлений комплекс обладнання

Рис.4. Застосування контролера термічних параметрів

Рис.5. Залежність вологості насіння гарбуза W,% від часу сушіння τ,хв. при різних
способах сушіння:1 ‒ фільтраційно-конвективне 3-х зонне; 2 – конвективне;
3 ‒ фільтраційне; 4 ‒ конвективне в нерухомому насипу.

Рис. 6. Залежність температури нагріву шару насіння Тн,°С-1,3,5 та нагріву ядра
насіння Тя,°С-2,4,6 від вологості насіння W,% при фільтраційно-конвективному
сушінні насіння гарбуза. Температура сушильного агента при W>34%: 1,2-30°C; 3,440°C; 5,6-50°C при W>34% температура сушильного агента - 50°C.

Рис.7. Залежність температури ядра насіння ТЯ, ОС – 1, вологості насіння гарбуза
W,% - 2, температури шару насіння ТН, СО – 3, від часу фільтраційно-конвективного
сушіння τ, хв. з використанням трьохзонної вібраційної сушарки.

№
з/п
1
2
3
4
7
8
10
11
12
14

Таблиця 1
Раціональні параметри процесу зневоднення високовологого насіння гарбуза
Значення параметру
Назва параметру
І етап
ІІ етап
Питомі енерговитрати, (Дж/кг)
1,34
1,53
Час сушіння, хв.
8
10
Амплітуда вібрацій,
4
5
Частота вібрацій, Гц
15
24
Швидкість сушильного агента,
1,2
0,7
м/с
Температура сушильного агента,
30
50
О
С
Частота
обертання
вала
8
перемішувача, об/хв
Вологість насіння, початкова, %
58
34
Вологість насіння кінцева, %
34
10
Заповнення об’єму сушильної
3/4
3/4
камери

Рис. 8. Енергетично-часові параметри способів сушіння насіння гарбуза: 1 –
конвективне тризоннее з вібраційною активацією; 2 –фільтраційне з вібраційною
активацією;
3 ‒ фільтраційне; 4 ‒ конвективне в нерухомому
насипу. Температура сушильного агенту в межах вологості насіння 54-35%
становила 30 ОС, в межах 35-10% - 50 ОС
ДОДАТОК А
Висновок державної насіннєвої інспекції

ДОДАТОК Б

Формула винаходу до патенту «Лоткова вібраційна сушарка»
Лоткова вібраційна сушарка, що має сушильну камеру, нижня частина якої
поміщена всередину дифузора, оснащену пружними підвісками, вібратором, і
газорозподільну решітку, відрізняється тим, що сушарка оснащена пристроєм
механічного перемішування продукції, у вигляді валу, який установлено по
горизонтальній вісі короба, на якому закріплені дві лопаті з гумовими скребками,
вал з'єднаний з приводом, що забезпечує його обертальний рух; сушарка має ще дві
паралельно установлені камери, які з’єднані між собою за допомогою трьох
перетічних та одного розвантажувального каналів, оснащених засувками,
положення яких і, відповідно, відкритий чи закритий стан каналів, змінюється за
допомогою тягових електромагнітів, що під’єднані до пристрою керування.
Прототип: Денисов П.Д., Калиновская О.П. Вибрационная сушарка для
дисперстных материалов. А. С. 566107, СССР, МКл3 F 26 B 17/30. опубл.
25.07.07,Бюл. № 27.
ВПЛИВ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ПРОРОСТАННЯ
НАСІННЯ І НА АКТИВНІСТЬ СУХИХ ДРІЖДЖІВ
Бондаренко Тетяна Олегівна, учениця 6 класу, вихованка гуртка «Основи
фенології» КЗ КОР "Центр творчості дітей та юнацтва Київщини"
Мікрохвильові печі міцно увійшли в наш побут. Швидко розігріти їжу,
розморозити, приготувати їжу без зайвих жирів - це приваблює. Переваг багато, але
чи все так безпечно? Ми помітили, що рослини, що знаходяться поблизу
мікрохвильової печі погано ростуть, а нерідко просто гинуть. Вирішили перевірити
наскільки небезпечно використання мікрохвильових печей.
У науковій літературі вплив електромагнітного випромінювання на живі
організми представлено не так широко. В експериментах, які зустрічаються в
основному в зарубіжній літературі (на прикладі насіння броколі, квасолі, сухих
дріжджів і бактерій) в залежності від тривалості впливу мікрохвиль, було виявлено,
що тривала дія мікрохвиль згубно впливає на живі організми.
Гіпотеза – мікрохвильове випромінювання впливає на проростання насіння і
на активність сухих дріжджів.
Мета дослідження: дослідити характер впливу мікрохвильового
випромінювання на живі організми.
У відповідності до поставленої мети визначені наступні завдання:
 опрацювати літературу з досліджуваної проблеми;
 оцінити якість проростання насіння редиски сорту «Ранній червоний»
урожаю 2021 року та озимої пшениці сорту «Подолянка» урожаю 2021
року , яке було опромінене мікрохвилями на протязі різних проміжків
часу;
 оцінити активність сухих дріжджів, які були опромінені мікрохвилями
на протязі різних проміжків часу.
Предмет дослідження: вплив мікрохвильового випромінювання на живі
організми.

Об’єкт дослідження: насіння редиски сорту «Ранній червоний», насіння
озимої пшениці сорту «Подолянка» , сухі дріжджі.
Для проведення досліджень виділено наступний ряд послідовних етапів:
Підготовчий – вивчення відповідної літератури, вибір методики досліджень.
Експериментальний – проведення спостережень за об’єктами.
Камеральний – обробка отриманих даних.
Аналітичний – виявлення закономірностей.
Мета експерименту полягала у визначенні характеру впливу мікрохвильового
випромінювання на живі організми. Як зразки для експерименту ми взяли насіння
редиски сорту «Ранній червоний», насіння озимої пшениці сорту «Подолянка» і
сухі хлібопекарські дріжджі.
Насіння опромінювали мікрохвилями на протязі різних проміжків часу: 5, 15 і
45 секунд. Насіння пророщували за методом «Пророщування тест-культур на
«плаваючих дисках».
В результаті експерименту було встановлено,
що мікрохвильове
випромінювання по-різному впливає на живі організми:
1. В експерименті з насінням редиски сорту «Ранній червоний», ми побачили,
що помірний вплив мікрохвильового опромінення (на протязі 5 секунд)
збільшує швидкість проростання насіння. Починаючи з 15 секунди дії,
негативно впливає на проростання насіння. Кількість насінин, які проросли зменшується.
2. В експерименті з насінням озимої пшениці сорту «Подолянка», ми побачили,
що помірний вплив мікрохвильового опромінення (на протязі 5 секунд)
збільшує швидкість проростання насіння. Починаючи з 45 секунди дії,
кількість насінин, які проросли - різко зменшується.
3. Активність сухих дріжджів із збільшенням часу опромінення зменшується,
починаючи з 15 секунди – припиняється. Отже, відмічається загибель
дріжджів.
Під час дослідницької роботи були отримані результати, що підтверджують
висунуте нами припущення: мікрохвильове випромінювання
впливає
на
проростання насіння і на активність сухих дріжджів.
Пропозиції
1. Для стимулювання
проростання насіння редиски сорту «Ранній
червоний», рекомендуємо опромінювати насіння мікрохвилями на протязі 5
секунд.
2. Для стимулювання проростання насіння пшениці сорту «Подолянка»,
рекомендуємо опромінювати насіння мікрохвилями на протязі 5 – 15
секунд.
Під час дослідницької роботи були отримані результати, що підтверджують
висунуте нами припущення: мікрохвильове випромінювання впливає на проростання
насіння і на активність сухих дріжджів.
Практичне значення роботи полягає у встановленні характеру впливу
мікрохвильового випромінювання різної тривалості (згубного чи позитивного) на
проростання насіння і на активність сухих дріжджів. Результати дослідження

можуть бути використані в сільському господарстві для прискорення проростання
насіння.
ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ВІТРУ У ДИВІЗІЙСЬКІЙ ШКОЛІ
Федоров Валерій Геннадійович, учень 8 класу КЗ «Дивізійський ЗЗСО І-ІІІ ст.»
Дивізійської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області
Керівник: Пономаренко Л.В., вчитель географії КЗ «Дивізійський ЗЗСО І-ІІІ ст.»
Дивізійської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області
Південь України та узбережжя Чорного моря дуже багаті на вітрову енергію, адже у
нас на рік 320-325 днів зі швидкістю вітру від 2 - 10 м/с. Мною було розраховано
середню швидкість вітру протягом вересня-грудня 2020 року і вона становила 3,6
м/с, що достатньо для роботи вітрогенератора (більше 2 м/с). Також у нашому селі
протягом цього ж періоду проводили заміну стовпів електропостачання, тому часті
відключення електроенергії дуже набридли (6 днів не було світла тільки в грудні).
Щоб уроки проходили цікаво і змістовно, потрібно, щоб працювали комп'ютери,
мультимедійні дошки, мережа вай-фай, тому вихід ми бачимо у встановленні
вітрогенератора. Чому не сонячних панелей, та тому що сонячні панелі максимум
електроенергії виробляють влітку, коли школярі на канікулах, а в осінньо-зимововесняний період виробляють недостатньо, тому вигідніше встановити
вітрогенератор.
Встановлення вітрогенератора на території школи дозволить проводити
повноцінну навчально-виховну діяльність у школі під час вимкнення
електропостачання, а можливо, і часткову відмову від споживання електроенергії
від мережі (особливо враховуючи підвищення цін на електроенергію з січня 2021
року). Для всієї школи потрібен дуже потужний вітрогенератор, який нам придбати
не по кишені, але у нас на другому поверсі зосереджені 2 комп'ютерних кабінети, 3
кабінети з мультимедійними дошками, то можна встановити вітрогенератор тільки
для другого поверху школи.
Мета проєкту: придбати і встановити вітрогенератор для забезпечення
електроенергією другого поверху Дивізійської школи.
Завдання проєкту:
1) Визначити, якої потужності необхідно придбати вітрогенератор; (так комп'ютер
за годину споживає 25 вт, у нас їх 22, то це буде 0,55 квт* год., а ще освітлення 48
лампочок по 15 вт*год. (0,72 Квт*год.) і 3 мультимедійні дошки. Отже, для другого
поверху 3 квт буде достатньо).
2) вивчити, хто в Україні виробляє подібну продукцію; (в Україні вітрогенератори
Циклон виробляють у Вінниці та Запоріжжі).
3) залучити фахівців для вибору оптимальної моделі вітрогенератора;
4) зібрати необхідні кошти для придбання вітрогенератора; (сам вітрогенератор
коштує 36 тис., для облаштування майданчика для нього та ремонту приміщення, де
буде встановлене накопичувальне обладнання необхідно 3 тис., для оплати праці
персоналу треба 5 тис.гривень. Отже, вартість нашого проекту 44 тис.грн.)
5) встановити вітрогенератор.

Працюючи над цим проектом, ми провели СWОТ – аналіз.
Сильні сторони.
Слабкі сторони.
В нашій місцевості склались
Жодна школа, жодне підприємство у
сприятливі умови для роботи
нашому районі не мають досвіду
вітрогенератора:
середньорічна використання вітрогенераторів, тому нам
швидкість вітру 3,7 м/с, при
необхідно звернутись до спеціалістів з
необхідній мінімальній 2 м/с.
даного питання.
Можливості.
Загрози та ризики.
Згодом ми зможемо поширювати Купівля і встановлення генератора можуть
досвід виробництва енергії за бути дорогими, що значно буде
допомогою
вітрогенераторів, перевищувати вартість проекту або навіть
багато
приватних
будинків технічно недоступними.
зможуть
використати
вітрогенератори.
Також нами був розроблений бюджет проекту з переліком основних витрат:
Перелік витрат
Опис
Витрати, грн.
1.Адміністративних
Адже ми не будемо
0,00 грн
витрат у нас не буде.
орендувати приміщення,
комп’ютери та принтери, ми
зможемо використовувати
домашні або шкільні
комп’ютери чи ноутбуки.
2.Офісні витрати та Можемо використовувати
0,00 грн.
зв'язок
свої мобільні телефони,
користуватись домашнім чи
шкільним Інтернетом та
канцелярським приладдям
3. Обладнання та Придбати вітрогенератор.
36000 грн.
матеріали
Придбати матеріали для його
установки. (Потрібні
будівельні матеріали для
виготовлення майданчика під
3000 грн.
вітрогенератор та ремонту
приміщення, де буде
встановлене накопичувальне
обладнання)
4.Оплата
праці Установка вітрогенератора та
5000 грн.
найманим
його запуск у тестовому та
працівникам (інженер робочому режимах.
та
технічний
персонал,
будівельники).
Усього витрат за проектом 44000 грн.
Фінансово-економічне обґрунтування користі від проєкту

Скільки коштів
заощадить за рік наша
школа, якщо проект
запрацює?

