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СЕКЦІЯ 1 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ 

УДК 581.44: 582.734.3: 634.19 

ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННОГО РОСТУ ПАГОНІВ 

ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ РОДУ AMELANCHIER MEDIK. 

Андрієнко О. Д.1, Опалко А. І.2, Опалко О. А.2 

1Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

E-mail: olena_andrienko@ukr.net 
2Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України 

E-mail: opalko_a@ukr.net; opalko_o@ukr.net 

 

Необхідність вивчення сезонного росту пагонів 

інтродукованих видів Amelanchier Medik. зумовлена обмеженою 

кількістю публікацій щодо культури Amelanchier spp. [1; 2], 

зокрема у Правобережному Лісостепу України [3; 4]. Зважаючи 

на те, що ірга плодоносить на приростах минулого року, пізнання 

закономірностей росту пагонів і їхньої спряженості з 

кліматоритмами району інтродукції сприятиме оцінюванню 

успішності культури і прогнозуванню врожаю [3–5]. 

Сезонний ріст пагонів A. alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M. Roem., 

A. asiatica (Siebold & Zucc.) Endl. ex Walp., A. canadensis (L.) 

Medik., A. florida Lindl., A. laevis Wiegand, A. ovalis Medik., 

A. spicata (Lam.) K. Koch і A. stolonifera Wiegand вивчали у 

Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України 

за методикою А.А. Молчанова зі співавторами (1967). 

Результати виконаних у 2012–2014 рр., досліджень 

засвідчили, що сезонний лінійний ріст пагонів вивчених 

представників роду Amelanchier розпочинався після початку 

облиствлення рослин (до їхнього цвітіння), проходив паралельно 

з етапами відокремлення, розгортання та закінчення росту 

листків і завершувався під час плодоношення. Початок і 

закінчення цієї фази щороку фіксували відповідно у другій 
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половині квітня та першій половині липня, майже одночасно в 

усіх досліджуваних рослин Amelanchier spp. 

Певні коливання щодо календарних строків і тривалості 

фази росту пагонів, можна пояснювати мінливістю 

метеорологічних умов у роки досліджень. Так, достатня кількість 

тепла і вологи у квітні–липні 2014 року забезпечили найдовшу 

тривалість фази росту (80,75±1,12 доба) і найбільший середній 

приріст пагонів досліджених рослин Amelanchier spp. (від 

42,4±0,44 до 76,8±0,68 см), порівняно з посушливими умовами 

весняно-літнього періоду 2012 р., коли середня тривалість фази 

була 73,50±0,42 доби, а приріст пагонів — від 40,8±0,48 до 

67,2±0,76 см. У ще менш сприятливих умовах 2013 р. середня 

тривалість фази зменшилась до 68,75±0,84 діб, за показників 

приросту пагонів від 33,8±0,43 до 61,3±0,72 см. 

Синхронність у проходженні фази росту пагонів зумовила 

близькі значення її тривалості у досліджуваних рослин, як 

упродовж років дослідження, так і від року до року. Так, в 

середньому за роки досліджень, ріст рослин A. alnifolia тривав 

73,33±1,45 доби, A. asiatica — 75,00±3,00, A. canadensis — 

74,67±4,63, A. florida — 72,67±4,33, A. laevis — 76,67±4,41, 

A. ovalis — 74,00±2,08, A. spicata — 74,00±4,04 та A. stolonifera — 

72,33±2,60 доби. 

Значно більше різнилися показники середньої сумарної 

довжини приросту пагонів досліджених рослин Amelanchier spp. 

Так, найбільший приріст був у A. asiatica (66,30±2,31 см), 

найменший — у A. stolonifera (39,00±1,45 см). Для решти видів 

характерні такі показники: A. alnifolia — 56,97,33±2,97 см, A. 

canadensis — 64,83±4,72, A. florida — 57,20±1,66, A. laevis — 

61,83±1,76, A. ovalis — 45,63±1,10 та A. spicata — 55,13±0,91 см. 

Аналіз показників сезонної динаміки приросту пагонів ірги 

засвідчив, що найбільш інтенсивний ріст рослин щороку 

відбувався на початку періоду вегетації. На середину червня, 

середня довжина пагонів рослин вивчених Amelanchier spp. 

досягала понад 80% загального сумарного річного приросту. 

Упродовж наступних трьох декад лінійний ріст пагонів 

поступово завершувався. При цьому, одними з перших 

припиняли ріст рослини A. alnifolia, A. florida та A. spicata, 
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найдовше росли представники A. asiatica.  

Отже, рослини вивчених видів роду Amelanchier 

характеризувалися раннім, відносно коротким, інтенсивним 

ростом пагонів. Кращі метеорологічні умови сприяли більш 

повній реалізації ростових процесів. Узгодженість ростових 

процесів досліджуваних рослин з кліматоритмікою 

місцезростання, своєчасне закінчення росту і здерев’яніння 

річних пагонів свідчать про можливість культивування 

представників вивчених видів роду Amelanchier в умовах 

Правобережного Лісостепу України. 
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УДК 58:069.02:378.4(477.84) ТНПУ:[27 – 181.7 

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ БІБЛІЙНОГО 

БОТАНІЧНОГО САДУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА 

Барна М. М., Барна Л. С. 

Тернопільський національний педагогічний університет ім. 

Володимира Гнатюка 

E-mail: barna@chem-bio.соm.ua 

 

Біблійний ботанічний сад (грец. bíblia, букв. книги, botanikḗ 

від botánē – рослина, зелень, трава; botánica – наука про рослини, 

лат. hortus – cад; лат. трансліт. Hórtus bibliánus botánicus) — 

ботанічний сад, в якому досліджують теологічне значення, 

біологічні особливості та походження рослин, які згадуються на 

сторінках Святого Письма. 

Історія створення біблійних ботанічних садів сягає 

глибокої давнини. Перші біблійні сади були створені в Ізраїлі, 

зокрема це Гефсиманський сад та біблійний ландшафтний 

заказник «Неот Кдумім». За даними літературних джерел [1, 2, 3 ] 

Елгінський кафедральний біблійний сад у Шотландії вважається 

найбільшим біблійним садом в Європі, а, можливо, й у світі. До 

мініатюрних біблійних садів належать, так звані, біблійні 

мікросади у вигляді домашніх тераріумів (лат. terra – земля).  

Взявши за основу монографію чернівецьких учених 

Світлани Руденко, Оксани Івасюк, Степана Костишина, 

протоієрея Миколи Щербаня «Рослини Святого Письма та 

перспективи створення біблійного саду». – Чернівці: Букрек, 

2010. – 420 с.: іл. та зваживши на наявність дендрарію 

університету, який викладачі та студенти факультету заклали 

протягом 1976-1982 років, ми висунули ідею щодо створення 

біблійного ботанічного саду університету. 

Ми виходимо з таких міркувань: по-перше, на території 

дендрарію, який нині займає понад 12 га, є ділянки, які ще донині 

не засаджені деревами та кущами площею близько 1200 – 1600 м 
2; по-друге, до цих ділянок прилягає ділянка, площею близько 550 

mailto:barna@chem-bio.соm.ua
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м2, на якій у 1976 р. було висаджено понад 120 дерев, частина з 

яких згадуються на сторінках Святого Письма; по-третє, у 2009 

році за погодження з ректоратом університету на території 

дендрарію, що прилягає до вулиць Максима Кривоноса та 

Винниченка побудована греко-католицька церква святої Софії 

Премудрості Божої; по- четверте, майбутній біблійний 

ботанічний сад знаходитиметься поблизу зупинки 

«Педуніверситет», де зупиняються автобуси та тролейбуси і він 

буде доступний для відвідування мешканцями та туристами міста 

Тернополя і останнє, біблійний ботанічний сад спільно із греко-

католицькою церквою святої Софії Премудрості Божої стануть 

духовно-естетичним та туристичним осередком для учнівської та 

студентської молоді, мешканців та туристів міста Тернополя.  

Отже, є всі підстави та передумови для того, щоб 

Тернопільський національний педагогічний університет та наше 

місто поповнилися ще однією структурною одиницею — 

біблійним ботанічним садом, а для цього, як нам вбачається, 

необхідно зробити наступне: визначити місце розташування та 

приблизний розмір його території; замовити проект біблійного 

ботанічного саду університету; визначитись із виконавцями 

відповідних робіт. Оскільки біблійний ботанічний сад буде 

закладено на території дендрарію університету, де ростуть дерева 

та кущі, вік окремих з яких сягає 45—47 років, після 

затвердження проекту біблійного саду окремі із них необхідно 

буде зрізати, а на їх місці посадити види дерев і кущів, які не 

ростуть на території дендрарію, але згадуються на сторінках 

Святого Письма. Окрім того, на нашу думку, доцільно відновити 

розарій, як це було зроблено у процесі озеленення території перед 

головним навчально-адміністративним корпусом у 1977 р, коли 

на трьох квадратах було висаджено понад 500 кущів троянд 

різних сортів.  

Створення біблійного ботанічного саду університету може 

стати новою сторінкою в історії університету. Особливу увагу 

потрібно приділити рослинам, покладеним в основу біблійних 

притч, встановити їх таксономічну належність, морфологічну 

специфіку та походження рослин, що згадуються на сторінках 

Святого Письма і ростуть в умовах Західного Поділля. 
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Виходячи з того, що не всі репрезентативні види біблійних 

рослин, виявлених на сторінках Святого Письма, можуть рости в 

екологічних умовах України, а деякі ростуть лише у тропіках і 

субтропіках (напр., світенія махагоні – Swietenia mahagoni (L.) 

Jacg. та ін.) і їх неможливо вирощувати навіть в умовах закритого 

ґрунту, а деякі з них (переважно деревні види) ростуть лише в 

умовах Криму (напр., кедри, кипариси, пальми та ін.), тому 

доцільно висаджувати на території дендрарію університету лише 

ті рослини, які можуть рости в кліматичних умовах Західного 

Поділля. 

Окрім того, деякі рослини, виявлені на сторінках Святого 

Письма, можуть вирощуватися у теплиці кафедри загальної 

біології та методики навчання природничих дисциплін (напр., 

алое деревоподібне – Аloe arborescens Mill., кедр атласький 

(Cedrus atlantica (Endl.), Arn., кедр ливанський (Cedrus libani A. 

Rich.), кипарис вічнозелений (Сupressus sempervirens L.), мирт 

звичайний (Myrtus communis L.) та ін.), а відтак у весняно-літній 

період у вазах виставляти їх на спеціально відведеній ділянці 

біблійного ботанічного саду. 

Біблійний ботанічний сад стане навчально-матеріальною 

базою для студентів факультету мистецтв спеціальності 

«Дизайн» спеціалізації «Ландшафтний дизайн», а також для 

студентів хіміко-біологічного факультету спеціальності 

«Біологія», які вивчають навчальну дисципліну «Декоративна 

дендрологія», студентів історичного факультету, котрі вивчають 

«Релігієзнавство» для проведення досліджень у процесі 

виконання курсових і магістерських робіт.  

Отже, реалізація наукового задуму щодо створення 

біблійного ботанічного саду університету перш за все потребує 

глибокого вивчення теологічного значення та біологічних 

особливостей рослин, які згадуються на сторінках Святого 

Письма та значної підготовчої і організаційної роботи. 

Література 
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ВІДОБРАЖЕННЯ  ПРИРОДНОГО  РІЗНОМАНІТТЯ  
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ВОЛОДИМИРА  ГНАТЮКА 

Гільтай О.С, Шевчик Л.О. 

Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка 

E-mail: shevchyk.lubov@i.ua 

 

Поряд із  зберіганням  фондів,  зоологічний  музей  кафедри  

ботаніки та  зоології ТНПУ  імені Володимира Гнатюка  переймає 

на себе цілий ряд інших функцій: організація навчальної,  

науково-дослідної,  освітньо-виховної, інформаційно-аналітичної 

та рекреаційно-комунікативної. Реалізація інформаційно-

аналітичної  функції обумовлюється глибиною екологічного і 

соціально-екологічного спрямування  наративу експозиції,  що 

реалізується через максимальне розкриття  взаємозв’язків  

природних компонентів екосистем виставлених у музеї,  

ілюстрацію  взаємовідносин  природи та суспільства [2].   

В процесі тривалого історичного розвитку птахи заселили 

степи, ліси, гори, водойми, пустелі. Спосіб життя, їх поведінка 

обумовлюються  кліматом, тісно пов’язані з наявністю корму та 

умовами його добування, з щільністю заселення території, 

наявністю конкурентів, адаптацією птахів до життя в  умовах 

окультуреного ландшафту.  Кожен вид, кожна  окрема популяція  

мешкають  у  строго визначених місцях, частіше за все там де 

вони з’явилися на світ. Все  це визначає прив’язаність птахів  до 

mailto:shevchyk.lubov@i.ua


Біорізноманіття та його збереження 

 

18 

певних місць суходолу чи до водойм.  Вона буває настільки 

міцною, що при погіршенні умов існування птахи знижують 

інтенсивність розмноження, припиняють гніздування і навіть 

гинуть, але не покидають облюбовані території.  

Пристосовуючись до певних умов існування,  птахи  

набувають  схожих  рис  будови,  способу  життя  та поведінки, 

що призвело до утворення екологічних груп [4]. 

Орнітологічна експозиція  зоологічних фондів  кафедри  

налічує понад 200 експонатів  і  побудована з врахуванням 

адаптивних особливостей птахів до місць проживання.  

У експозиції  широко представлені  водоплавні  птахи 

(гагара чорношия Gavia arctica,  пірникоза  велика  Podiceps 

cristatus,  пірникоза чорношия Podiceps nigricollis, попелюх 

Aythya  ferina,  гоголь  Bucephala clangula, чернь білоока Aythya 

nyroca) та мешканці узбережжя водойм (баранець звичайний 

Gallinago gallinago, бугайчик  Ixobrychus minutus,  грицик 

великий Limosa limosa, дерихвіст лучний Glareola pratincola, 

пісочник малий Charadrius dubius, побережник малий Calidris 

minuta) [1]. 

Типовими  представниками  болотяно-лучних  птахів  є  

біла Motacilla alba  та жовта Motacilla flava  плиски, чайка 

Vanellus vanellus, трав’янка лучна  Saxicola  rubetra, деркач Crex 

crex.   

Окрасою експозиції  є мешканці відкритих просторів 

(жайворонок польовий  Alauda arvensis,  кам’янка  звичайна 

Oenanthe oenanthe), та степово-пустельні  птахи  (шпак рожевий 

Sturnus roseus, куріпка сіра Perdix perdix).  

Значна кількість об’єктів  експозиції  репрезентують 

екологічну групу лісових  (омелюх  Bombycilla  garrulus,  дрозди 

співочий Turdus philomelos  та  чорний Turdus merula,  орябок  

Tetrastes bonasia, повзик  Sitta  europaea),  кущово-лісових  птахів 

(солове́йко схі́дний, або звича́йний Luscinia luscinia, сорокопуд 

терновий Lanius collurio, фазан Phasianus colchicus) та  птахів 

культурних ландшафтів  (зеленяк Chloris chloris, серпокрилець 

чорний Apus apus, просянка Emberiza calandra, галка Corvus 

monedula).  

Зміна клімату,  природні фактори розселення птахів та інші 
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причини призводять до розширення переліку оселищ існування 

видів. Типові  мешканці  рідколісся  лісів різного типу,  пасовищ і 

садів (шпак звичайний Sturnus vulgaris  та сойка  Garrulus 

glandarius)  лише протягом останніх років призвичаїлися до 

життя поблизу людей.  

Як бачимо, експозиція розділена на відносно самостійні 

фрагменти, які можуть комбінуватися  відвідувачем  або  вільно, 

або на основі розробленого викладачем  сценарію (за допомогою 

коментарів, пояснень тощо),  що дозволяє пересуватися від 

одного фрагменту до іншого – таким чином відвідувач 

самостійно вибудовує власне бачення експозиції. Вже в такому 

вигляді під час екскурсії експозиція зоологічного музею 

забезпечує  можливість формування  музейної комунікації на 

рівні відвідувач –екскурсовод [3]. 

Література 
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CHRYSOMELIDAE) В БІОГЕОЦЕНОЗАХ РІВНЕНЬКОГО 

РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Гусаковська Т.М., Редько К.В. 