В середньому за рік наша школа платить за
електроенергію 50 000 грн.
Але всі ці витрати більшою мірою припадають на
роботу шкільної їдальні, котельні, бо там знаходиться
обладнання, що поглинає більшу частину
електроенергії школи. Наш вітрогенератор зможе
покрити частину витрат на освітлення приміщень,
роботу комп’ютерів, принтерів, проекторів, тому ми
вважаємо, що школа зможе заощадити близько 10000
грн.
Термін окупності
44000: 10000=4,4 роки
Людські ресурси
Посада
Нам потрібен електрик, який буде спостерігати за
роботою вітрогенератора, але в школі є така посада, то
можна буде щомісяця до зарплати встановити надбавку
у розмірі 500 грн.(з грошей, які отримує школа від
оренди землі).
Очікувані результати проєкту (головні досягнення):
1) зменшиться споживання електроенергії з невідновлювальних ресурсів;
2) заощаджуються гроші на оплату електроенергії;
3) зменшуються викиди вуглекислого газу в атмосферу;
4) зміни клімату пом’якшені.
Перспективи проекту:
1) наслідуючи наш приклад, інші школи зможуть відмовитись від
електроенергії, отриманої з вичерпних ресурсів;
2) батьки учнів нашої школи та жителі села почнуть встановлювати
вітрогенератори вдома.
СТРУМОК ПІЩАНИЙ: ЗНАЧЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Шведул Богдан Іванович, учень 9 класу комунального закладу
«Плетеноташлицький ліцей» Злинської сільської ради.
Науковий керівник: - Шабанова Лілія Сергіївна, вчитель географії комунального
закладу «Плетеноташлицький ліцей» Злинської сільської ради.
Актуальність роботи полягає у аналізі екологічного стану, природного
потенціалу струмків та їх значення для річок, притоками яких вони є на прикладі
струмка Піщаний.
Мета дослідження: дослідити значення струмка Піщанка, визначити
екологічні проблеми та шляхи їх вирішення.
Об’єкт дослідження: струмок Піщанка.
Предмет дослідження: значення
струмка для навколишнього середовища, його екологічні проблеми.
Для реалізації мети були виконані такі завдання: було зроблено загальну
характеристику водойми; визначено гідрологічні показники струмка, досліджено
якість води методом біоіндикації та за допомогою тест-контролю; було визначено та

досліджено значення копанок та ставків для збереження функціонування струмка;
було дано оцінку загальному екологічному стану водного об’єкту та визначено
заходи щодо його покращення.
Методи дослідження: літературний, метод польових досліджень, біологічних
спостережень, біоіндикації, описово-порівняльний.
Для визначення якості води було використано тест-контроль і згідно з
результатами у воді максимальне перевищення жорсткості, кислотності, нітратів та
нітритів, солоності, тощо. Також для визначення якості води у струмку було
використано метод біоіндикації за макрофітами та безхребетними. Для визначення
класу якості води було застосовано індекс Майєра. Згідно результатів дослідження
струмок потрібно віднести до надмірно забруднених водойм.
На річці є копанки та невеличкі ставки, що дозволили практично дослідити на
їх прикладі вплив даних штучних водойм на стан річки. В результаті було зроблено
висновок, що ставки збільшують об’єм, але перешкоджають нормальному стоку і
вода попереду набуває стоячого стану, річка заростає водною рослинністю, а
копанки навпаки підтримують рівень води в річці, підживлюють її в сухий період
через штучні протоки і не дають струмку засохнути. Тому варто робити саме
копанки на струмках, що не тільки не нашкодять, а навпаки покращать стан
природньої водойми.
Найбільшою екологічною проблемою струмка є наявність біологічного та
антропогенного сміття у його руслі та на берегах. Щороку юннати
Плетеноташлицької школи проводять екологічні акції, а саме прочищають русло
Піщанки від намулу, сухих повалених дерев, заростей кущів та очерету, нитчастих
водоростей, а також антропогенного сміття. Багаторічні екологічні акції призвели
до покращення ситуації зі сміттям і його кількість значно зменшилася, але
виникають нові смітники у нових місцях.
Просвітницькі акції: створення відеороликів для соцмереж села, флешмоби,
плакати, листівки, статті в місцевій газеті, звернення до голови/старости села також
сприяли покращенню ситуації. Сільською радою заборонено викидати сміття у
кручу, що є фактично крутим правим берегом струмка, робити гнійні
нагромадження, населення також почало прочищати русло у межах своїх городів.
Одним із способів вплинути на громадськість – це аналіз води криниць біля струмка,
що за показниками фактично співпадав з річковими, тобто вона є непридатною для
вживання людьми.
Науково-дослідницький проєкт на прикладі струмка Піщаний дає можливість
показати результат антропогенного навантаження на водойму, значення струмків
для річки, притокою якої він є, для населеного пункту, а поряд з тим зрозуміти яке
антропогенне навантаження вони отримують, що призводить до їх пересихання і
зникнення. Збереження та нормальне функціонування навіть найменших водотоків є
важливим елементом живлення більших річок, до яких струмки несуть свої води.

ВИКОРИСТАННЯ ПЕТ-ПЛЯШОК ДЛЯ 3D-ДРУКУ
Шведул Богдан Іванович, учень 9 класу комунального закладу
«Плетеноташлицький ліцей» Злинської сільської ради.
Наукові керівники: Шабанова Лілія Сергіївна, вчитель географії комунального
закладу «Плетеноташлицький ліцей» Злинської сільської ради; Миц Віталій
Миколайович, вчитель комунального закладу «Плетеноташлицький ліцей»
Злинської сільської ради.
Актуальність: Багаторічні екологічні акції з очищення берегів та русла річок
Піщанка та Плетений Ташлик, показали, що 80% антропогенного сміття складають
пластикові пляшки. Пластик став однією із найбільших проблем не тільки нашого
населеного пункту, а й усієї планети. На сьогодні зменшенню споживання і
переробці пластику приділяється велика увага. Справа в тому, що міцні і практичні
ПЕТ-пляшки виготовляють з нафти. Кожну хвилину в світі продається мільйон
напоїв в пластиковій тарі. З середини XX століття пластику виготовили 8,3 млрд
тон, і тільки 9% від цієї кількості пішло на переробку. Статистика в Україні ще
гірше – 96% всіх відходів відправляють на сміттєві полігони. Але ж досі ніхто не
може сказати достеменно, скільки років розкладається пластик – сотню чи кілька
сотень. Проте планету можна врятувати від надмірного забруднення,
використовуючи його повторно. На сьогодні ще не пройшло стільки часу, аби бодай
перша пляшка могла розкластися. За статистикою пластикові пляшки складають
40% всіх пластикових відходів, а також щорічно в світі виготовляється понад 13
мільярдів пластикових пляшок. Якщо люди не можуть відмовитися від пластикової
тари, то повинні навчитися принаймні використовувати її повторно, щоб у рази
зменшити кількість сміття.
Саме з цією метою вирішено було шукати варіанти для переробки пластику,
оскільки поблизу пункту прийому немає і ніхто його у населеному пункті офіційно
не збирає.
Мета: Складання приладу для переробки ПЕТ-пляшки в філамент для 3D
принтера.
Об'єкт дослідження: Прилад для переробки ПЕТ-пляшки.
Предмет дослідження: Складання та використання приладу для переробки
ПЕТ-пляшки.
Основні завдання:
 зменшення кількості пластикового сміття у населеному пункті;
 створення приладу для переробки ПЕТ-пляшки;
 застосування на практиці створеного приладу.
Методи дослідження: теоретичний та експериментальний.
В результаті аналізу інформації з відкритих джерел про кількість відходів у
вигляді ПЕТ-пляшок нами було вирішено знайти практичне застосування
використаних пляшок. Саме тому було розроблено і створено прилад для
повторного використання ПЕТ-матеріалу, та зменшення кількості відходів, які
направляються на звалища. Суть приладу полягає у скручуванні пластикової
смужки у філамент (стержень), який потім можна використовувати для 3D друку,
що є безкоштовною альтернативою для спеціалізованого пластику.

Новизна: ідея не є новою, однак прилад створений за власними кресленнями,
необхідні частини приладу були роздруковані на 3D принтері і головне, що вдалося
досягти – це максимальне скручування філаменту.
МАЛА РІЧКА ПЛЕТЕНИЙ ТАШЛИК: ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН,
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Чабан Ірина Миколаївна, учениця 8 класу комунального закладу
«Плетеноташлицький ліцей» Злинської сільської ради
Керівник: Шабанова Лілія Сергіївна, вчитель географії комунального закладу
«Плетеноташлицький ліцей» Злинської сільської ради
Річка Плетений Ташлик, що протікає через моє однойменне село в
Новоукраїнському районі Кіровоградської області, відноситься до малих річок
України. Через незначні площі водозбірного басейну та інтенсивну господарську
діяльність річка є вразливою до деструктивного антропогенного впливу, тому
потребує постійного моніторингу. Актуальність роботи полягає у аналізі
екологічного стану річки Плетений Ташлик за даними державних моніторингових
структур за 2011-2018 рр. та власних спостережень протягом 2019-2021 років,
визначення основних екологічних проблем, їх походження та пошук шляхів
вирішення. В останні десятиріччя зменшилася водність Плетеного Ташлика, річка
міліє, замулюється, заростає водяною рослинністю. Це ставить під питання
існування Плетеного Ташлика як повноцінної гідроекосистеми. Подальший
моніторинг покликаний звертати увагу громадськості до проблем річки та
вирішення питань її відновлення для підтримки ґрунтових вод.
Об’єктом дослідження виступає мала річка Плетений Ташлик, а предметом – її
гідрохімічні показники.
Мета роботи: екологічна оцінка та моніторинг стану води річки Плетений
Ташлик. Реалізація поставленої мети передбачала вирішення таких завдань:
з’ясувати гідрологічну характеристику та оцінку сучасного екологічного стану річки
Плетений Ташлик; зробити екологічну оцінку якості води річки Плетений Ташлик за
показниками сольового складу за трофо-сапробіологічними показниками за даними
2011-2018 років; зробити екологічний моніторинг якості води річки в межах села
Плетений Ташлик протягом 2019-2021 років; дослідити якість води річки в межах
села Плетений Ташлик протягом 2019-2021 років методами біоіндикації та
біотехнологій.
Методи дослідження – літературний, експедиційний, картографічний,
статистичний, біоіндикації, біотехнології.
Наукова новизна дослідження полягає у розробці методики проведення
екологічного моніторингу якості води малої річки в межах свого населеного пункту.
Екологічна оцінка якості води річки Плетений Ташлик за показниками
сольового складу в пункті спостереження за даними 2011-2018 рр.. у пункті
водозабору с. Новоолександрівка, за результатами проб води Державного агенства
водних ресурсів України, говорить, що солоність води в річці є підвищеною, що,
напевно, спричинено стічними зворотними водами гранітних кар’єрів. Згідно

«Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними
категоріями», води річки за їх станом можемо віднести до класу «задовільні», за
ступенем їхньої чистоти - до класу «забруднені».
Згідно аналізу статистичних даних власних досліджень поверхневих вод річки
Плетений Ташлик у межах села Плетений Ташлик в трьох пунктах спостереження в
період 2019-2021 рр., можна зробити висновок, що за якісними показниками
найгірші результати має відрізок річки у центрі села між ставками. В усіх трьох
пунктах протягом трьох років фіксувалося максимальне перевищення норм
жорсткості води. Найнижчі якісні показники спостерігалися протягом 2020 року,
що, напевно, пов’язано з відсутністю атмосферних опадів. Протягом періоду веснапочаток осені щороку спостерігається збільшення кислотності води.
Методом біоіндикації за макрофітами та безхребетними було визначено якість
води у ставках (пунктах І та ІІІ) та річці (ІІ). Ставки за наявними представникамиіндикаторами згідно методики розрахунку Макрофітного індексу та Майєра
потрібно віднести до помірно забруднених вод.
На сьогодні найбільшою екологічною проблемою водойм в с. Плетений
Ташлик є явище «цвітіння» води, що стало наслідком безстічного режиму ставків.
При цьому ставки мають кращі якісні показники згідно методів біоіндикації. Явище
цвітіння води зменшується від витоку до гирла річки, де швидкість та проточність
зростає
ОДЯГ ЯК ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Шевченко Вікторія Андріївна, учениця 8 класу комунального закладу
«Плетеноташлицький ліцей» Злинської сільської ради
Керівник: Шабанова Лілія Сергіївна, вчитель географії комунального закладу
«Плетеноташлицький ліцей» Злинської сільської ради
Усім нам відомо, що мода дуже швидкоплинна, що призводить до постійного
накопичення одягу у гардеробі. Сьогодні люди все частіше обирають одяг пошитий
з хімічних волокон, оскільки він має ряд переваг над натуральним. Текстильна
промисловість перетворилася в одного із забруднювачів планети, її випереджає
тільки нафтова. Нажаль, значна кількість населення навіть не розуміє шкоди даної
галузі для довкілля та не вважає одяг екологічною проблемою.
Мета: дослідити одяг як екологічну проблему.
Об’єкт дослідження: одяг як екологічне сміття. Предмет дослідження:
забруднення навколишнього середовища.
Виходячи з мети були поставлені такі завдання:
 визначити наслідки забруднення навколишнього середовища при виробництві та
утилізації одягу;
 провести анкетування щодо обізнаності населення стосовно проблеми одягу як
сміття та визначення відношення до одягу;
 підбір варіантів вирішення проблеми одягу як сміття.
Методи дослідження: літературний, анкетування, аналіз, описовий.

На виробництво одягу у світі припадає 10% річних викидів CO2. Вуглекислий
газ утворюється під час виробництва синтетичного одягу з горючих корисних
копалин, як нафта. Легка промисловість залишає свій слід у світовому океані:
щорічно пів мільйона тонн мікроволокон з одягу опиняються у світовому океані. Це
еквівалентно приблизно 50 мільярдам пластикових пляшок. Легка промисловість
використовує близько 79 мільярдів кубічних метрів води на рік. Індустрія також
стоїть на другому місці у світі з використання прісної води та несе відповідальність
за 20% усього промислового забруднення вод. Наприклад, на виготовлення однієї
футболки з бавовни витрачають майже 2700 літрів води.
Підсилює проблему неналежна утилізація одягу, який опиняється на сміттєвих
полігонах. Вважається, що щосекунди у світі відправляють на звалище або
спалюють обсяг текстилю, рівний одній вантажівці. Лише 1% матеріалів,
вироблених для пошиття одягу, переробляють на вторинну сировину.
У ході дослідження було проведено анкетування серед населення з метою
з’ясування
їх відношення до одягу та оцінки їхньої обізнаності стосовно
екологічної проблеми спричиненої індустрією моди. Варто зазначити, що тільки
40% респондентів вважають, що у них немає надмірної кількості одягу. Більше 58%
зазначили, що у їхньому гардеробі є речі, що жодного разу не були одягнені. На
запитання стосовно того, що трапляється з одягом, що вже став більше непотрібним:
16% - викидають, 22,6% - спалюють, також речі зберігають, перешивають,
переробляють на інші речі, віддають на благодійність, продають однак більшість
віддають знайомим. Нажаль, 35,5% респондентів не вважають одяг екологічною
проблемою та не вбачають зв’язку. Анкетування говорить про те, що необхідне
інформування громадськості стосовно наслідків діяльності індустрії моди.
Дана проблема немає швидкого вирішення, але зменшити її наслідки можна:
шляхом вторинного використання сировини на промисловому рівні та особисто;
активне впровадження вторинного ринку (секонд-хенд, комісійні магазини,
барахолки, дресс-кросинги, благодійні контейнери для збору речей) та проведення
просвітницької діяльності серед громадськості, оскільки тільки 6% респондентів
купують одяг у секонд-хенді саме з екологічної точки зору, а 29% - не купують
принципово; зміна свідомості населення та залежності від індустрії моди через
просвітництво на державному рівні через усвідомлення даної проблеми як
екологічної; покупка одягу капсулами для скорочення кількості речей у гардеробі.
Для того щоб зменшити обсяги текстильного сміття у світі ми маємо
відповідально купувати речі і правильно за ними доглядати, а якщо річ більше не
потрібна – продовжити їй «життя» в будь-який спосіб.
ЛИШАЙНИКИ – БІОІНДИКАТОРИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ
Керівник: Ясько Галина Миколаївна, керівник гуртка
Вступ
Лишайники - це широко поширені організми з досить високою витривалістю
до кліматичних чинників і з чутливістю до забруднювачів навколишнього
середовища, це стародавня група, що має, за найскромнішими підрахунками, 200

млн. років еволюційного розвитку. В умовах екологічної кризи ці рослини можуть
надати неоціненну послугу, як показники забруднення навколишнього середовища.
Лишайники є біоіндикаторами. Біоіндикатори - організми, вид або
співтовариство, за наявністю, або надмірному розмноженню, якого (позитивний
індикатор) або ж відсутності, або зменшення чисельності (негативний індикатор)
можна судити про певний стан навколишнього середовища. Біоіндикація
використовується в практиці народного господарства і має переваги в тому, що вона
екологічно вигідна.
Мета дослідження: дослідити ступінь забрудненості атмосфери по
наявності лишайників, оцінити чистоту повітря в лісовій зоні
Завдання:
1. Вивчити біологічну індикацію лишайників в зоні лісу та лісосмуги.
2. Дослідити за допомогою фенологічних спостережень ступінь забруднення
повітря в лісовій зоні і, зоні захисної лісосмуги.
Новизна роботи полягає в тому, що в нашому ліцеї дослідженням
лишайників ніхто не займався, не дивлячись на те, що чимало цікавого і корисного
можна дізнатися про забруднення повітря, вивчаючи лишайники.
Практична значимість полягає в тому, що дане дослідження може бути
застосоване на уроках біології, екології та на конференціях. Мені здається, що всім
буде цікаво знати, яким повітрям ми дихаємо.
Актуальність даної роботи полягає в тому, що без витрат можна оцінити
рівень забруднення в будь-якому населеному пункті і показати, що в результаті
сильного забруднення зникають лишайники. Лишайники не можуть жити без
чистого повітря. Варто тільки атмосфері стати забрудненою, як лишайники гинуть.
Ці витривалі рослини служать кращими барометрами чистоти повітря.
Короткий огляд літературних джерел
В ході виконання роботи мною було опрацьовано декілька літературних
джерел та web-сайтів.
З книги Малий практикум з ботаніки. «Лишайники» Ю.П. Солдатенкова, я
дізналася про будову лишайників. За зовнішнім виглядом лишайники зазвичай
ділять на накипні, листуваті і кущисті. Накипні лишайники виглядають як тонка
дрібнозерниста скоринка, яка
щільно покриває каміння або деревну кору.
Вважається, що це найбільш примітивний тип цих організмів. Більш організовані
лишайники мають вигляд оформленого листа, часто з численними лопастями і
бахромками і зазвичай прикріплюються за допомогою короткої і товстої «підошви».
При цьому їхні краї відносно вільні, і слань досить легко відділяється. Лишайники
такого типу називають листоватими. До них відноситься велика частина самих
звичайних видів, які можна зустріти на стовбурах дерев в приміських лісах і парках.
Найскладніші за своєю будовою - кущисті лишайники. Вони не стеляться по
субстрату, а вертикально піднімаються або, навпаки, звисають вниз основи, які
називаються подеціями. Подеції можуть виглядати як роги, келишок або навіть цілі
бороди, що складаються з тонких довгих ниток. [1, с. 7]
З книги Ботаніка : курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти
«Бакалавр», В.Г. Миколайчук, мені стало відомо, що рослинний компонент

лишайника, або фітобіонт, складають водорості. Відомо, що водорості мешкають не
тільки в воді. Величезна кількість одноклітинних водоростей живе на суші - в
грунті, на стовбурах дерев, на каміннях і скелях. Необхідні для життя вуглекислий
газ і вологу вони отримують безпосередньо з повітря і в процесі фотосинтезу
синтезують з них органічні речовини.
До складу лишайників входять зелені, бурі, жовто-зелені і навіть найпростіші
синьо-зелені водорості. Єдиною вимогою, якій повинна відповідати водорість, щоб
увійти до складу лишайника, є висока стійкість до несприятливих факторів. Адже
життя всередині лишайника аж ніяк не є таким ж простим, як на відкритому повітрі.
Тут можуть існувати лише невибагливі водорості. Зазвичай водорості складають не
більше 5-10% від загального обсягу слані. Однак є серед лишайників особлива
група, у якій роль водоростей у формуванні зовнішнього вигляду набагато значніше.
Це так звані слизові лишайники. У суху погоду вони виглядають як непримітні
темні кірочки, розташовані, як правило, на деревному субстраті. Однак з настанням
дощів скоринки раптом дуже сильно розбухають, перетворюючись в коричневі,
зеленуваті або навіть темно-фіолетові слизові грудочки, іноді досягають розмірів
декількох сантиметрів. Справа в тому, що
фітобіонтами таких лишайників є синьо-зелені
водорості. Їх товсті клітинні оболонки активно
утворюють всілякі слизу. У водоймах в другій
половині літа і восени досить часто можна бачити
дивні зелені кульки, формою і розміром
нагадують кинуті кимось в воду виноградини.
Гриби і водорості всередині лишайника
перебувають у стані симбіозу. Термін «симбіоз»
дослівно означає «співжиття». Однак таке
співжиття аж ніяк не є безтурботною ідилією,
заснованою на взаємодопомозі та підтримці. Клітини водоростей, що знаходяться
всередині слані лишайника, виявляються в екстремальних умовах. Перш за все вони
відчувають постійну нестачу світла, без якого не можуть нормально існувати. Але
головна проблема в тому, що гриб поводиться по відношенню до водорості як
паразит. Водоростева клітина виявляється буквально розплющена гіфами гриба,
давлять на неї з усіх боків. Причому деякі гіфи проростають крізь оболонку
водорості безпосередньо всередину її клітини. Через них гриб висмоктує поживні
речовини, які водорість примудряється синтезувати на тих крихтах світла, що
доходять до неї скрізь слань лишайника. Саме тому в складі лишайникових
водоростевих клітин майже ніколи не буває крохмалю, глікогену і інших запасних
поживних речовин, таких характерних для вільноживучих водоростей. [2, с. 52]
З мережі Інтернет, я дізналася про відмінності накипних, листових і рунистих
лишайниках.
Накипні лишайники мають кірочки, які міцно зрослися з субстратом корою дерева та поверхнею каміння. Їх неможливо відокремити від субстрату без
пошкодження.

Листові лишайники мають вигляд лусочок або пластинок, прикріплених до
субстрату за допомогою пучків грибних ниток (гіф). Лише у небагатьох лишайників
талом зростається з субстратом тільки в одному місці за допомогою потужного
пучка грибних гіф, званого гомфом.
У рунистих лишайників талом складається з гілок або більш товстих,
частіше розгалужених стовбурів. Кущистий лишайник з'єднується з субстратом
гомфом і росте вертикально або звисає вниз. [3]
Визначники допомогли мені визначити види лишайників наших лісів.
Книга Бязрова Л. Г. «Лишайники в екологічному моніторингу», розповіла
мені про те, що численні дослідження в районах промислових об'єктів, на
заводських і прилеглих до них територіях показують пряму залежність між
забрудненням атмосфери і скороченням чисельності певних видів лишайників.
Особлива чутливість лишайників пояснюється тим, що вони не можуть виділяти у
довкілля поглинені токсичні речовини, які викликають фізіологічні порушення і
морфологічні зміни.
У міру наближення до джерела забруднення слані лишайники стають
товстими, компактними і майже втрачають плодові тіла. Подальше забруднення
атмосфери призводить до того, що лишайники фарбуються в білуватий, коричневий
або фіолетовий колір, їх таломи зморщуються, і рослини гинуть. Вивчення
лишайникової флори в населених пунктах і поблизу великих промислових об'єктів
показує, що стан навколишнього середовища має суттєвий вплив на розвиток
лишайників. За їх видом, що зустрічається можна судити про ступінь забруднення
повітря.
На поширення лишайників впливає кислотність субстрату. На корі, що має
нейтральну реакцію, лишайники відчувають себе краще, ніж на кислому субстраті.
Цим пояснюється різний склад флори на різних породах дерев.
Довгий час не могли пояснити, які саме чинники призводять до зменшення і
навіть зникнення флори лишайників. Протягом останніх десятиліть було показано,
що з компонентів забрудненого повітря на лишайники негативний вплив надає
двоокис сірки. Експериментально встановлено, що ця речовина вже в концентрації
0,08 - 0,10 мг на 1 м3 повітря починає шкідливо діяти на багато лишайників: в
хлоропластах водоростевих клітин з'являються бурі плями, починається деградація
хлорофілу, плодові тіла лишайників хворіють. Концентрація SO2, рівна 0,5 мг / м3,
згубна для всіх видів лишайників, які ростуть в природних ландшафтах. [4, с. 24]
Концентрація діоксиду
Зони лишайників
сірки
«Лишайникова пустеля» (лишайники практично
Понад 0,3 мг / куб.м
відсутні)
«Зона пригнічення» (флора бідна - фісціі,
0,05-0,3 мг / куб.м
леканори, ксанторіі)
«Зона нормальної життєдіяльності» (максимальне
видове різноманіття: зустрічаються в тому числі і
Менш 0,05 мг / куб.м
кущисті види анаптіхії, Алектор)
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Місце дослідження:
Лісовий масив села Дзвиняч Івано-Франківського району Івано-Франківськой
області та захисна лісосмуга вздовж траси, що з'єднує село Дзвиняч та селище
Солотвин.
Терміни проведення дослідження:
Червень - жовтень 2021 р
Фізико-географічна характеристика району дослідження:
Місцевий ландшафт — це підвищена рівнина, між
рівнинною місцевістю і горами. З північного сходу
Дзвиняч оточують листяні ліси; тут переважають дуб,
береза, осика, вільха, ліщина. На північному заході, у
районі Карпат, розкинулися мішані та хвойні ліси. Через
село протікає річка Дзвиняч, ліва притока Бистриці
Солотвинської. У селі знаходиться Дендропарк імені 40річчя Перемоги. [5]
Методика дослідження:
Методи дослідження:
Метод ліхеноіндикації;
описовий, географічний, порівняльний;
теоретичні: аналіз літератури, моделювання гіпотези дослідження;
емпіричні: спостереження, екскурсія за територію села, в ліс, лісосмугу біля дороги.
Етапи дослідження:
Вивчення літературних та інших джерел інформації з даної теми.
Висування гіпотези дослідження.
Проведення спостережень, екскурсій до лісу і лісосмугу нашого населеного пункту.
Обробка та аналіз даних дослідження.
Оформлення дослідницької роботи.
Досліджуючи лишайники в лісових масивах нашого села мною була висунута
гіпотеза: в лісовій зоні атмосферне повітря найбільш чистий, а в зоні лісосмуги біля
дороги - забруднене.
У ліхеноіндикаційних дослідженнях, як субстрат використовуються різні
дерева. Для оцінки забруднення атмосфери села
вибирається вид дерева, який найбільш поширений на
досліджуваній території. Наприклад, в якості субстрату
може бути використана липа дрібнолиста. Вибрану
ділянку
ділять на квадрати, в кожному з яких
підраховується загальна кількість досліджуваних дерев
і дерев, покритих лишайниками. Для оцінки
забруднення атмосфери конкретної магістралі, вулиці
або парку описують лишайники, які ростуть на деревах
по обидва боки вулиці або алеї парку на кожному
третьому, п'ятому або десятому дереві. Відзначають,
які види лишайників зустрілися на майданчику, який