Рівненський державний гуманітарний університет 

E-mail: ambistoma@ukr.net 
 

Переважна більшість жуків-листоїдів фауни України 
зв'язана трофічними ланцюгами з рослинами родини вербових, 
айстрових, березових, розових, гречкових, бобових, капустяних, 
губоцвітих та лободових, які й домінують в біоноценозах 
України. Значна частина видів живиться на рослинах з високим 
вмістом біологічно активних речовин, які є мало доступними, або 
навіть непридатними, для вживання їх в їжу іншими організмами. 
Проте, не дивлячись на високу специфічність у виборі кормових 
рослин, за відсутності основних кормових рослин жуки-листоїди, 
здатні переходити на інші близькоспоріднені або й навіть на 
генетично віддалені рослини. Таке систематичне живлення на 
них, нерідко супроводжуються утворенням серед комах нових 
біологічних форм. Подібні процеси виявлені у форм, що живуть 
на спільній території (вербова та березова форми листоїда 
Lochmaca capreal L., вербова та вільхова форми листоїда 
Руrrhalta lineola F.), або у географічно віддалених форм в межах 
загального ареалу виду (глечикова та смородинна форми листоїда 
Galerucella nymphaoal L., черемхова й горобинна форми листоїда 

Gonioctena pallida L.). Вибірковість жуків-листоїдів по 

відношенню до кормових рослин, визначається перш за все, їх 
місцем зростання та часом вегетації, будовою, біохімічним 
складом та поживною цінністю [1]. 

Дослідження різноманітності хризомелід ми проводили 
протягом 2016-17рр. в Корнинському лісництві, фітоценозах 
трав’янистих рослин та в агроценозах присадибних ділянок 
Рівненського району. Для обліку видів ми застосовували 
загальноприйняті методики по К.К.Фасулаті [2].  

Результати досліджень піддавались аналізу, визначенню 
видової приналежності, виявлення закономірностей розподілу 
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хризомелід на досліджуваній території, отримання 
порівнювальних величин та їх математичної обробки.  

В лісовому біоценозі нами було виявлено 9 видів 
хризомелід: Labidostomis pallidipennis Geb., L. pallidipennis Geb., 
Cryptосephalus bipunctatus Z., Cr. coryli L., Clytra quadrіpunctata 
L., Lochmaea capreae L., Melasoma aeneum L., M. populi L., Luperus 
viridipennis Germ.. Дані види є приуроченими до певної кормової 
бази, тому щільність і зустрічність буде прямопропорційно 
залежати від щільності деревних порід, на яких вони харчуються. 

Домінантними видами в мішаному лісі є листоїд вільховий 
Melasoma aeneum L. (15,3%), Clytra quadrіpunctata L. (15,3%), Lochmaea 

capreae L. (11,5%), Luperus viridipennis Germ. (11,5%), Cryptосephalus coryli 

L. (11,5%). Ці види відносяться до поліфагів, тому і чисельно 
представлені в біоті більше. Щільність хризомелід досить 
невисока і коливається в межах 2,2-8,9 на 1 га. Це пояснюється 
тим, що на їх чисельність і розподіл в біоті впливають інші 
листогризучі комахи, які відносяться до лускокрилих, 
твердокрилих, напівтвердокрилих і мають подібну харчову 
спеціалізацію, або є монофагами деревних і чагарникових 
насаджень. 

Зустрічність листоїдів залежить від віку насаджень, види, у 
яких варіюють дані показники в межах 1-2,2, живуть розсіяно і 
скупчення їх спостерігається лише в період активізації 
вегетаційного процесу трофічної рослини. Види, у яких ступінь 
зустрічності вища, мають більш широкий спектр харчової бази і 
спостерігаються в заростях рослин, на яких харчуються.  

Біднішими на видовий склад є фітоценози трав’янистих 
рослин, так як тут листоїди піддаються значному тиску з боку 
інших видів. Вони приурочені переважно до однієї родини або 
навіть роду (Castrophysa viridula Deg, Chrysolina herbacea Duft). 
Тут ми зустрічаємо лише один вид-поліфаг Clytra quadrіpunctata 
L.. Всі інші види можна віднести до олігофагів. На відміну від 
лісового біотопу, тут зустрічаються більше спеціалізованих видів, 
так як в процесі еволюції, їм необхідно було адаптуватись і 
вижити в міжвидовій боротьбі за існування. Тому показники 
популяцій тут різко відрізняються. 

Щільність листоїда м’ятного Chrysolina herbacea Duft. 
досить низька, бо він приурочений до одного роду, тобто є 
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олігофагом і спеціалізованим до структури і алкалоїдів листка 
рослини. Це стосується і Cassida nobilis L. та Phyllotreta nemorum L., 
хоча показники популяцій у них вищі, бо дані рослини є 
типовими для фітоценозу, а види м’яти більше ростуть на узліссі, 
при дорогах, канавах і т.д., де вологість помірна і стабільна. 

Проводячи облік агроценозу та їх біотичних ділянок, 
можна впевнено сказати, що хризомеліди тут адаптувались, в 
більшості, до хрестоцвітих культур, крім колорадського жука, 
який приурочений до живлення на пасльонових. Хоча в період 
розвитку пасльонових культур, перші види колорадського жука 
можна побачити і на диких пасльонових (дурмані), де він 
живиться після виходу з діапаузи. Коливання чисельності 
листоїдів в агроценозах необхідно досліджувати більш 
ретельніше, так як на них впливають не тільки конкуруючі види, 
а й хімічні заходи захисту від шкідників. 

Отже, видова різноманітність хризомелід залежать, в першу 
чергу, від трофічної бази біотопу, і в меншій мірі від 
мікрокліматичних умов та конкуруючих видів. 
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Борсук (Meles meles L.) з родини тхоревих (Мustelidae) — 

тварина довжиною близько 1 м і вагою 6–10 кг. Поширений по 

всій Європі, частково у Північній Азії. Населяє різні географічні 

зони, крім тундри. Найчисельнішим є у середній лісовій смузі, в 
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лісостепу і горах. Для нір вибирає південні схили із піщаним 

сухим ґрунтом. Проживаючи постійно в одній норі багато років, 

борсук створює під землею лабіринт широких і глибоких ходів з 

багатьма вхідними отворами, віднірками, тупиками, гніздовими 

камерами «котлами», які нерідко використовують інші тварини 

— лисиці, єноти та ін. Нори утримують в чистоті, щорічно їх 

оновлюють і роблять вентиляцію. Усі виходи у поселеннях 

знаходяться переважно з південно-західної сторони схилів, 

значно рідше з південної та південно-східної сторін. Таке 

розміщення нір пов'язане із зимово-весняним сонцестоянням 

оскільки на таких схилах нори швидше прогріваються і це 

полегшує вихід борсукам із зимової сплячки. При настанні 

сутінків тварина покидає нору і всю ніч бродить в лісі у пошуках 

їжі. Борсук належить до евріфагів. Трофіка виду є різноманітною 

і залежить від пори року, ландшафтно-географічних умов і 

рясноти різних груп поживи. В першому і другому виданні, був 

занесений до списків Червоної Книги України. У новому виданні 

ЧКУ від 2009 року цей вид був вилучений з переліку 

«червонокнижних» видів як такий, що відновив свою 

чисельність.  

Інвентаризацію нір борсука в заповіднику розпочато 1998 

р. С. Сторожуком. У 2001–2002 рр. разом з ним ці дослідження 

продовжив П. Хоєцький, але тільки у Городницькому лісництві. 

Дані по біотопному розподілу поселень борсука в районах, 

суміжних із територією заповідника «Медобори», наведено у 

працях П. Хоєцького. 

У 2005 році Глинською Р. М. було проведено чергову 

реінвентаризацію поселень борсука з метою підтвердження 

попередньої інформації (дані 1998, 2005 рр.) та вивчення 

сучасного рівня чисельності виду в біотопах заповідника. Для 

цього спочатку проводили візуальне обстеження, з участю 

майстрів лісу заповідника, поселень, які були раніше зафіксовані 

та місць можливого знаходження нових нір, а потім маршрутним 

методом точно фіксували їх розташування з прив'язкою до ГІС. 

При реінвенаризації у 2017 р. в заповіднику виявлено 46 

поселень, з яких 17 покинуті, або заселені лисом. Додаткового 

вивчення потребують 22 поселення, які на час обстеження, не 
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мали характерних ознак для борсука. У Вікнянському лісництві 

під час інвентаризації в 2005 році виявлено 19 поселень, 5 з яких 

були  покинуті. В 2017 підтверджено 13 і знайдено 10 нових, (4 

покинуті, 1 заселене лисом). Чотири поселення потребують 

повторного обстеження для визначення їх приналежності 

борсукам. Найбільше за кількістю віднірків поселення борсука 

знаходиться у кв. 29 в. 12, де відмічено 12 вхідних отворів, з яких 

навесні 2017 р. було вичищено чотири. Розташовані поселення у 

Вікнянському лісництві переважно на рівній поверхні, за 

винятком тих, що в обході №6, де переважає горбиста місцевість. 