відсоток загальної площі займає кожен зростаючий там вид. Крім того, вказують
життєздатність кожного зразка: чи є у нього плодові тіла, здорова або чахла слань.
На кожному дереві описують мінімум чотири пробні майданчики: дві біля основи
стовбура (з різних його сторін) і дві на висоті 1,4- 1,6 м. Обстеження можна
провести за наявністю якогось одного виду лишайників на даній території, або
зібрати інформацію про його наявність в різних точках, або підрахувати кількість
усіх видів лишайників, які ростуть в районі дослідження. Крім виявлення видового
складу, визначають розміри розеток лишайників і ступінь покриття в процентах.
Оцінка виявлення й покриття дається по 5-бальній шкалі . Таким чином, для кожної
ділянки і для кожного типу зростання лишайників рунистих, листових і накипних
виставляються бали виявлення й покриття.
Після проведення досліджень на декількох десятках дерев робиться
розрахунок середніх балів виявлення й покриття для кожного типу зростання
лишайників - накипних (Н), листових (Л) і рунистих (К). Знаючи бали середнього
виявлення й покриття Н, Л, К, легко розрахувати показник відносної чистоти
атмосфери (ВЧП) за формулою [6 ]:
ВЧП = (Н + 2 х Л +3 х К) / 30
Чим вище показник ВЧП (ближче до одиниці), тим чистіше повітря в місці
перебування. Є прямий зв'язок між ВЧП і середньою концентрацією діоксиду сірки в
атмосфері.
Визначення класу забруднення визначається по лишайникам, зростаючим на
стовбурах дорослих дерев (20 - 35 річного віку). Молоді дерева для цього не
підходять, так як на них кора щорічно злущується і лишайники не встигають їх
заселяти.
Оцінка лишайникового покрову.
число
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Хід досліджень:
1. Слід скласти план місцевості, зазначивши на ньому розташування основних
джерел забруднення повітряного середовища ( заводи, дороги і т.п.) і більш-менш
істотні площі, зайняті зеленими насадженнями. Необхідно вибрати і відзначити на
плані 3-4 ділянки зелених насаджень, з різного ступеня віддалених від джерела
забруднення. Бажано, щоб ділянки розташовувалися на одній прямій. Роль вітру в
поширенні забруднення щодо кожної ділянки буде в такому випадку приблизно
однакова. Всім ділянкам присвоюються умовні номери або назви.

2. Для роботи в якості обладнання необхідно мати: набір фотографій лишайників
(краще кілька примірників), колекцію лишайників, лупи, складаний ніж, форми
запису результатів, фотоапарат.
3. На досліджуваній ділянці робота починається з визначення основних деревних
порід. Обстежується 4-5 найбільш поширених і
найчисленніших на конкретній ділянці порід.
Важливо пам'ятати, що на предмет наявності
епіфітних
лишайників
треба
досліджувати
вертикально зростаючі, дорослі, але не ослаблені
дерева.
4. Дерева різних порід вивчаються окремо! Цілком
достатньо вивчити по 20-25 дерев кожної породи.
Для визначення тієї, де зустрічається лишайники
необхідно відзначити число обстежених і заселених
лишайниками дерев.
5. За допомогою фотоілюстрацій і колекції визначається кількість знайдених на
деревах однієї породи видів лишайників. Всі виявлені види фіксуються.
Всього дерев, заселених лишайниками: 21
6. Аналогічним чином досліджуються дерева інших обраних для вивчення порід.
Для кожної породи окремо заповнюється форма №1, із зазначенням номера ділянки,
назви породи, кількості вивчених дерев і кількості заселених лишайниками
вивчених дерев і кількості заселених лишайниками дерев кожної породи.
7. Для оцінки великої кількості вибирається і фотографується по одному дереву
кожної вивченої породи, максимально заселеному лишайниками.
8. Після вивчення всіх намічених порід підведіть підсумок дослідження
9. Проведіть роботу, описану в пунктах 4-10 на інших ділянках, обраних для
дослідження. При цьому слід пам'ятати, що ділянки повинні характеризуватися
подібними екологічними умовами, особливо у вологості і освітленості . Кількість
досліджуваних дерев однієї породи на всіх ділянках має бути однаковим.
10. Оцініть різноманітність епіфітних лишайників на різних ділянках по виконаним
фотографіям. Покриття стовбура лишайниками слід порівнювати у дерев однієї
породи на різних ділянках.
11. Вивчивши всі три критерії характеристики епіфітної ліхенофлори різних
ділянок, зробіть висновок про ступінь відносної забрудненості атмосферного
повітря в районі досліджених ділянок.
Результати досліджень
Вздовж траси ростуть тополі на відстані 2 - 5 метрів один від одного. Вік дерев
в середньому 30 - 40 років.
При дослідженні дерев, які ростуть в далеких рядах від траси, я виявила на їх
стовбурах пармелію, мають листову слань, невизначеної форми, приплюснуту до
субстрату. Дані лишайники мають антибіотичні властивості, пофарбовані в сірі і
жовтувато-зелені тони. Розташовані вони по всьому стовбуру дерева: знизу до
верху.
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На стовбурах дерев, які ростуть в перших рядах від траси, я зафіксувала
наявність ксанторій, які витривалі по відношенню до забруднення. Отже, можна
зробити висновок про те, що повітря в далеких рядах лісосмуги відносно чисте у
порівнянні з повітрям в безпосередній близькості до траси.
Цікаво, що на деревах, розташованих ближче до траси, мохів та лишайників
менше, ніж в далеких рядах лісосмуги.
У нижній частині стовбурів дерев мохів та лишайників також менше, тому що
шкідливі речовини мають властивість опускатися
вниз.
Я вибрала ділянку для дослідження на якому
налічується 21 дерево, вік яких підходить для
дослідження (більше 20 років).
Дослідивши лишайники, що живуть на цих
деревах, можна зробити наступні висновки:
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 Клас забруднення повітря на території захисної лісосмуги - 3 бали. Повітря
відносно чисте. Основним забруднювачем повітря є автомобільна траса.
За таблицею оцінки частоти виникнення і ступеня покриття за п'ятибальною
шкалою можна зробити наступні висновки:
кущисті лишайники не зустрічаються, що пов'язано із забрудненим повітрям (менше
5%, ступінь покриття дуже низька). Листуваті лишайники зустрічаються рідко (на 5
з 21 дерев), тому ступінь покриття - низька, частота 20% . Накипні лишайники
зустрічаються часто (18 з досліджуваних 21 дерев), ступінь покриття 85%.
Мною було проведено ліхеноіндикаторне
дослідження, в якості субстрату використовувала
дерева: тополя і береза на території лісосмуги. Я
порахувала кількість покритих лишайниками дерев (21
дерево). В основному зустрічаються фісції - 50%,
леканори - 30%, ксанторії - 12% . життєздатність
кожного зразка добра , слань здорова.







Мною проведено розрахунок середніх балів виявлення й покриття
лишайників, розрахунок за формулою:
За цими даними можна розрахувати ВЧП (відносну чистоту повітря),
використовуючи формулу:
ВЧП = (Накипні + 2 х листуваті +3 х кущисті)
ВЧП = 5 + (2х4) + (3х0)
----------------------------- = 40% (3 бали)
Ступінь покриття 40% або 3 бали.
Оцінка чистоти повітря показала, що зона лісосмуги знаходиться в «Зоні
пригноблення»(Флора бідна - фісції, леканори, ксанторії) це пояснюється тим, що
концентрація діоксиду сірки в повітрі менш 0,05-0,3 мг / м3 [6].
Чим ближче розташовані дерева до дороги тим менше на них зустрічається
лишайників, якщо вони і є, то слань їх хворе.
Повітря в районі лісосмуги - середньої забрудненості.
Висновки
В ході дослідження я визначила ступінь забруднення повітря по
розповсюдженню
лишайників. Особливості в будові лишайників можна
використовувати як індикатор (показника) умов навколишнього середовища.
Оцінила чистоту повітря в зоні лісосмуги біля автомобільної дороги.
Зона лісосмуги біля дороги відноситься до «Зони пригноблення» (флора
бідна - фісції, леканори, ксанторії). Чим ближче розташовані дерева до дороги , тим
менше на них зустрічається лишайників, якщо вони і є, то слань їх хвора.
Видове різноманіття і велика кількість лишайників знаходиться в прямій
залежності від забрудненості повітря і показує, що екологічний стан в лісі і
лісосмуги можна вважати задовільним.
При підвищенні рівня забрудненості повітря
першими зникають кущисті форми, а потім листуваті і,
нарешті, найбільш стійкі - накипні.
Наш навколишній світ - це наш організм. Якщо ми
будемо намагатися, як можна більше позитивного робити
для довкілля, то продовжимо своє життя. Здоров'я - це
капітал, даний нам не тільки природою від народження, але
і тими умовами, в яких ми живемо.
У лісосмугах багато сухих, пошкоджених дерев, які
необхідно прибирати, а на їх місце садити нові. Доцільно
садити дерева листяних порід, так як листя вбирають
більше двоокису вуглецю і затримують пил.
Зі знаннями про біоіндикації лишайників необхідно ділитися з однолітками.
Для цього можна провести в школі екологічний брифінг, або екологічну
конференцію.
Якщо кожен буде замислюватися про забруднення навколишнього середовища
в результаті своєї діяльності, то ми зможемо покращити екологічну ситуацію.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
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Пармелія
РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ ПРИСТРОЇВ УЛОВЛЕННЯ ТА «СУХОЇ»
ОЧИСТКИ ЗОЛИ ЕЛЕКТРОДІВ ЕЛЕКТРОФІЛЬТРІВ ТЕС
Мамедов Тимур, 9 клас, Ладижинська ЗОШ I-IIIст. №2 Ладижинської міської
ради Вінницької області; Грішин Михайло, 7 клас. Ладижинський НВК№1
Ладижинської міської ради Вінницької області
В загальному балансі твердого палива в країні частка вугілля погір-шеної якості,
з зольністю до 50%, наближається до 40% і, в подальшому, буде зростати за рахунок
розробки тонких пластів та інші негативні політичні та економічні фактори. Із
забрудненням атмосфери викидами ТЕС пов’язують екологічні проблеми
планетарного масштабу: кислотні дощі та парниковий ефект.
При спалюванні вугілля на теплових електростанціях в Україні щорічно
утворюється золи та шлаків, 7-9 млн. тонн (50-200 грамів золи на 1 кВт
електроенергії, що виробляється). Дрібні і легкі частинки з пито-мою поверхнею
150-300 см2/г, що містяться в кількості близько 90%, виносяться з топки газами, а
більші осідають на дні топки і сплавляються в кускові шлаки.
Очистка пластин електрофільтрів від золи відбувається в основному «мокрим»
способом. Волога зола зберігається в басейнах, що займають площі сільгоспугідь і
створює негативний екологічний вплив на довкілля.
Біля нашого міста в 10 кілометрах теж знаходиться золовідвал - брудне озеро, яке
кожен рік збільшується. Для застосування у виробництві будматеріалів (як
теплоізолятор, наповнювач дорожного покриття, тощо) золу необхідно висушити,
що пов*язано зі значними енергетичними і, відповідно, фінансовими затратами.

Запропоновано робочу гіпотезу вирішення поставленої проблеми роботи:
застосування електромагнітного турбулізатора з реактивною масою забезпечить
ефективну очистку осаджувальних електродів від золи «сухим» способом.
Метою роботи є мінімізація твердих летючих викидів з тепло-генераторів в
атмосферу та технічне забезпечення вторинного використання золи шляхом
застосування акустичної коагуляції та розробленням способу живлення та
ефективного «сухого» очищення електродів для осаджування в електрофільтрах.
Методи досліджень. Теоретичні: статистичної обробки даних експериментальних
досліджень, аналізу, синтезу, зіставлення, класифікації. Емпіричні: спостережень,
порівняння.Власні запропоновані методи визначення вібраційних та термічних
параметрів процесу віброактивації за допомогою розробленого мікроконтролерного
вимірювача віброприскорень з графічною інтерпретацією процесу в режимі online,
та контролеру процесу піролізу.
Завдання досліджень: розробити і виготовити дослідні зразки технологічного
обладнання та сучасні засоби вимірювання. Експериментально дослідити і
проаналізувати технологічні процеси коагуляції та очистки електродів осадження.
Обгрунтувати параметри досліджуваних процесів.
На рисунку1 приведено схему системи коагуляції та вловлювання
дрібнодисперсних летючих викидів ТЕС та котелень з застосуванням електричних
та схрещених акустичних полів. Виготовлено комплекс відповідного обладнання
(рисунок 2).
З метою ефективної очистки пластин осадження фільтра запропоновано ряд
конструктивних та технологічних заходів. Зокрема, при досягненні критичного
заповнення, відбувається короткочасна зміна полярності живлення, що значно
зменшує адгезію часток. На період очистки пластини здійснюють вібрації з
амплітудою 2-4мм за допомогою електромагнітного турбулізатора з реактивною
масою, що не створює додаткових механічних перевантажень несучих конструкцій
порівняно з традиційними потужними ударними способами очистки (завдяки
установці станини фільтрів на пружні опори).
Конструктивно доцільнішим є застосування декількох відносно малопотужних
віброзбуджувачів замість одного потужнішого, що дозволяє зконцентрувати
змушуючу силу.
Було здійснено конструкторське розроблення ефективного струшувача електродів
електрофільтрів, який технологічно поєднано з акустичним золовловлювачем. Для
очищення пластин від осадженої золи їх нижня торцева частина має рухомий
контакт з осердям електромагнітного вібратора, що з’єднаний з формувачом струмів
котушок електромагнітів.
В результаті коливання пластин, в наслідок періодичної дії електромагнітного
турбулізатора з реактивною масою (рисунок 3) відбувається відривання шару золи і
під дією гравітаційних сил зола падає вниз. Змінюючи послідовність підключення
електромагнітів, а також частоти подавання імпульсів струму, досягають
максимального ефекту струшування золи, яка налипає на пластини при різних
умовах їх експлуатації.

Наприклад, при незначній концентрації золи, в зологазовій суміші, що
подається для очищення, шар пилу утворюється повільно і, якщо при цьому зола має
в'яжучі якості, на поверхні пластин утворюється щільна плівка, яка гальмує
розповсюдження коливань. Для ефективного видалення даного шару золи необхідно
здійснювати більш "жорстку" вібраційну дію, яка забезпечує малу амплітуду, але з
великою частотою коливань. Очищене повітря транспортується для використання
або утилізації у вихлопний патрубок.
Застосування вібраційного очищувача пластин електрофільтру осаду забезпечує
підвищення ефективності процесу золоочищення без суттєвого збільшення
гідравлічного опору в апараті, що значно покращує енергетичні параметри процесу
(рисунок 4).
Висновки, щодо практичної значимості виконаної роботи.
Застосування електромагнітного турбулізатора з реактивною масою значно
підвищує ступінь очистки пластин для осадження та поліпщує енергетичні
параметри.
Зразки сконструйованих пристроїв, були задіяні при проведенні лабораторних
науково-дослідницьких робіт по вивченню процесу коагуляції та уловлення
субмікронних часток золи ТЕС і підтвердили доцільність прийнятих схемотехнічних та конструктивних рішень в процесі розроблення.
Враховуючи вартість одного кілометру автошляху 1 категорії близько 170
мільйонів гривень, особливо відчутний позитивний економічний ефект може бути
досягнено при використанні отриманої сухим способом дешевої золи в якості
наповнювача при будівництві доріг ( до 10%).
Новизна виконаної розробки підкреслена в патентній документації на
конструкцію пиловловлювача (Додаток А). Отримано позитивні відгуки фахівців
щодо актуальності, практичної спрямованості розробки (Додаток Б). Відмічено
позитивний соціальний та економічний ефект від практичного впровадження
запропонованих конструктивних та технологічних рішень.
Впровадження розробок в обраному напрямку дозволить значно знизити
екологічне навантаження на повітряний простір територій прилеглих до
теплогенераторів .
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Рис. 1. Система уловлення субмікронних часток золи: технологічнй модулі: 1.1 –
генерації схрещених акустичних полів;1.2 - іонізуючих і осаджувальних електродів;
1.3 – вібраційного очищування системи електродів; 1.4 - електроефлювального
осадження низькоконцентрованих часток; 2 - генератор акустичних сигналів;
3
– високовольтний квазірезонансний пристрій живлення системи електродів; 4 пристрій задання параметрів процесу очищення осаджувальних електродів.

Рис. 2. Система уловлення субмікронних часток золи: технологічнй модулі:
1.1 – генерації схрещених акустичних полів; 1.2 - іонізуючих і осаджувальних
електродів;
1.3 – вібраційного очищування системи
електродів; 1.4 - електроефлювального осадження низькоконцентрованих часток; 2
- генератор акустичних сигналів; 3 – високовольтний квазірезонансний пристрій
живлення системи електродів; 4 - пристрій задання параметрів процесу очищення
осаджувальних електродів.

Рис.3. Принципова схема електромагнітного турбулізатора з реактивною масою

Рис. 4 .Результати застосування попередньої коагуляції часток летючої золи
ДОДАТОК А
Формула винаходу до патенту на корисну модель
«Акустичний золовловлювач зі струшувачем»
Акустичний золовловлювач зі струшувачем, що містить циліндричноконічний корпус 1 з тангенційним вхідним 2, осьовим вихлопним 3 і золовипускним
4 патрубками, який відрізняється тим, що тангенційний вхідний патрубок 2 зʼєднано
з пристроєм акустичної коагуляції часток золи 5, який містить генератор та 6 два
акустичні опромінювачі 7,8 з напрямками опромінення, що перехрещуються; в
корпусі 1 розміщено дволанковий електрофільтр 9 з іонізуючими 10 та
осаджувальними 11 електродами і пристрій для очищення осаджувальних
електродів від золи 12 у вигляді електромагнітного вібратора з осердям 13, що
підʼєднаний до формувача струмів котушок електромагнітів 14 і має рухомий
контакт з осаджувальними електродами 11, причому, формувач струмів котушок
електромагнітів 14 електрично зʼєднаний з пристроєм формування часових

інтервалів та 15 пристроєм автоматичного керування 16 з датчиком обʼєму
осадженої золи 17

Прототип: Батлук В.А., Козира І.М. Акустичний золовловлювач зі струшувачем.
Патент на корисну модель №50403, 10.06.10, бюл. №11, 2010р.
ДОДАТОК Б
Відгуки фахівців

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ДЕМІНЕРАЛІЗАЦІЇ ТА
ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ШАХТНИХ ВОД
Кіпер Артем, 10 клас, Ладижинська ЗОШ I-IIIст. №3 Ладижинської міської
ради Вінницької області; Савчук Андрій, 8 клас, Ладижинська ЗОШ I-IIIст.
№2 Ладижинської міської ради Вінницької області
В результаті веденням військових дій та порушення виробничо-економічних
зв’язків на тимчасово непідконтрольній території Східного Донбасу глибинні
водоносні шари піднімаються на поверхню і проникають у горизонти водозабору
для постачання промисловою і питною водою населених пунктів. Найбільш
небезпечним фактором є неякісна питна вода, яка на фоні всіх інших негативів
спричиняє найбільшу небезпеку здоров'ю жителів регіону (рис.1).
Тому, проблема ефективної очистки питної води надзвичайно актуальна для
населених пунктів, де технологічні схеми її обробки не досить ефективні, особливо,
коли спостерігається на фоні підвищеної мінералізації високе мікробне забруднення

і необхідно проводити поглиблену очистку і знезараження, що потребує значних
апаратних і фінансових затрат.
Мета роботи - забезпечення якості питної води у відповідності до існуючих
нормативних показників шляхом розроблення і визначення оптимальних
конструктивних і технологічних параметрів комплексу пристроїв для потокової
демінералізації та знезараження застосуванням обробки імпульсними та
модульованими
обертовими
магнітними
полями,
кавітаційною
(електрогідравлічною) дією, електродіалізом та озонуванням з використанням
низькопотенційних теплоносіїв для отримання тепла.
Предмет дослідження – процес демінералізації та знезараження води, вплив
магнітних полів, кавітаційних ефектів, електродіалізу та озонуання на якісні
показники води
Об*єкт дослідження – раціональні конструктивні і технологічні параметри
комплексу пристроїв для потокової демінералізації та знезараження
сильномінералізованих вод, конструктивні схеми розробленого обладнання.
Методи
досліджень.
Теоретичні:
статистичної
обробки
даних
експериментальних досліджень, аналізу, синтезу, зіставлення, класифікації.
Емпіричні: спостережень, порівняння.
Завдання досліджень: обґрунтувати технологічну та економічну доцільність
процесу очистки та знезараження насиченої мінералами. Розробити і виготовити
дослідні зразки лабораторного технологічного обладнання та засоби вимірювання.
Провести досліди, опрацювати і проаналізувати отримані результати експериментів
з впливу на насичені розчини води обертового модульованого та імпульсного
магнітних полів, з одночасним застосуванням електрогідравлічного ефекту та
озонування. Запропонувати раціональні варіанти конструктивних та технологічних
параметрів обладнання для дослідження.
На основі аналітичного огляду сучасних уявлень про структуру та властивості
води (рис.2) було напрацьовано робочу гіпотезу, що змінюючи структуру води і
форми перебування в ній домішок, наприклад, електромагнітним чи кавітаційним
впливом, можна регулювати фізико-хімічні властивості води, що значно підвищить
ефективність подальших процесів, зокрема, електродіалізного знесолення та
знезаряження з застосуванням електрогідравлічного ефекту та озонування.
З урахуванням значних об’ємів та комплексного впливу забруднень мінерального,
біологічного та техногенного походження, було створено функціональну схему
системи потокової комплексної очистки сильномінералізованих вод з застосуванням
фізичних ефектів та теплового насоса для нагрівання води (рис.3).
Сильномінералізована вода з водозаборів (річка, джерело, свердловина)
проходить послідовно декілька стадій обробки. Обробка модульованим обертовим
та імпульсними полями на початковому етапі змінює структуру води і забезпечує
ефективну подальшу очистку, зокрема, процеси електродіалізного знесолення та
кавітаційного електрогідравлічного знезараження та очистки. Після завершального
етапу обробки
озоном, характеристики води дозволяють застосування для
побутових та харчових потреб.

Після двох перших етапів обробки вода набуває властивостей до суттєвого
зниження відкладання солей на контактних, особливо, підігрітих поверхнях. Тому її
можна використовувати безпосередньо у зовнішньому контурі теплового насоса з
метою отримання поновлюваного екологічного джерела тепла. В якості первинного
низькопотенційного носія, доцільне використання тепла вугільних териконів і
глибинних підземних вод.
На основі розроблених принципових схем було виготовлено експериментальний
та
дослідно-промисловий
зразки
обладнання
(рис.4,5)
та
проведено
експериментальні дослідження (таблиця 1,2; рис. 6,7).
В результаті проведених досліджень при одночасному впливу гідрокавітації,
обертового модульованого магнітного поля та озону
встановлено
зміну
властивостей води, зокрема, її структуризацію, зменшення поверхневого натягу
за рахунок розриву водневих зв’язків та зміну кислотності.
Запропонована система обробки води виключає застосування шкідливих
хімічних реагентів, зокрема хлору.
Розроблені
конструкції
комплексу пристроїв
для демінералізації та
знезараження води відзначаються енергоощадністю та інтенсивністю технологічної
дії, дають можливість здійснювати потокову обробку води з незначними
енерговитратами.
Визначено раціональні паметри процесу обробки: частота слідування імпульсів 15 Гц; частота «обертання» вектора індукції магнітного поля - 2.5 Гц; індукція
магнітного поля – 4,3 Т; швидкість потоку води 1.2м/с.
Попередня
електроосмотична обробка по глибокому обезсоленню води,
призначеної для застосування як низькопотенційний теплоносій у відповідному
контурі теплонасосної установки виключає таке негативне явище, як відкладення
солей на поверхні теплообміну колектора «вода – холодоген». Це дозволяє
продовжити терміни експлуатації колекторів теплового насосу з 1 до 10 років, що
становить економію для потужної теплонасосної станції близько 600 тис. дол.
Новизна запропонованих конструктивно-технічних рішень відображена у
підготовленій патентній документації (Додаток А). Отримано позитивні відгуки
фахівців (Додаток Б).

Рис.1. Схематична карта мінералізації підземних вод Східного донбасу

Рис.2. Моделі молекули води

Рис.3. Система очистки та знезараження сильномінералізованої води

Рис.4. Комплекс знезараження та очистки води:
1 - пристрій генерації струмів електромагнітів модульованого обертового та
імпульсного магнітного полів;
2 - пристрій енергозабезпечення процесів знезараження та очистки води;
3 - рeактор знезараження та очистки води;
4 - пристрій синтезу озону бар'єрного типу.

Рис.5. Експериментальні дослідження здійснює Кіпер Артем

Рис.6. Результати лабораторних досліджень оброблених магнітним полем проб води
Таблиця 1

Таблиця 2
Знезараження електричними розрядами води різних джерел

Рис.7. Питомі енерговитрати на знесолення та знезараження води при різних
способах обробки: 1 – модульоване обертове та імпульсне магнітні поля; 2 –
модульоване обертове магнітне поле; 3 – імпульсне магнітне поле; 4 – хлорування та
діаліз
ДОДАТОК А
Формула винаходу до патенту «Пристрій для магнітної обробки рідин»
Пристрій для магнітної обробки рідин, що має діамагнітний циліндричний
корпус з патрубками для вводу та виводу оброблюваної рідини, в якому
розташована система магнітів орієнтованих радіально, який відрізняється тим, що
має два блоки електромагнітів генерації обертового модульованого та імпульсного
магнітного полів і блок генерації струмів електромагнітів з можливістю зміни
частоти модуляції та програми комутації електромагнітів.