У Краснянському лісництві в 2005 році знайдено 17 

поселень, 2 з яких були покинуті. Під час реінвентаризації 2017 

року підтверджено 4 і виявлено 11 нових поселень (3 покинуті і 1 

заселене лисом). Одинадцять потребують додаткового 

обстеження. Найпотужнішими є поселення які були зафіксовані 

під час цьогорічної реінвентаризації (кв. 2 в. 12, кв. 5 в. 3, кв. 31 

в. 4) які мали по 10 вхідних отворів, та у кв. 52 в. 3, де в період з 

2005 по 2017 рік поселення розширилось з 5 до 11 віднірків. 

Переважна більшість нір знаходиться біля основи виходу на 

поверхню біля вершин товтр, де є добрі умови для їх 

облаштування: велике каміння, схили ярів та віковічні дерева.  

За період першої інвентаризації у Городницькому 

лісництві, Сторожуком в 1998 році, було виявлено і зафіксовано 5 

поселень, з яких під час наступної інвентаризації підтверджено 

лише два (три інші засипані або захоплені лисом) У 2005 році 

виявлено 12 поселень, 2 з них закинуті і не використовувалися. 

Під час реінвентаризації 2017 року знайдено 8 поселень (1 

покинуте), з яких 3 свіжовириті. Сім поселень за час 

реінвентаризації не визначені достовірно як борсукові, і тому 

потребують додаткових досліджень. Найбільше поселення (10 

віднірків) зафіксоване цього року у кв. 18 в. 2, і розташоване на 

рівній місцевості у молодняку дуба за кількасот метрів від поля, 

що не характерно для цієї частини заповідника. Всі інші 

знаходяться на південно-східних схилах товтр. 

Отже, під час реінвентаризації проведеної нами у 2017 році, 

з’ясовано, що кількість поселень борсука помітно збільшилась по 

всій території заповідника приблизно рівномірно. Зокрема, під 
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час реінвентаризації 2005 р. обліковано 40 нір, а при 

реінвентаризації 2017 р. зареєстровано 46, з них 24 нових 

поселень та 22 потребують додаткових досліджень, після 

проведення яких кількість поселень може збільшитись. 

У Вікнянському лісництві на площу 3000 га припадає 13 

жилих поселень, в середньому одне поселення на 230 га; у 

Краснянському лісництві 10 жилих поселень розташованих на 

3577 га площі, приблизно 357 га на одну сім'ю; для 

Городницького лісництва цей показник значно менший, на 2944 

га знаходиться 5 жилих поселень, в середньому 588 га на одне 

поселення. З  наведених вище даних можна зробити висновок, що 

щільність борсука європейського по заповіднику є оптимальною. 
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У Південних областях України (особливо Херсонській та 

Миколаївській) значно розширились посівні площі під овочеві 
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культури, зокрема під цибулю. Найшкідливішими хворобами 

цибулі вважаються грибкові та бактеріальні ураження. 

Дослідженням вітчизняних вчених основними збудниками 

бактеріозів цибулі в Україні були визначені Pseudomonas 

aeruginosa, Pectobacterium carotovorum pv. carotovorum, 

Burkholderia gladioli pv. alliicola, які викликають гнилизну 

цибулини та пера рослини [3]. Проте, в останні десятиріччя 

спостереження за поширенням бактеріальних хвороб цибулі в 

Україні не проводились. Зазначимо, що інтенсивна інтродукція 

зарубіжних і вітчизняних сортів цибулі призвела до значного 

поширення спектра бактеріальних хвороб цієї культури. Значні 

спалахи хвороб на посівах цибулі викликали суттєві загрози 

втрати врожаю. Крім того, широке і часто неконтрольоване 

використання пестицидів призводить до пригнічення діяльності 

природних регуляторів чисельності шкідливих агентів, їх 

співвідношення та домінування серед патогенів [4]. 

 У зв’язку з вище зазначеним  нами розпочато моніторинг 

бактеріальних хвороб цибулі в Україні. Фітопатологічний аналіз 

уражених зразків цибулі відібраних в різних фермерських 

гоподарствах Херсонської  та Миколаївської (Каховка) областей 

дозволив класифікувати симптоми ураження та відокремити їх 

від хвороб, які викликані мікроміцетами. Бактеріальні ізоляти з 

ураженого зеленого пера та цибулин за культурально-

морфологічними та фізіолого-біохімічними властивостями 

ідентифіковані як облігатні фітопатогени Pectobacterium 

carotovorum pv. carotovorum,  Xanthomonas axonopodis pv. allii та 

факультативний  Pantoea agglomerans. Відмічено, що на посівах 

декількох підприємств домінував збудник Xanthomonas 

axonopodis pv. allii, що не типово для виділених патогенів 

минулими роками, а на посівх інших - Pectobacterium carotovorum 

pv. carotovorum. Дослідження свідчать про залежність ураження 

фітопатогенними бактеріями від агротехнічних умов 

вирощування цибулі та заходів її захисту [5]. 

Всі досліджені фітопатогенні бактерії є грам – та оксидазо 

– від’ємні палички. Суттєво відрізняються один від одного за 

родовими та видовими ознаками, зокрема  морфологією колоній, 

наявністю пігменту, характером росту на твердих та рідких 
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поживних середовищах, наслідками ферментації карбогідратів 

[1]. 

Xanthomonas axonopodis pv. allii (листовий опік цибулі або 

бактеріальний опік цибулі) переважно розпочинав ураження з 

мокнучої бежево-коричневої плями пера та зеленої зморшкуватої 

поверхні тканини з некрозом до гнилизни. Згодом плями 

збільшувалися, перетворювалися у смуги, тканина поступово 

загнивала. Більшість ізолятів Xanthomonas axonopodis pv. allii 

виділено саме з пера цибулі. 

 На лусочках цибулини збудник викликав розм’ягчення 

тканини світло-коричневого кольору або гнилизна буру гнилизну. 

Pectobacterium carotovorum pv. carotovorum (мокра гниль 

цибулі і часнику) переважно ізолювалась з цибулин. У середині 

цибулини спочатку спостерігалась бежово-коричнева пляма (5-10 

мм). Поступово тканина в місці плями розм’якшувались і 

покривались слизом. У таких цибулин перший зовнішній шар 

соковитих лусок міг бути здоровим, а наступні набували жовто-

бурого забарвлення. На зеленому пері симптоми ураження часто 

візуально схожі з тими, які викликає збудник листового опіку, 

однак при цьому спостерігалась внутрішня гнилизна у зовні 

здорової цибулини від бежевої до чорно-коричневої. 

Практично зі всіх дослідних зразків цибулі з різних місць 

відбору поряд з основними збудниками бактеріозів ізолювались 

факультативні патогени Pantoea agglomerans.  Поряд з 

традиційно  авірулентними формами ізолювались 

високоагресивні штами.   Агресивні Pantoea agglomerans 

викликали хлоротичні плями та смуги на пері цибулі, а при 

штучному зараженні викликали в’янення або поступове 

загнивання всієї рослини. Таке виникнення і поширення раніш 

безпечного патогена узгоджується з данними літератури [2]. 

Таким чином, проведений моніторинг хвороб цибулі і 

фітопатологічний аналіз дослідних її зразків з різних ґрунтово-

кліматичних зон областей України дозволив визначити наявність 

двох високоагресивних і поширених у природі фітопатогенних 

збудника хороб цибулі  Pectobacterium carotovorum pv. 

carotovorum та Xanthomonas axonopodis pv. allii. Крім того, 

визначено і досліджено потенційно небезпечну факультативну 
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фітопатогенну бактерію Pantoea аgglomerans. 
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Родина бражники об'єднує велику групу оригінальних і 

своєрідних, переважно присмеркових та нічних, метеликів. До 

них належать найбільші метелики місцевої фауни, які досягають 

до 130 мм у розмаху крил. Сильні крила роблять їх найкращими 

літунами серед лускокрилих – можуть розганятися до 140 км/год 

та виконувати фігури пілотажу, що дозволяє зависати на довгий 
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час над квітами. Вони здатні й до міграцій більше як на 2 тис. км. 

Гусениць бражників легко впізнати за досить масивними 

розмірами та за наявністю, майже у всіх видів, на задньому кінці 

тіла характерного виросту у вигляді "рога". 

Вивчення видового складу бражників заповідної території 

проводилось із 1999 та інтенсивно з 2015 рр. Метеликів збирали 

під час польових досліджень. Окремі екземпляри виводились із 

гусениць у спеціальних садках. На цей час виявлено 13 видів. 

Бражник очковий (Smerinthus ocellatа L.) У колекції 1 

екземпляр. Рідко зустрічається в розріджених лісах. Гусениці 

зелені з косими жовтими смужками. Живляться листям верб, 

тополі, яблуні, груші.  Заляльковуються у верхньому шарі ґрунту 

де й зимують. За рік буває 1-2 покоління. Метелики не 

живляться. В спокої верхні сірі крила прикривають нижні, а при 

небезпеці вони різко піднімаються, відкриваючи великі кольорові 

круглі плями, що робить метелика дуже подібним до голови сови, 

це й відлякує ворогів. 

 Бражник тополевий (Laothoe populi L.). У колекції 2 

екземпляри. Часто зустрічається на території заповідника де є 

дерева тополі, верби, осики. Гусениці зелені з світлими косими 

смужками. Заляльковуються у верхньому шарі ґрунту. В рік - 1-2 

покоління. Метелики є нічними, не живляться. В спокої верхні 

сірі крила прикривають нижні і метелик подібний до старих 

листків тополі. 

Бражник березковий (Argius convolvuli L.) У колекції 2 

екземпляри. Звичайний вид території заповідника у місцях із 

зростанням березки польової. Зустрічаються дві кольорові форми 

гусениць: коричнева і зелена. Заляльковуються у верхньому шарі 

ґрунту. За рік - 2-3 покоління. Метелики мають хоботок 

довжиною до 130 мм, харчуються нектаром квітів лійкоподібної 

форми. Можливі міграції на досить далекі відстані. 

 Бражник бузковий (Sphinx ligustri L.) У колекції 5 

екземплярів. Звичайний вид території заповідника. Гусениці 

зелені з косими біло-фіолетовими смугами, багатоїдні (Oleaceae, 

Rosaceae, Caprifoliaceae, Ericaceae, Lamiaceae). Заляльковуються 

у верхньому шарі ґрунту. За рік - 1-2 покоління. Метелики 

активні вночі. 
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Бражник молочайний (Hyles euphorbiae L.) У колекції 2 

екземпляри. Чисельний   вид відкритих біотопів з заростями 

молочаїв. Гусениці накопичують в собі їдкі речовини і стають для 

птахів неїстівними через що дуже яскраві. Заляльковуються у 

верхньому шарі грунту.  За рік - 1-2 покоління. Метелики активні 

вночі з травня по серпень. 

Бражник винний малий (Deilephila porcellus L.) У колекції 3 

екземпляри. Досить часто зустрічається на відкритих біотопах. 

Гусениці живляться підмаренниками. На 4-5 сегменті є 

візерунчасті плями у вигляді очей, що мають захисну функцію 

для них. Заляльковуються у верхньому шарі ґрунту.  За рік буває 

1-2 покоління. Метелики активні з травня по серпень, харчуються 

нектаром квітів. 

 Бражник винний середній (Deilephila elpenor L.) У колекції 

3 екземпляри Як і попередній вид фіксується на відкритих 

біотопах заповідника.  За екологією він також дуже подібний до 

попереднього, однак чисельність є значно вищою.  

Бражник липовий (Mimas tiliae L.) поширений у 

заповіднику у старих лісових насадженнях. У колекції 2 

екземпляри. Гусениці яскраво-зелені з косими світлими лініями. 

Заляльковується у верхньому шарі ґрунту.  Метелики активні 

вночі з травня по серпень. 

Бражник мертва голова (Acherontia atropos L.) один з 

найбільших та найоригінальніших метеликів фауни заповідника. 

У колекції 3 екземпляри. Гусениці живляться рослинами 

пасльонових і тому, через використання на картоплі інсектицидів, 

є найбільш загрожені. Заляльковуються гусениці у верхньому 

шарі ґрунту де й зимують. Промерзання ґрунту для них є 

смертельним. Імаго  здатні до далеких міграцій внаслідок чого 

поновлюються їх популяцій у північних широтах. Метелик 

знаходиться у Червоній книзі України.  

Бражник сосновий (Hyloicus pinastri L.). У колекції 4 

екземпляри. Звичайний вид в місцях зростання соснових 

насаджень. Гусениці зелені з поздовжніми паралельними 

смугами, живляться хвоєю, заляльковуються у гранті. Метелики 

активні вночі. Через малу чисельність не є шкідниками. 

Бражник підмаренниковий (Celerio galii Rott) У колекції 5 
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екземплярів. Дуже подібний до б. молочайного. Поширений на 

відкритих біоценозах. Гусениці темно-коричневі з двома рядами 

світло-жовтих плям. Живляться підмаренниками. 

Заляльковуються у верхньому шарі ґрунту. В рік одне покоління. 

Метелики активні у присмерковий  та нічний час. 

Долбіна елегантна (Dolbina elegans A. Bang-Haas). У 

колекції 1 екземпляр. Новий для України вид бражників. Вперше 

виявлений у с. Яськи Одеської обл. в 1990 р. Нами виявлений 

30.07 2016 р. у с. Кренцилів - на світлову пастку. 

 Бражник-язикан (Macroglossum stellatarum L.). Один з 

найбільш поширених видів. Добре помітний завдяки денній та 

присмерковій активності і зависанню над квітами при зборі 

нектару. Гусениці живуть на  підмаренниках. Заляльковуються у 

верхньому шарі ґрунту. В рік переважно 2-3 покоління. Відмічене 

також зимування метеликів.   

УДК 598.25(477.64) 

ГУСЕПОДІБНІ (ANSERIFORMES) В ОКОЛИЦЯХ 

ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "МЕДОБОРИ" 

Капустинський А.І. 

Природний заповідник "Медобори" 

E-mail: medobory@gus.tr.ukr.tel.net 
 

Природний заповідник "Медобори" утворений у 1990 р. у 

центральній частині Товтрового пасма. Його площа - 9454 га. За 

походженням Товтри, або "Медобори" – залишок давнього 

підводного рифу. Сьогодні це смуга вузьких горбистих кряжів, 

ізольованих горбів та гребенів, що піднімаються на 80-100 м над 

оточуючими рівнинами. Їх абсолютні висоти сягають 350-400 

метрів над рівнем моря. Територію та околиці заповідника, з 

великою кількістю штучних водойм, перетинають міграційні 

шляхи багатьох водно-болотних видів, переважна більшість з 

яких зафіксовані у заповіднику як весняно-осінні мігранти, 

пролітні та залітні види.    

Умови для існування водно-болотних видів птахів у 

заповіднику майже відсутні, оскільки в межах заповідника є 
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невелика площа водно-болотних угідь (частина заплави та 

водного плеса Мартинківського водосховища). Основні водойми, 

на яких проводяться спостереження, знаходяться на віддалі 5-

7км. до найближчих меж заповідника і є штучними водоймами на 

найближчих до заповідника річках. Дослідження проводяться 

щорічно під час весняно-осінніх міграцій та в гніздовий період 

від часу створення заповідника (25 років). Більшість з них 

проведено на ставках та їх заплавах у селах Глібів, Пізнанка, 

Раштівці, Личківці, околицях с. Вікно, Саджівки та 

Мартинківському водосховищі.  

Anseriformes в заповіднику та околицях представлений 13 

видами і тільки гоголь (Bucephala clangula L.) та Нерозень (Anas 

strepera L.) -  занесені у Червону книгу України. Матеріал про 

зустріваність  гусеподібних в околицях заповідника, наведений у 

цьому повідомленні, зібраний працівниками заповідника  з 1992 

по 2017рр. 

З гусеподібних на території заповідника та в найближчих 

його околицях виявлені:    

Anser anser L. - звичайний мігруючий вид. Зустрічається 

щорічно в період весняної та осінньої міграцій. На гніздуванні не 

відмічався. Одну з багаточисельних груп відмічено 17.03. 2015р. 