Прототип: Боровікова Н.О., Бурнягін В.О., Григоренко С.А. Пристрій для магнітної
обробки рідини. Патент №53027.Україна.Опубл.15.01.2003р, бюл.№1 [26]

ДОДАТОК Б
Відгуки фахівців

СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ БОЛІТ УКРАЇНИ ЯК ЦІННУ
ПРИРОДНУ ЕКОСИСТЕМУ, ВІД ЯКОЇ ЗАЛЕЖИТЬ ГЛОБАЛЬНА
СТАБІЛЬНІСТЬ БІОСФЕРИ
Ревтюк Владислава Євгенівна, учениця 8-б класу Фонтанського НВК «ЗОШ 1ІІІ ступенів-гімназія»Одеського району Одеської області
Науковий керівник:Осташевська Марина Сергіївна ,вчитель біології і хімії
Фонтанського НВК»ЗОШ 1-3 ступенів-гімназія» Одеського району Одеської
області
Мета і завдання проєкту: проаналізувати існуючі проблем заболочених земель та
осушених територій України,
дати економічну оцінку водоочисної функції болотних екосистем,
порівняти водоочисну функцію болотних екосистем з фільтруючою здатністю
промислової очисної установки,
запропонувати систему заходів збереження боліт України як цінну природну
екосистему,
створити інтерактивну мапу боліт України з детальним описом, стану і фото(їх облік
та чітка диференціація).
Актуальність:З огляду на світові екологічні проблеми, пов`язані з глобальними
змінами клімату і збереженням біорізноманіття, вагоме значення для забезпечення
екобезпеки і збалансованого розвитку довкілля України має збереження водноболотних, торфових екосистем. Болота – важливий гідрологічний і кліматичний
регулятор, осередок депонування парникових газів через акумуляцію вуглецю, зона
поширення багатьох рідкісних і цінних видів рослин. У контексті змін клімату та
збереження біорізноманіття, тема охорони торфовищ виглядає більш глобально, ніж
може здаватись на перший погляд – торфовища накопичують і зберігають
атмосферний вуглець тисячі років.
Після масштабних осушувально-меліоративних заходівкінця ХХ століття, коли
болота вважали непотрібними природними утвореннями, після нераціонального
використання болотних ресурсів, яке спостерігається особливо в наші часи в
Україні, охорона торфовищ має бути пріоритетною.
Методи дослідження :екологічний моніторинг(спостереження за змінами, що
відбуваються у межах біосфери), вивчення фахової літератури, узагальнення
попереднього досвіду, математично-статистичний метод.
Раціоналізаторські пропозиції: так як торфовища є найефективнішими наземними
екосистемами для зберігання вуглецю і працюють як фільтр, очищаючи численні і
небезпечні забруднення, які потрапляють у поверхневі води із забруднених
атмосферних опадів, грунтів, водозборів, промислових і побутових стоків, має бути
створена система заходів збереження боліт України.
Пропоную таку систему заходів збереження боліт України:
1.Створення інтерактивної мапи боліт України з детальним описом, їх стану і
фото(їх облік та чітка диференціація).
2.Заборона на рівні держави будь-якого втручання в болотні екосистеми які може
викликати незворотні порушення їх функціонування, а саме: добування торфу,
оранка, осушення.

3.Всі торфовища, які лишилися у природному стані треба віднести до територій
природно-заповідного фонду України.
4.Меліоровані болота , на яких лишились природні екосистеми – мають бути
відновлені та обводнені.
5.Розробка єдиної стратегії використання болотних екосистем України.
6.Створити некомерційну природоохоронну організацію для збереження та захисту
боліт України , з метою забезпечити гармонійну взаємодію між державою, бізнесом,
суспільством і болотами.Ця організація має допомогти переосмислити доцільність
збереження торфовидобувної галузі і зростання торфовидобутку,з точки зору
сталого розвитку та цінності торфовищ, їх можливості надавати свої численні і
важливі екосистемні послуги.
Висновки:Болота – це легені планети. Вони поглинають велику кількість
вуглекислого газу і виділяють кисню за рік більше, ніж гектар лісу. Болота
підтримують склад атмосферного повітря. Рослинність, яка проростає на їх
території, збагачує киснем атмосферу і з планетарного циклу вилучає вуглець,
консервуючи його на тисячі років у торфовищах. При осушенні, рівень води в
торфовищах штучно знижується, і це запускає процес розкладу органічної частини
торфу за участі кисню. У міру висихання грунтів органіка виділяє поживні
речовини, але потім грунт втрачає калій, а потім – фосфор, і починаються посухи.
Внаслідок цього, торфовища перестають бути сховищем вуглецю і перетворюються
на потужне джерело його викидів у глобальному масштабі. Продовження
спалювання, деградації, осушення та експлуатації торфовищ чинить сильний
негативний вплив на навколишнє середовище і несе в собі значні ризики, є “бомбою
сповільненої дії” – величезною кількістю накопиченого вуглецю, що готова
вивільнитися в атмосферу.
Болота важливі і для підтримки водного рівня в суміжних біоценозах. Повне
осушення болота може погубити прилеглий район. Якщо поблизу море, морська
вода потім вторгнеться в підземні води, які використовуються в якості питної води в
містах, розташованих на узбережжі.
Болота працюють як фільтр, очищаючи численні і небезпечні забруднення, які
потрапляють у поверхневі води із забруднених атмосферних опадів, грунтів,
водозборів, промислових і побутових стоків.
Економічна оцінка водоочисної функції болотних екосистем визначається по їх
здатності, що фільтрує, а це можна порівняти з фільтруючою здатністю промислової
очисної установки.
Все це доводить, що всі торфовища, які лишилися у природному стані мають бути
віднесені до територій природно-заповідного фонду, а меліоровані, на яких
лишились природні екосистеми – мають бути відновлені та обводнені. Обводнення
осушених торфовищ є ефективним способом збереження біорізноманіття, водних
ресурсів та відновлення їх здатності до накопичення вуглецю з атмосфери, а також
припинення ними викидів СО2 внаслідок мінералізації. Збереження боліт України
як цінну природну екосистему, від якої залежить глобальна стабільність
біосферимає бути зараз головним завданням нашої держави і світу.

ПАПІР ІЗ АРОМАТОМ НОВОГО РОКУ
Волос Віталій Олександрович, учень 8 класу ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І-ІІІ
ст.»
Керівник: Кирилюк О.В., к.геогр.н., керівник еколого-натуралістичного гуртка
«Стержень» ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І-ІІІ ст.»
Традиційно целюлоза хвойних порід видобувається з сосни і ялини. Вже
вибілена целюлоза використовується в якості сировини для виробництва різного
виду паперів і картону: Офісного паперу, Художнього паперу, Шпалер та інших
видів паперу, Продукція санітарно-гігієнічного призначення. Волокна хвойних порід
характеризуються значно більшою довжиною і діаметром порівняно з волокнами
листяних порід. Такі волокна додають паперові більшої міцності, ніж волокна
листяних порід.
Актуальність нашого дослідження зумовлена збільшенням потреби в папері
з кожним роком. Запаси ж деревини, з якої його отримують, зменшуються. Тому
раціоналізаторський підхід до вибору сировини, збір якої не потребує нанесення
шкоди живим деревам, є важливим завданням сьогодення. З огляду на особливості
хвойної сировини та з метою економії живих дерев було вирішено спробувати
виготовити папір із ялинкової, соснової хвої – свіжої та опалої, якої у підстилці
хвойних лісів є вдосталь. Причому свіжа хвоя умовно свіжа, адже була зібрана зі
свіжо зрізаних гілок. Живі дерева жодним чином не постраждали.
Мета дослідження – оцінити та протестувати хвою у якості альтернативної
сировини для виготовлення паперу.
Новизна роботи: пропонується використання хвої як альтернативного виду
сировини для виготовлення паперу.
Значимість та практичне застосування роботи полягає у обмеженні чи
зведенні до мінімуму використання деревної сировини лісів шляхом використання
легко відновних ресурсів та вже наявних у великій кількості – а саме хвої.
Особистий внесок: вивчено історію та методи виготовлення паперу;
відібрано зразки свіжої хвої та з лісової підстилки, взято участь у її переробці та
литті паперу; порівняно зразки паперу із свіжої хвої та вже залежаної хвої із лісової
підстилки між собою для оцінки їх якості.
Наша практична робота із виготовлення зразків паперу зводилася до зібрання
матеріалу – окремо свіжої хвої та окремо пожовклої вже хвої із лісової підстилки;
додаткове просушування сировини вдома; відбивання сировини молоточком для
розм’якшення волокон, варіння у лугу, промивка, відбілювання, збивання сировини
у блендері та безпосереднє лиття й просушка.
Даний папір може стати чудовою альтернативою задля економії живих дерев
та недопущення їх вирубування.
Такий папір також можна лити із додаванням вторинної сировини –
макулатури, що дозволити додатково позбутися проблеми нагромадження таких
відходів.
Ключові слова: відходи, лиття, папір, сировина, сосна, хвоя, ялина

ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ ЯК
СИРОВИНА ДЛЯ ПАПЕРУ ТА ОДНОРАЗОВОГО ПОСУДУ
Кирилюк Володимир Сергійович, учень 9 класу ОЗО «Клішковецький ЗЗСО ІІІІ ст.»
Керівники: Кирилюк О.В., к.геогр.н., вчитель природознавства та географії,
керівник еколого-натуралістичного гуртка «Стержень» ОЗО «Клішковецький ЗЗСО
І-ІІІ ст.»; Палагнюк С.Д., вчитель географії ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І-ІІІ ст.»
За останні два десятиріччя Україна перетворилась на одного з провідних
виробників та експортерів насіння соняшнику та соняшникової олії у світі. У
загальному обсязі виробництва олійних культур в Україні соняшник займає понад
90 %, а в структурі посівних площ – не менше 10 %.
Олійно-жирова галузь України має складну структуру, що включає в себе
цикли вирощування олійних культур, їх переробки та збуту. На етапі переробки
утворюється значна кількість відходів, використання яких у подальшому або їх збут
іншим підприємствам чи то утилізація є проблемою.
Так, використання соняшникового лушпиння дає змогу розв’язувати
екологічні проблеми – скорочення викидів у атмосферу (за рахунок відмови від
використання природного газу) та запобігання органічному розкладанню відходів
після вивезення на звалища. Серйозну увагу необхідно приділяти обладнанню, яке
використовується при спалюванні лушпиння. Особливо це стосується старих
переобладнаних котлів, оскільки тільки при застосуванні сучасних ефективних
елементів системи очистки відхідних газів викид шкідливих речовин не буде
перевищувати встановлені норми. Це питання дуже важливе, так як більшість
підприємств масложирової галузі знаходяться поряд з великими густонаселеними
містами.
У той же час відходи лушпиння при виготовленні олії складають близько 20%
від маси насіння, яке надійшло на виробництво. Отже, виникає ситуація, коли варто
задуматися, а чи не логічніше і раціональніше буде використати такі відходи
рослинного походження для виготовлення паперу та одноразового посуду. Таку
сировину можна використати у якості основної або допоміжної (у сукупності із
паперовою сировиною, придатною для вторинної переробки) та замінити нею
деревні ресурси.
Деревні ресурси цінні для нас тим, що виробляють кисень і є легенями
планети: 1 га 20-річного соснового лісу виділяє 7,3 т кисню, 1 га 60-річного
соснового лісу – 10,9 т кисню, 1 га 40-річного дубового лісу – 14 т. Одне дерево в
рік виділяє від 100 до 700 кг кисню. Для виробництва паперу у світі щорічно
вирубується більше 125 млн. дерев. Причому більша частина виготовленої продукції
не підлягає вторинній переробці.
Актуальність роботи: кожного року потреба в папері збільшується, а запаси
деревини, з якої його одержують, – зменшуються. Тому використання
альтернативної сировини – соняшникового для одержання паперу є важливим
вирішенням даної проблеми. Кілька років тому ми мали досвід виготовлення паперу
у домашніх умовах із такої альтернативної сировини, як – кора верби, сінокісної
трави, стебел бамбуку, з хвостиків банану, з чайної заварки, цибулевого лушпиння

тощо. Сьогодні наша пропозиція стосується з одного боку удосконалення та
раціоналізації жироолійного виробництва шляхом впровадження додаткової галузі,
яка би використовувала побічні продукти виробництва – шрот та лушпиння, окрім
традиційного вже виготовлення паливних брикетів та використання у свійському
тваринництві. А з другого – віднайдення ще одного альтернативного джерела для
виготовлення паперу – зі шроту та з соняшникового лушпиння, та одноразового
посуду – зі шроту, лушпиння та мезги.
Об’єкт дослідження: соняшникове лушпиння, шрот та макуха як сировина
для виготовлення паперових виробів.
Предмет дослідження: можливість використання побічної продукції олійножирового виробництва при виготовленні паперу та одноразового посуду як
раціоналізаторський крок при виготовленні олії та збереженні деревних ресурсів.
При написанні роботи були використані такі методи: аналіз літератури за
темою роботи, метод експерименту, математична статистика, комп’ютерна обробка
інформації,
програму
Macromedia
Flash
5,
порівняльно-географічний,
картографічний, історичний.
Новизна роботи: робота пропонує використання альтернативної сировини
при виготовленні паперу як додаткового засобу використання побічних продуктів
олійно-жирового виробництва.
Значимість та практичне застосування роботи полягає в тому, що існує
реальна можливість обмежити чи звести до мінімуму використання деревної
сировини лісів шляхом заміни побічною продукцією олійно-жирового виробництва
або поєднання її із вторинною сировиною, розширити спектр використання
побічних цих побічних продуктів, удосконалити знання про методи виготовлення
паперу.
Ключові слова: деревні ресурси, лушпиння, одноразовий посуд, олійножирове виробництво, папір, раціоналізація, сировина, соняшникове насіння, шрот
ПАТОЛОГІЧНІ УРАЖЕННЯ ШИПШИПИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ
МІКРОТОПОНІМІВ СЕЛА КЛІШКІВЦІ
Кирилюк Микола Сергійович, учень 6 класу ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І-ІІІ
ст.»
Керівник: Кирилюк О.В., к.геогр.н., вчитель природознавства та географії ОЗО
«Клішковецький ЗЗСО І-ІІІ ст.»
Шипшина звичайна або троянда собача (Rosa canina L.) багаторічна рослина
родини розових, високий кущ з дугоподібно звисаючими гілками, вкритими
міцними гачкуватими шипиками. Вітамінозна, лікарська, харчова, медоносна,
ефіроолійна, фарбувальна, декоративна рослина.
Шипшина звичайна значно поширена у моєму рідному селі. Часто усією
родиною, особливо восени, ми усі разом шукаємо ці кущі, щоб запастися на зиму
цілющими вітамінізованими плодами. Одного разу мою увагу привернуло певне
утворення на кущі, про які я запитав батьків. З того часу почалося наше вивчення
цих утворень та факторів, які їх спричинюють.