˂ 250 ос. в польоті в північно східному напряму в околицях с. 

Вікно;   

Anser fabalis L. - рідко фіксований вид, переважно під час 

осінніх перельотів, часто у змішаних зграях з Anser anser L. 

Відмічений у 1992, 1996, 2001-2005 роках; 

Branta leucopsis L. - рідкісний залітний вид, який 

зафіксовано одноразово у 2006 р.; 

Cygnus olor G. - гніздовий, мігруючий вид. Лебеді 

гніздяться на всіх водоймах в околицях заповідника. В період 

весняних міграції зустрічаються групи до 60 ос. (на великому 

ставку в с. Глібів 13.05.2016 відмічено 34 ос., там же було 

відмічено 30.09.2016 – 67 ос. (29 ad. та 38 juv.); 

Anas crecca L. - в останні роки звичайний гніздовий вид; 

Anas querquedula L. - у заповіднику фіксується як 

звичайний гніздовий, перелітний та залітний вид; 

Anas penelope L. - у заповіднику рідкісний пролітний вид. 
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Виявлений під час перельотів у 1996, 2000, 2004 рр.; 

Anas clypeata L. - рідко зустріваний вид, переважно на 

перельотах. Птаха виявлено у 1996, 2000, 2002, 2003, 2010, 2016 

рр.;  

Anas platyrhynchos L.- фіксувався на всіх водоймах в 

заповіднику та околицях. Досить багаточисельний вид;  

Anas strepera L.- у заповіднику та околицях рідкісний 

пролітний вид, зустрінутий 1994, 1998, 2001-2004 та 2010 рр.; 

Aythya fuligula L. - рідкозустріваний вид в заповіднику та 

околицях, доволі часто зустрічався до 2005р.; 

Aythya ferina L. - в заповіднику та околицях трапляється як 

залітний та перелітний птах. Виявлений на гніздуванні в 

околицях с. Рудки; 

Bucephala clangula L. - рідкозустріваний вид, зустрічався на 

осінніх перельотах у 1996, 1998, 2003, 2010, 2011 роках. 

УДК 581.46:582.632.2(477.84) 

МОРФОГЕНЕЗ ГЕНЕРАТИВНИХ ОРГАНІВ І БІОЛОГІЯ 

ЦВІТІННЯ РАННЬОЇ (VAR. PRAECOX CZERN.) І ПІЗНЬОЇ 

(VAR. TARDIFLORA CZERN.) ФОРМ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО 

(QUERCUS ROBUR L.) В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ 

Карплюк Н. А. 

Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка 

E-mail: karplyuk@chem-bio.com.ua 

 
Нами досліджено морфогенез генеративних органів і 

біологію цвітіння ранньої (var. praecox Czern.) і пізньої (var. 
tardiflora Czern.) форм дуба звичайного (Quercus robur L.) в 

умовах Західного Поділля. Результати 3- річних (2015–2017 рр.) 
досліджень розвитку генеративних органів, морфогенезу 

тичинкових і маточкових репродуктивних структур, етапів 
органогенезу різних статевих типів квіток і біології цвітіння з 

використанням порівняльно-ембріологічного, морфометричного, 
цитологічного і гістологіч-ного методів дослідження дозволили 

уточнити і по-новому висвітлити ряд закономірностей 
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морфогенезу генеративних органів і біології цвітіння ранньої і 
пізньої форм дуба звичайного в умовах Західного Поділля.  

Підтверджено, що морфогенез генеративних органів 
ранньої і пізньої форм дуба звичайного обумовлений діяльністю 

апікальної меристеми та процесами їх сексуалізації. Закладання 
жіночої генеративної сфери в обох форм, порівняно з чоловічою, 

відбувається значно пізніше і коливається від двох до трьох 
тижнів. Ранні етапи морфогенезу чоловічих і жіночих 

репродуктивних структур не відрізняються між собою. Видимі 
морфологічні відмінності виявляються в період закладання 

примордіїв тичинок і маточок. До появи цих структур розвиток 
всіх аксилярних бруньок у морфологічному відношенні 

відбувається подібно. 

Встановлено, що процеси морфогенезу чоловічих і жіночих 
репродуктивних структур ранньої форми порівняно з пізньою 

формою дуба звичайного в умовах Західного Поділля 
відбуваються1 щорічно на 16–20 днів раніше. Причому ці 

процеси в обох форм дуба звичайного генетично закріплені і 
виявляються незалежно від настання плюсових температурних 

режимів в роки спостереження.  
Дослідження органогенезу чоловічих і жіночих 

репродуктивних структур дозволили виділити в розвитку 
чоловічих репродуктивних структур 9 етапів органогенезу, які 

морфологічно та функціонально відрізняються один від одного. 
Причому процесам переходу з одного морфологічного стану в 

інший передують глибокі біохімічні та фізіологічні процеси, які 
добре спостерігаються за цитологічного і гістологічного 

дослідження чоловічих і жіночих репродуктивних структур.  
В циклі органогенезу репродуктивних структур тичинкової 

сережки услід за М. М. Барною і О.Б.Мацюк [1, 2], нами в 

ранньої і пізньої форм дуба звичайного виділено 9 етапів, а в 
розвитку маточкових квіток — 12 етапів органогенезу 

репродуктивних структур.. 
Етапи органогенезу чоловічих репродуктивних структур 

ЧС1–ЧС3 і етапи органогенезу жіночих репродуктивних структур 
ЖК1–ЖК3 призводять до формування вегетативних; ЧС4–ЧС5 і 

ЖК4–ЖК5 — генеративних; ЧС6–ЧС9 і ЖК6–ЖК9 — гаметогенних 
структур.  
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Нами встановлено, що на відміну від чоловічих 

репродуктивних структур, в розвитку жіночих виділено 12 етапів 

органогенезу, що обумовлено появою нових етапів ЖК10, ЖК11, 

ЖК12, котрі є наслідком взаємодії чоловічих і жіночих гамет на 

етапі ЖК10, що приводить до появи і функціонування нових етапів 

ЖК11, ЖК12, які відсутні у формуванні чоловічих репродуктивних 

структур. 

Біологія цвітіння ранньої і пізньої форм дуба звичайного 

обумовлені біологічними особливостями виду, а також залежить 

від впливу кліматичних умов, зокрема, температурного режиму. 

Окрім того, на хід і динаміку цвітіння тичинкових і маточкових 

квіток великий влив мають екологічні умови зростання виду 

(температурний режим, вологість повітря та освітленість). 

Цвітіння жіночих квіток в обох форм, порівняно з чоловічими, 

настає значно пізніше і коливається від двох до трьох тижнів. В 

біологічному відношенні ранні етапи цвітіння в обох форм 

протікають подібно. Відмінність спостерігається у тому, що 

терміни настання початку цвітіння тичинкових і маточкових 

квіток в ранньої форми починаються на два-три тижні раніше, 

ніж у пізньої форми.  

Стосовно біології цвітіння ранньої і пізньої форм дуба 

звичайного в умовах Західного Поділля, то вона, як нами 

з’ясовано, передусім зумовлена біологічними властивостями 

ранньої і пізньої форм дуба звичайного. Водночас встановлено, 

що сезонне цвітіння чоловічих і жіночих квіток ранньої форми 

дуба звичайного в умовах Західного Поділля відбувається дещо 

раніше, ніж у пізньої форми. Причому ця закономірність у обох 

форм дуба звичайного повторюється щороку і суттєво не 

залежить від зміни температурних режимів у роки дослідження.  

Отже, одержані нами результати досліджень морфогенезу 

чоловічих, жіночих репродуктивних структур і біології цвітіння 

ранньої і пізньої форм дуба звичайного в умовах Західного 

Поділля доповнюють наявні в літературі дані щодо особливостей 

репродуктивної біології видів родини Букові (Fagaceae Dumort.) і 

можуть бути використані в генетико-селекційній роботі з видами 

роду Дуб (Quercus L.) для одержання високопродуктивних і 

гетерозисних гібридів, для підвищення продуктивності лісових 
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фітоценозів та для прогнозування насіннєвої продуктивності 

головних лісотвірних порід. 
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Проблема взаємодії суспільства і природи стала однією з 

найважливіших проблем сучасності. Всі науковці світу 

погоджуються з тим, що відносини, які склалися між людиною та 

природою, в багатьох випадках стають критичними. 

Антропогенний тиск на природне середовище ставить ряд питань 

щодо збереження унікальних територій, які ще зберігають флоро-

фауністичні комплекси і мало піддаються впливу сукцесійних 

процесів й зберегли здатнсть до самовiдтворення. Саме  для 

збереження таких унікальних куточків природи й призначені 

захисні території на яких створюються національні природні 

парки й обмежується господарська діяльність людини [1,2]. 

Територія Національного природного парку «Цуманська 

Пуща» представляє мозаїку розмаїтих біотопів, які заселені 

різними групами безхребетних тварин. Не дивлячись на те, що в 

літературі відсутня інформація присвячена вивченню 

ентомофауни НПП «Цуманська Пуща», натомість є численні 
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публікації з опису ентомофауни суміжних з Парком територій, 

хоча й вони, як правило, мають фрагментарний характер [2,3]. 

Метою роботи є дослідження та вивчення видового 

різноманіття твердокрилих Національного природного парку 

«Цуманська пуща», що розташовується на адміністративній 

території Ківерцівського району Волинської області. 

Методи та об‘єкти дослідження. 

Збір матеріалу здійснюється маршрутними і стаціонарними 

методами при цьому досліджується масовість видового 

різноманіття фактичного матеріалу, включаючи імаго й інші фази 

розвитку, а також з'ясовували життєві цикли. Одним з 

традиційних методів дослідження ентомофауни є ентомологічний 

сачок [3,4]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

Наші дослідження з вивчення представників твердокрилих 

національного природного парку «Цуманська Пуща» 

проводились протягом 2016-2017 років. В результаті досліджень 

нами було визначено 67 видів твердокрилих, які належать до 12 

родин, а саме: Carculionidae, Scarabaeidae, Сerambycidae, Ipidae, 

Tenebrionidae, Carabidae, Coccinellidae, Buprestidae, Meloidea, 

Chrysomelidae, Elateridae, Scolytus. 
З отриманих результатів з вивчення видового складу 

Coleoptera  НПП «Цуманська Пуща» видно, що найбільш 

поширеними родинами ряду твердокрилі були наступні: Родина 

Жуки-Довгоносики (Carculionidae), яка представлена 23 

видами, що належать до 8 родів (34,3%) - Curculio glandium L., 

Curculio cerasorum P., Curculio nucum L., Otiorhynchus mucus F., 

Otiorhynchus ligustici L., Otiorhynchus sulcatus L., Otiorhynchus 

asphaltinus G., Rhopalapion longirostre Ol., Apion virens H., Apion  

trifolii L., Apion tenue L., Apion  pomonae F., Phyllobius  argentatus 

L., Phyllobius  piri L., Phyllobius  urticae L., Pissodes pini H., 

Pissodes piniphiius H., Magdalis aenescens L., Magdalis frontalis G., 

Magdalis rufa G., Sitophilus granaries L., Hylobius abietis L.. 

Родина Пластинчастовусі (Scarabaeidae), що 

представлена 8 видами (12,5%) Melolontha hippocastani F., 

Melolontha melolontha L., Geotrupes stercorarius L., Lethrus apterus 

Laxm., Copris lunaris L., Trichius fasciatus L., Epicometls hirta Poda, 
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Scarabaeus sacer H.  

На другому місці знаходиться родина Вусачі 

(Сerambycidae), яку представляють 7 видів (10,9%) Monochamus 

galloprovincialis Ovil., Acanthocinus aedilis L., Spondylis buprestoides 

L., Aromia moschata L., Cerambix cerdo L., Purpuricenus kaehleri L., 

Dorcadium eguestre Laxmann.  

Наступну позицію за кількістю видів посідають дві родини: 

родина Короїди (Ipidae), до кожної з яких належить по 6 видів 

відповідно (9,4%), а саме: Scolytus pygmaeus F., Hylesinus crenatus 

F., Hylesinus fraxini Panz., Xyleborus dispar F., Hylesinus oleiperda F., 

Hylesinus laticollis B., та родина  Заболонники (Scolytus) з видами: 

Scolytus carpini R., Scolytus intricatus R., Scolytus koenigi S., Scolytus 

mali B., Scolytus ratzeburgi J., Scolytus rugulosus R.. 

У решти родин кількість видів знаходиться у межах від 1 у 

Наривників (Meloidea), що у процентному відношенні становить 

1,5% до 5 видів серед Насіннеїдів (Apionidae), що станов ить 

відповідно 7,8%. 

Проте, слід зазначити, що не дивлячись на досить чисельне 

родинне різноманіття ряду твердокрилих на досліджуваній 

території, а це порядка 12 родин, їх більшість представлено 

досить обмеженим видовим складом, а саме - двома, трьома 

видами. Із 12 виявлених родин 7 родин мають незначне видове 

різноманіття. 

Слід зазначити, що нами було виявлено деяких 

представників ряду твердокрилі, які занесено до Червоної книги 

України: Вусач мускусний - Aromia moschata L. – родина Вусачі, 

Священний скарабей - Scarabaeus sacer- родина 

Пластинчастовусі. 

Висновки. Переважна більшість із визначених видів 

представників ряду твердокрилі належить до поліфагів, хоча 

зустрічаються й монофаги, крім цього є шкідники лісу, саду, 

поля, а також є виключно фітофаги. Щільність популяції жуків, в 

досліджуваних біоценозах, в значній мірі залежить від 

екологічних умов, наявності харчової бази, тому чисельність 

видів може мати значні коливання. 
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Одним з основних напрямків біоекологічних досліджень 

рідкісних червонокнижних видів рослин є вивчення особливостей 

сезонного ритму розвитку та тривалості їх життєвого періоду. 

Dictamnus albus L. є одним із таких видів, вивченню 

фенології та стану популяції якого приділяється особлива увага у 

природному заповіднику "Медобори". Тут знаходиться один із 

найчисельніших його локалітетів в Україні. Вид представлений 

двома ценопопуляціями: дуже малочисельною на ІІ та ІІІ 

Городницьких товтрах (окол. с. Городниця Підволочиського 

району) і доволі чисельною на г. Гострій (окол. с. Вікно 

Гусятинського району) [1]. 

Дослідження фенології  D. albus L. в межах його 

природного поширення на г.Гострій  до створення заповідника не 

проводилися. Регулярні спостереження розпочалися з 1993 року., 

згідно до вимог методичного посібника Філонова К.П., 

Нухимовської Ю.Д. [3], а з 2003 р. – Андрієнко Т.Л. [2]. 

mailto:medobory@gus.tr.ukrtel.net
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Відповідно до них, дослідження проводилися через кожні 7 днів 

протягом вегетаційного періоду. Фіксувалися: початок вегетації 

(початок весняного відростання), початок цвітіння (поява кількох 

перших розкритих квіток), масове цвітіння (розквітло більше як 

50% з наявних бутонів), кінець цвітіння (відцвітання останніх 

квіток), початок плодоношення (початок формування плодів), 

кінець плодоношення (повне висипання насіння), кінець вегетації 

(відмирання пагонів). 

Проведений за останні 15 років аналіз фенодат показав, що 

у D. albus L. середня дата початку вегетації – 13 квітня, а його 

кінця– 9 жовтня. Початок цвітіння в середньому настає 15 травня, 

масове – 24 травня, кінець – 12 червня. Різниця між середніми 

фенодатами початку і масового цвітіння складає 9 днів, а 

середній багаторічний цикл тривав 28 днів. Тривалість цвітіння в 

різні роки коливається в межах 22-36 днів, тому цей вид можна 

віднести до групи довгоквітучих. Середній термін початку 

плодоношення – 6 червня, а  кінця – 18 липня. Тривалість періоду 

плодоношення - 21- 65 днів. За тривалістю дозрівання насіння D. 

albus L. належить до групи довгодозріваючих рослин, а за 

періодом вегетації в цілому – до триваловегетуючих, оскільки в 

різні роки спостережень його тривалість була від 132 до 204 дні. 

 За результатами багаторічних спостережень встановлено, 

що початок вегетації D. albus L. здебільшого припадає на квітень. 