Отже, виявилося, що ці утворення називаються галами, а сам процес
розростання та зміни рослинних тканин під впливом збудників – галоутворенням.
У шипшини звичайної таким збудником виступає Diplolepis rosae – комахи, розанна
та товстостінна горіхотворки. У першому випадку це нарости волосистого вигляду,
у другому – гладенькі.
Спотворені плоди схожі на корали, утворені здуттями (галлами) діаметром до
4 см. Галли до зими розростаються до величезних розмірів.
Актуальність нашого дослідження зумовлене тим, що патологічні
утворення на кущах шипшини впливають на її ріст, розвиток, врожайність та
спричиняють швидку загибель. І щоб попередити найгірший варіант необхідно
зрізувати уражені гілки і плоди, з подальшим спалюванням.
Мета – дослідити поширення здорових та хворих кущів шипшини звичайної
за мікротопонімами села Клішківці та спробувати деякі способи знищення шкідника
всередині гала без спотворення кущів шипшини.
Новизна – запропоновано картосхему поширення шипшини звичайної за
мікро топонімами села Клішківці, вивчено вплив деяких дезинфікуючих речовин та
розчинів на гали.
Практичне значення та застосування результатів нашого невеликого
дослідження полягає у поглибленні краєзнавчих природничих досліджень рідного
краю, картосхема поширення шипшини звичайної може бути використана на уроках
природознавства та у гуртковій роботі; якщо ми визначимо ефективний метод
боротьби з галоутворювачами, це допоможе врятувати рослину від передчасної
загибелі та примусового знищення; також за допомогою картосхеми можна буде
чітко знати, де можна зібрати плоди шипшини та заготувати їх на зиму для
профілактики застудних захворювань та підвищення імунітету – що особливо
актуально у теперішній ковідний час.
Особистий внесок – вивчено поширення шипшини звичайної у частині
мікротопонімів, проведено збір галів для їх подальшого вивчення; інші кущі
досліджувалися за допомогою однокласників та інших небайдужих мешканців села.
Вивчаючи інформацію про розанну та товстостінну горіхотворку, зустріли
інформацію, що шляхом обприскувань знищити комах усередині неможливо. Однак
ми вирішили спробувати – і якщо не знищити власне комаху, то знищити сам гал як
домівку комахи зсередини.
Для дослідів було обрано найпопулярніші дезинфікуючі речовини, а саме
розчини: солі, соди, фурациліну, розчину діамантового зеленого (зеленки), йоду,
мила господарського, марганцівки, імбиру, лаврового листя, кориці.
Таблиця 1
Досліди з галами
Речовина
Шкірка гала
Камери гала
Стан комахи,
личинки
Зміна
Зміна
Зміна
Зміна
Жива Мертва
кольору
характеру
кольору
характеру
поверхні
поверхні
Сіль кухонна

5%
10%
15%
Мило
господарське
5%
10%
15%
Сода харчова
5%
10%
15%
Розчин
діамантовий
зелений
Розчин йоду
Розчин
марганцівки
Розчин
фурациліну
Імбирний
розчин
Лаврове листя
Кориця

-

-

-

-

+
-

+
+

-

+
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Як бачимо з наших досліджень – практично усі речовини та розчини різних
концентрацій призвели до загибелі комахи чи її личинки всередині. І лише деякі
призводять до зміни характеру поверхні та галу зсередини.
Ключові слова: гал, горіхотворка, мікротопонім, поширення, шипшина
звичайна
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В сучасному світі електромобілі стали буденністю. На полях появились
електричні трактори. Розвиток енергомістких та легких батарей живлення,
електричних двигунів на постійних магнітах з великим коефіцієнтом корисної дії
зробили такі машини дешевими та технологічними.
На жаль на присадибних ділянках поки що домінують малогабаритні
тракторці та мотоблоки, що працюють на двигунах внутрішнього згоряння. Вони
значно скоротили ручну працю господарів, однак мають певні недоліки не всі
можуть собі дозволити малогабаритні тракторці, а більш дешеві мотоблоки
вимагають неабияких фізичних зусиль. Варто зазначити, що раніше більшість
земельних ділянок оброблялися вручну. Осінню земельну ділянку орали трактором,
а по весні нарізали борозни, пригортали, культивували, підгортали вручну.
Метою нашого проекту є застосування bldc двигунів, літій-іонних
акумуляторів, комутаторів в присадибному господарстві на прикладі культиватора
самостійного виготовлення.
Знання, які ми отримали в школі, дали змогу зробити прості розрахунки
потужності, яку необхідно затратити на певні види сільськогосподарських робіт.
Для прикладу при культивації чи підгортанні людина затрачає довготривало
потужність до 150Вт. Це дещо перебільшена цифра, лікарі функціональної
діагностики при велоергометрії таку потужність дозволяють здоровим людям чи
спортсменам. Розвиваючи потужність 80-110Вт, людина може комфортно
працювати кілька годин. При цьому буде затрачено енергії, яку має батарейка
сучасного гіроскутера чи електровелосипеда. Простенький дешевий, безшумний,
екологічний електрокультиватор може замінити громіздкий мотоблок.
За основу нашого культиватора ми взяли з поламаного гіроскутера мотор
колесо , комутатор та акумулятор напругою 36В та ємністю 9 А год.
Комутатор гіроскутера досить сучасний пристрій який реалізовано на
процесорі STM32. Оскільки функцію балансу ми не використовуємо, то програмне
забезпечення можна модернізувати для більш надійного а головне економічного
управління мотор колесом. Мотор колесо гіроскутера видає номінальних 350 Вт
потужності однак легко витримує перегрузки до 500 Вт. Конструкція культиватора
базується на одному тяговому колесі, яке автоматично прижимається шаром ґрунту
до зусилля, що не дає пробуксовки. Також ми розробили варіант переміщення за
допомогою металевого троса.
На вторинному ринку було придбано мотор колесо велосипеда , яке було
вмонтовано в 10-ти дюймовий обід скутера. Тягове зусилля такого колеса складає 60
кг, що досить для виконання багатьох робіт на доглянутій ділянці землі на всіх
типах ґрунтів. При роботі над проектом використовували програму Visual Studio та
програматор ST-LINK V2.
МАЛОГАБАРИТНИЙ ВЕГЕТАРІЙ ДЛЯ МІКРОЧЕРЕНКУВАННЯ РОСЛИН
З МОЖЛИВІСТЮ ПІДТРИМКИ ТЕХНОЛОГІЇ ІНВІТРО
Дячук Назарій Сергійович, учень 7 класу, КЗ "Гавришівський ліцей
Вінницького району Вінницької області"

Україна є світовим лідером по вирощуванні зернових культур. Цього року було
зібрано рекордні понад 100 млн. т. зерна. Зважаючи на кліматичні умови та родючі
чорноземи,, таких успіхів можна було би очікувати і від плодово ягідних культур.
Однак застарілі технології приводять до певного коливання цін та попиту. Так в
2020 році кілограм малини коштував 5-8 грн. що привело до скорочення площ даної
культури. В цьому році малина піднялася в ціні до 150 грн. Та сама доля певно
очікує яблуневі насадження 2-3 грн. за кілограм яблук надто нерентабельно.
На ринку саджанців теж втрачаються валютні надходження, бо саджанці
грецьких горіхів завозяться з Туреччини, фундука з Польщі та Італії, лохини з
Нідерландів, Польщі. Дорогі саджанці та насіння азіміни привозять з Чехії та Італії.
Зміна клімату робить Україну привабливою для культивування грибів трюфелів.
Одною з причин відставання в даній галузі можна вважати недостатню кількість
висококласних спеціалістів, агрономів в даній галузі, низька технічна база шкіл,
мала зацікавленість учнів в здобуванні освіти землероба.
Метою нашого проекту є створення універсального, малогабаритного вегетерію
з автоматичним підтримання оптимального мікроклімату в робочій зоні,
знезараження субстрату чи живильної суміші, очищення повітря, освітлення,
легкого переналаштування під інші завдання.
Основні задачі нашого проекту направлені на застосування набутих знань в
школі, отримання нових, створення максимального унаочнення всіх процесів і
результатів.
В результаті роботи над проектом розглядалися методи та засоби знезараження
субстратів і живильних сумішів шляхом пастерізації та стерилізації. Також ми
творчо підходили до застосування живильних сумішей та стимуляторів кореневого
розвитку як сучасних так і природніх, які давно використовуються, і їх комбінацій.
Основні експерименти ми проводили з хурмою віргінською та східною, азіміною
трилобою, лохиною. Наш вегетарій гарно підходить для розвитку міцелію грибів, в
тому числі трюфеля Перигорського, який можна використати як симбіотичну
мікоризу для саджанців горіха, фундука, дуба.
Основою нашого вегетарію є термостатичний корпус з заскленою подвійним
склом передньою частиною. В прорізах бокових стінках розміщені отвори з
вклеєними ластиковими рукавичками, там же розміщені очищувач і нагнітач повітря
та клапан надлишкового тиску. Нижню частину вегетарію займає піддон з
нагрівачами, дренаж та система виводу надлишку води. Освітлення світлодіодне зі
спектром близьким до природнього. Також наш вегетарій має причіпну систему
черенкування рослин, які важко піддаються процесу. Ми прогріваємо п’ятку
черенка, а основний черенок знаходиться в більш холодному середовищі. Система
управління розроблена на базі платформи Ардуїно. Робоча напруга нашого
вегетарію складає безпечних 19 вольт, ми використали блок живлення ноутбука.
Наш вегетарій легко переналаштовується на вирощування розсади, може за
нагоди стати інкубатором чи брудером, його легко виготовити для використання в
кожному класі, так і вдома.

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ВІДНОВЛЕННЯ ТИСА ЯГІДНОГО В
СКОЛІВСЬКИХ БЕСКИДАХ
Анчевський Марчел Дмитрович, вихованець гуртка «Юні екологи» КЗ ЛОР
ЛОЦЕНТУМ, учень 10 класу Сколівського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 ім.Стефанії
Вітрук Стрийського району Львівської області (ЗОШ №29 м.Чернігова)
Керівник: Романишин Лариса Мирославівна, керівник гуртка «Юні екологи» КЗ
ЛОР ЛОЦЕНТУМ вчитель хімії Сколівського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 ім.Стефанії Вітрук
Стрийського району Львівської області
Історія тиса ягідного – приклад того, як можна швидко довести вид до
зникнення, але як важко виправити цю помилку. Значно поширений у помірній зоні
Європи цей вид протягом століть, внаслідок діяльності людини різко зменшив свій
ареал і чисельність. В Україні налічується понад 40 місцезнаходжень. Популяції
локальні, нечисленні, кількість їх скорочується.Причинами зменшення чисельності
було масове вирубування в минулому заради цінної деревини.
Тис ягідний – це реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом, поширений в
Українських Карпатах, Передкарпатті, Кримських горах (дод.1). Він зростає також у
гірських районах Західної та Південно-Східної Європи, у Середземномор’ї, на
Близькому Сході, у Північному Ірані, на Кавказі.
В Україні нараховується понад 40 місцезнаходжень. Популяції нечисленні,
кількість їх скорочується. Причинами зменшення чисельності було масове
вирубування в минулому заради цінної деревини. Тис ягідний — рослина рідкісна,
зникаюча. І причиною тому стало не якесь катастрофічне погіршення клімату чи
нашестя якихось хвороб чи шкідників. В усьому винна людина. А тис завинив тим,
що має надто цінну деревину, яку жадоба людини не обминула, а сплюндрувала
мальовничі тисові гаї, які на великих просторах зеленіли в усі пори року в Карпатах
і гірському Криму.
Наявні залишки колишніх популяцій тиса ягідного не спроможні природним
шляхом відродити цю надзвичайно цінну породу в Сколівських
Бескидах, тому проблемою, що потребує розв’язання, є розробка та впровадження
ефективної технології вирощування садивного матеріалу, підбір ділянок в
оптимальних грунтово-кліматичних умовах, з’ясування
впливу головних лісоутворюючих порід на ріст і розвиток висаджених екземплярів
тиса ягідного.
Аналіз причин та обґрунтування необхідності розробки проекту
Незважаючи на те, що тис ягідний занесений до Червоної книги України як
рідкісний реліктовий вид, його кількість в лісовому фонді скорочується. Як повільно
ростучий і тому не перспективний з точки зору швидкого збільшення
продуктивності лісових насаджень, він не впроваджується в лісокультурне
виробництво.
До цього часу не розроблено рекомендацій по вирощуванню цієї породи в
різних грунтово – кліматичних умовах.
Саме тому я працюю над втіленням у життя проекту «Шляхи відновлення
тиса ягідного в Сколівських Бескидах».

Метою проекту є підвищення рівня біотичного і ландшафтного різноманіття
Сколівських Бескидів шляхом відтворення оптимальної кількості лісових насаджень
з участю тиса ягідного.
Завданнями проекту є:
- розробка практичних рекомендацій по вирощуванню садивного матеріалу
тиса ягідного насінного та вегетативного походження;
- підбір ділянок та створення лісових культур різного породного складу з
участю тиса ягідного;
- моніторинг стану існуючих та новостворених насаджень з участю цієї
породи.
ДРУГЕ ЖИТТЯ ПАПЕРУ
Фучеджи Андрій, учень 9 класу Тарутинського НВК«ЗОШ І – ІІІ ступенів –
ліцей – д/з».
Керівник проекту: Фучеджи Тетяна Олександрівна – вчитель математики та
інформатики, Тарутинського НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів – ліцей – д/з»
Тип проекту: практично-орієнтований, довготривалий.
Актуальність:
У нашій країні мало хто використовує вироби з паперу для прикладної творчості,
але зате в зарубіжних країнах стало дуже модно використовувати меблі з паперу та
картону. А це не тільки креативно виглядає, але і допомагає поліпшити екологію.
Потреба в паперових виробах зростає з кожним днем, і з кожним ж днем зростає
вирубка лісів, в тому числі і незаконна. Але ж використання макулатури дозволяє
істотно економити деревину. Ліс потрібно рятувати зараз! Актуальність теми
підтвердилася і після проведення мною анкетування серед учнів моєї школи.
Мета дослідження:
Зменшити викид макулатури в навколишнє середовище, створюючи оригінальні
вироби, привернути увагу людей до того, що необхідно здавати макулатуру, давши
паперу друге життя, щоб зберегти ліс.
Методи дослідження:
Анкетування, збір інформації з книг, Інтернету, аналіз, досвід, спостереження,
експеримент, узагальнення.
Об'єкт дослідження:
Паперові відходи, зібрані в будинку, в школі і на вулиці.
Предмет дослідження:
Можливість вторинного використання паперу.
Для досягнення мети необхідно виконати наступні завдання:
1. Вивчити спеціальну літературу.
2. Створити вироби прикладного мистецтва.
3. Провести анкетування.
4. Відвідати пункт прийому макулатури.
5. Зробити з перерахованих вище завдань висновки і підвести підсумки.
Гіпотеза:

Макулатуру можна використовувати для отримання різних виробів.
ВПЛИВ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ РЕКЛАМИ НА СВІДОМІСТЬ ПІДЛІТКІВ
Бахчиванжи Надія, учениця 9 класу, Тарутинського НВК«ЗОШ І – ІІІ ступенів
– ліцей – д/з»
Керівник проекту: Фучеджи Тетяна Олександрівна – вчитель математики та
інформатики, Тарутинського НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів – ліцей – д/з»
Тип проекту: практично-орієнтований, довготривалий.
Актуальність роботи:
Неможливо уявити сучасне суспільство без реклами, адже вона розвивалася разом
із прогресом людського суспільства. З’являються і нові можливості донести рекламу
до споживача, наприклад, нещодавно ми ще не могли уявити що таке інтернетпростір, відповідно і можливості рекламувати продукцію в ньому. Але чим більше
з’являється можливостей рекламування товару, тим більше впливає на нас реклама.
Вже давно не секрет, що більшість рекламних компаній використовують
психологічні методи впливу на споживачів, але вони розраховані на дорослу
аудиторію, і не беруть до уваги великий відсоток підростаючого покоління, як же це
впливає на них? Звичайно, деякі компанії навпаки орієнтують свою рекламу на
підлітків, які вже мають гроші, але не захищені від впливу нав’язування реклами.
Тому часто саме підлітки стають головною споживацькою аудиторією, звісно і
реклама орієнтується саме на них.
Звичайно, для того щоб зрозуміти як реклама впливає на психологію спочатку
необхідно зрозуміти механізм її роботи, дослідити методи впливу, та звірити їх
законність згідно з конституцією України.
Етапи реалізації:
1. Вибір теми, визначення мети і завдань проекту, пошук необхідної інформації.
2. Планування. Вибір способів збирання інформації.
3. Дослідження: збирання інформації, проведення досліджень.
4. Результати. Аналіз інформації, формування висновків.
5. Підготовка до презентації.
6. Презентація. Показ результатів у формі звіту з демонстративним матеріалом.
Тема дослідницької роботи: «Вплив телевізійної реклами на свідомість підлітків»
Метою моєї науково-дослідницької роботи є дослідження можливостей впливу
реклами на психологію людей, зокрема підлітків, найбільш не захищених
споживачів.
Для реалізації своїх ідей за допомогою анкетування в школі, до учнів якої
я належу, потрібно дізнатися на скільки свідомі підлітки у виборі необхідних
товарів, і як на їх вибір впливають різні джерела реклами.
Більшість людей все більше приділяють увагу рекламі. Іноді ми навіть
не помічаємо як цитуємо рекламні фрази у повсякденному житті, а нові супергерої
для дітей з’являються не з книжок чи з фільмів, а з реклам.
Реклама вже стає частиною нашого життя, наші мрії з’являються з реклами, наші
прагнення нав’язують нам красиві актори з рекламних білбордів чи телевізора. Тож

чи все ще ми робимо вибір у своєму житті, чи реклама настільки відрилася в нашу
психологію, що тепер вона нам диктує що нам треба купувати, до чого прагнути,
як жити?
Мета дослідження : виявити вплив телевізійної реклами на психологію підлітків.
Завдання :
 Простежити шлях становлення і розвитку реклами, виявити механізм її
впливу на підлітків, у тому числі у зв'язку з їх віковими особливостями.
 Розробити анкети та провести анкетування на виявлення соціальних
цінностей серед учнів 6, 9, 12, 16 років.
 З'ясувати особливості сприйняття телевізійної реклами підлітками та їх
ставлення до неї.
 Визначити взаємозв'язок ціннісних орієнтацій підлітків з їх ставленням до
телевізійної реклами.
Предмет дослідження : телевізійна реклама.
Методи дослідження : отримання і збір інформації, опитування, анкетування,
спостереження, методи статистики обробки відповідей.
Використані такі форми діяльності :
опитування школярів;
бесіди з учнями;
обробка зібраних матеріалів;
комп'ютерне оформлення тексту.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ПСИХОЛОГІЮ ПІДЛІТКА
Попова Марія – учениця 8 класу, Тарутинського НВК«ЗОШ І – ІІІ ступенів –
ліцей – д/з».
Керівник проекту: Фучеджи Тетяна Олександрівна – вчитель математики та
інформатики, Тарутинського НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів – ліцей – д/з»
Тип проекту: практично-орієнтований, довготривалий.
Актуальність роботи:
Уявити сучасних підлітків без соціальних мереж
сьогодні неможливо.
Однокласники, ВКонтакті, ФейсБук, Інстаграм, Тик ток, настільки заполонили
голови юних школярів, що навіть випадкових знайомств зараз не буває, все детально
сплановано через Інтернет. Із стрімким розвитком комп’ютерної техніки, вже з
раннього дитинства з’являється залежність підлітків від соціальних мереж.
Починаючи з трьох років діти можуть самостійно вмикати в комп’ютер, гратися в
комп’ютерні ігри, дивитися онлайн мультфільми, а вже починаючи зі шкільного віку
вони реєструються в соціальних мережах та шукають собі друзів для спілкування.
Підлітки «виходять на прогулянки» в соціальні мережі, де стають частиною
Інтернет простору. Інколи навіть батьки не мають можливості контролювати дітей у
Всесвітній Павутині. Завзято оформлюючи свої сторінки підлітки демонструю свій
«внутрішній світ».
Актуальність проблеми: вплив соціальних мереж на процес соціалізації підлітка
очевидна, так як в дуже важливий етап формування особистості мої однокласники

та друзі більшу кількість вільного часу проводять в Інтернеті, спілкуючись в
соціальних мережах.
Етапи реалізації:
1. Вибір теми, визначення мети і завдань проекту, пошук необхідної інформації.
2. Планування. Вибір способів збирання інформації.
3. Дослідження: збирання інформації, проведення досліджень.
4. Результати. Аналіз інформації, формування висновків.
5. Підготовка до презентації.
6. Презентація. Показ результатів у формі звіту з демонстративним матеріалом.
Тема дослідницької роботи: «Вплив соціальних мереж на психологію підлітка»
Мета дослідницької роботи: оцінка впливу соціальних мереж на особистість
підлітка.
Під час досліду були поставлені наступні задачі:
1. Охарактеризувати рамки та психологічні особливості підліткового віку.
2. Провести анкетування серед учнів Тарутинського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів –
ліцей – дошкільний заклад за розробленими питаннями.
3. Аналізувати отриманні результати та зробити висновки щодо інтересів
підлітків.
4. Перелічити позитивні й негативні елементи впливу соціальних мереж на
особистість підлітки.
5. Знайти альтернативи соціальним мережам
Дослідження було проведено завдяки таким методам, як:
- соціологічний дослід серед учнів 5-11 класів Тарутинського НВК «ЗОШ І-ІІІ
ступенів – ліцей – дошкільний заклад» у вигляді анкетування;
- звертання до власного досвіду спілкування у віртуальному просторі;
- дослідження у соціальних мережах;
- аналіз літератури на тему.
Об’єктом досліджень стали учні 5-11 класів Тарутинського НВК «ЗОШ І-ІІІ
ступенів –ліцей – дошкільний заклад». Цей вік було вибрано невипадково. На мій
погляд, це найнебезпечніший етап у становленні особистості.
Гіпотеза: чим більше ми приділяємо уваги соціальним мережам, тим менше в нас
є часу на реальне спілкування.
Мета на майбутнє:
Отриману у ході дослідження інформацію, на мій погляд, треба
продемонструвати й розповсюджувати серед підлітків нашої школи та за її межами:
показувати на уроках інформатики, класних годинах і батьківських зборах.
Сподіваюсь, продивившись і оцінивши позитивні й негативні сторони впливу
соціальних мереж, вони зроблять правильний вибір!
СТВОРЕННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ РОБОТА НА ОСНОВІ
КОНСТРУКТОРА MAKEBLOCK MBOT
Кравченко Ангеліна – учениця 8 класу, Тарутинського НВК «ЗОШ І – ІІІ
ступенів – ліцей – д/з»

Керівник проекту: Фучеджи Тетяна Олександрівна – вчитель математики та
інформатики, Тарутинського НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів – ліцей – д/з»
Тип проекту: практично-орієнтований, довготривалий.
Актуальність роботи:
Протягом багатьох століть люди винаходили механізми і машини, які здатні
полегшити наше життя, і сучасна людина навряд чи зможе уявити своє життя без
них. Щодня з'являються нові пристрої і поліпшуються існуючі. Таких пристроїв вже
безліч, але, безумовно, найвищим досягненням людської думки є роботи.
Робототехніка - прикладна наука, що займається розробкою автоматизованих
технічних систем.
Етапи реалізації:
1. Вибір теми, визначення мети і завдань проекту, пошук необхідної інформації.
2. Планування. Вибір способів збирання інформації.
3. Дослідження: збирання інформації, проведення досліджень.
4. Результати. Аналіз інформації, формування висновків.
5. Підготовка презентації.
6. Презентація. Показ результату у формі готового кнструктра.
Тема дослідницької роботи: «Створення та програмування робота на основі
конструктора Makeblock Mbot»
Мета дослідницької роботи: зібрати робота на основі конструктора Makeblock
Mbot, та запрограмувати його (рух на площині та слідування по лінії).
Під час досліду були поставлені наступні задачі:
6. Опрацювати матеріали з робототехніки.
7. Провести анкетування серед учнів Тарутинського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів –
ліцей – дошкільний заклад за розробленими питаннями.
8. Аналізувати отриманні результати та зробити висновки щодо знань підлітків
про конструктор Makeblock Mbot.
9. Написати програму для керування рухом робота у додатку MBlock.
10. Проекспериментувати з різними трасами.
Дослідження було проведено завдяки таким методам, як:
- опитування серед учнів 5-11 класів Тарутинського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –
ліцей – дошкільний заклад» у вигляді анкетування;
- дослідження у мережі інтернет;
- аналіз літератури на тему.
Об’єктом досліджень: конструктор Makeblock mBot.
Предмет: принцип створення і роботи робота на основі конструктора Makeblock
mBot.
В основу даної роботи покладена гіпотеза, згідно якої, вивчивши принцип будови і
роботи робота на основі конструктора Makeblock mBot, можна створити робота
самостійно.
Мета на майбутнє:
Удосконалити свого робота, створити програму, яка передає відеоповідомлення з
камери робота на комп’ютер.
Удосконалити вміння програмування робота.

Епілог
Швидко пролетіли дні фінальних змагань молодих винахідників і
раціоналізаторів 2022 року.
Винахідники у віковій категорії 16-23 роки змагались в очному форматі та
частково захист проєктів відбувався онлайн. Винахідники у віковій категорії 12-15
років – дистанційно. Для останніх, особливістю цьогорічного змагання стало те, що
до участі у фіналі були допущені всі заявлені конкурсанти без будь-яких обмежень.
Фіталістам необхідно було підготувати відеозапис захисту проєкту, розмістити відео
на каналі Ютуб і надіслати в Оргкомітет.
За результатами двох змагань підготовлена збірка авторських проєктів
учасників Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проєктів
еколого-натуралістичного напряму.