Проте, у 2016-2017 роках вид почав вегетувати ще 23.03, що 

пов'язано із надмірно теплими І та ІІ декадами місяця та раннім 

початком весни, а у 1996 р. лише – 30.04, коли була затяжна зима 

та сніговий покрив пролежав до середини квітня. Найраніша дата 

початку цвітіння – 5.05.1997 р., що викликано досить ранньою 

весною та доволі високими температурними показниками ІІ та 

початку ІІІ декади квітня, а найпізніша – 22.05.2014 р. через 

надмірно прохолодні І та ІІ декади травня; аналогічно – масового 

цвітіння – 13.05.1997, 2000рр. та 3.06.2008 р. Кінець цвітіння 

найшвидше фіксувався 5.06.2003, 2012рр., коли максимальні 

температурні показники початку І декади місяця були надмірно 

високими, що призвело до швидкого відцвітання виду, а 

найпізніше – 22.06.2006 р., через пізню весну та холодні і дощові 

І та ІІ декади червня. Середня дата початку плодоношення - 6.06. 
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Найраніший початок формування плодів зафіксовано 2.06.2017 р. 

Це сталося через високі температурні показники ІІІ декади 

травня, що призвело до раннього початку відцвітання перших 

квіток. Найпізніше – 3.07.2006 р., що пов'язано з досить 

прохолодними та дощовими ІІ та ІІІ декадами  червня, а також 

пізнім закінченням цвітіння. Кінець плодоношення припадає на 

18.07. Найшвидше D. albus L. закінчив плодоносити 

8.07.2003,2011 рр., що викликано раннім дозріванням та 

висипанням насіння, а найпізніше – 31.07.2017р. Початок 

випадання рослин в середньому припадає на 8.08. У 2011 та у 

2017 роках, через надмірно сухі І та ІІ декади липня, вид почав 

випадати ще 20.07, а у 2004 р., у зв’язку з тим, що кінець літа та 

початок осені були помірно теплими та вологими – 28.09. 

Найшвидший кінець вегетації був 22.09.2005 р., що пов'язано із 

надмірно посушливими кінцем серпня та І і ІІ декадами вересня, 

а найпізніший – 24.10. 2013 р., коли рослини залишалися 

зеленими ще на початку першої декади жовтня і масово почали 

жовтіти та випадати лише в результаті заморозків на початку ІІ 

декади. 

Таким чином, тривалість фенофаз D. albus L. прямо 

залежить від погодних умов сезонів і тому не є однаковою в різні 

роки спостережень.  Крім того, значний вплив на це мають 

наявність вологи у ґрунті та різкі коливання температурного 

режиму, що призводять до передчасного та прискореного 

проходження та завершення фенофаз. 
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Постановка проблеми. Цуманська пуща - національний 

природний парк в Україні. Розташований у межах Ківерцівського 

району Волинської області, на території однойменного лісового 

масиву поблизу смт Цумань, в межиріччі Стиру та Горині [1]. 

У Південній смузі Цуманської пущі знаходиться урочище 

Папики. Нами було проведене дослідження ентомофауни цього 

урочища. Дана група тварин є найпоширенішою на Землі. Відомо 

більше 1 мільйона видів комах, проте системних спостережень за 

популяцією ентомофауни даного урочища не проводилось. В 

сучасній літературі можна знайти лише фрагментарні 

дослідження, науковців минулого століття стосовно опису 

ентомофауни територій, що знаходяться поруч нашого об‘єкту 

досліджень [ 5].  

Саме тому, обрана нами тема, є актуальною та має 

науковий та краєзнавчий характер [2, 3.] 

Мета роботи є дослідження видового різноманіття 

ентомофауни урочища «Папики». 

Методи та об‘єкти дослідження. Виконуючи завдання ми 

використовували загальноприйняті в ентомології методи 

досліджень, які є досить різноманітними [4]. Зокрема, ми 

застосовували метод прямого спостереження (маршрутний), 

порівняльний, облік і аналіз населення окремо взятої рослини, 

статистичний та за допомогою ентомологічного сачка.  

Результати дослідження та їх обговорення. В ході нашого 
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дослідження було виявлено, що ентомофауна урочища Папики є 

досить різноманітною і повністю відповідає особливостям її 

географічного розташування. Нами було виявлено представників 

таких рядів: Твердокрилі (Coleoptera), Лускокрилі (Lepidóptera), 

Двокрилі (Diptera), Прямокрилі (Orthoptera), Перетинчастокрилі 

(Hymenoptera),  Бабки (Odonata).  

Найбільш чисельними були представники рядів 

Твердокрилі, Перетинчастокрилі, Лускокрилі та Бабки. Проте, 

слід зазначити, що на території урочища існують різні біоценози, 

зокрема: луків, лісу й лісових галявин, водойми та агроценози, 

так як поряд розташовуються орні землі господарства та приватні 

ділянки. Тому, чисельність популяції комах на різних типах 

біоценозів мали значні коливання. 

Так, найбільш чисельними в біоценозі луків,  є 

представники ряду Лускокрилі та Бабки, які представлені 5 

видами кожний. Серед представників Lepidoptera були визначені: 

Pieris brassicae L., Rhodocera rhamni L., Lycaena Icarus Rott., 

Vanessa urticae L., Loxostege sticticalis L..  

До Odonata належать: Sumpetum vulgatum L., Aeschna juncea 

L., Aeschna grandis L., Lestes sponsa L., Coenagrion pulchellum L. 

Однаковою кількістю видів представлені ряди Твердокрилі, 

а саме: Copris lunaris L., Melolontha melolontha L., Adalia 

bipunctata L. та Соссіnella  quinquepunctata  L.  та 

Перетинчастокрилі: Lasius  niger  L., Bombus agrorum F., Vespa  

crabro L. і найбільш чисельною була Apis melifera L. 

Також було виявлено 3 види  представників Двокрилі. Біля 

водойми ряд Diptera був представлений видами:  Culex pipiens L., 

Tipula L. та Tabanus bovinus L.. 

Й лише одним видом було представлено ряд Прямокрилі 

(Orthoptera), а саме – Tettigonia  viridissima L.. 

На нашу думку таке співвідношення видів ентомофауни 

зумовлене незначною територією (компактністю різних 

біоценозів на  обмеженій території), специфічністю 

біоценотичних угруповань та близьким розташуванням до 

населеного пункту, й відповідно суттєвим антропогенним 

чинником. 

Крім вище описаних особливостей поширення 
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ентомофауни в певних біоценозах луків нами було проведено 

вивчення якісного складу ентомофауни лісових масивів та узлісь 

урочища.  

При дослідженні, ентомофауни лісу, нами було виявлено 40 

видів комах, що належать до 7 рядів та 23 родин. У видовому 

відношенні найбільш поширеними були представники ряду 

Твердокрилі (27,5%,), яких було виявлено 11 видів. Не менш 

поширеними є представники ряду Лускокрилі або Метелики 

(22,5%.), яких було виявлено 9 видів. Представники ряду 

Перетинчастокрилі (17,5%) були представлені 7 видами. 

Однаковою кількістю видів по 4 у кожному, були представлені 

ряди Напівтвердокрилих або Клопів (10,0%) та Бабок (10,0%). 

Ряд Прямокрилі (7,5%) представлений 3 видами й тільки 2 

видами – ряд Двокрилі (5,0%).  

Висновки. При проведенні польових досліджень, на 

території урочища Папики, серед представників ентомофауни 

найчастіше зустрічалися представники таких рядів: Coleoptera; 

Diptera; Lepidopthera; Orthoptera; Hymenoptera; Orthoptera та 

Homoptera. Вивчення популяційних характеристик ентомофауни 

урочища має краєзнавче та наукове значення для збереження 

ентомофауни в майбутньому. 
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Дихогамія (з грец. dicha —– на дві частини, окремо і gamos 

— шлюб) — неодночасне дозрівання в квітках пиляків і 

приймочок. Дихогамія як пристосування для перехресного 

запилення була вперше описана А. Т. Болотовим [2]. Термін 

дихогамія запропонував Спренгель в 1973 р.. В одних квітках 

спочатку дозрівають пиляки (протерандрія), в інших — 

приймочки (протерогінія). Дихогамія спостерігається не лише в 

двостатевих, але й в одностатевих квітках однодомних і 

дводомних рослин [1]. Розрізняють два типи дихогамії: здійснена, 

коли приймочки дозрівають після засихання тичинок (або 

навпаки) і нездійснена, коли настає за невтраченої функції 

органів протилежної статі. Протерандрія спостерігається майже у 

всіх рослин родини Asteraceae Dumort., Fabaceae Lindl., 

Ranunculaceae L. та ін. Протерогінія трапляється рідше, 

наприклад, у рослин родини Berberidaceae L, Brassicaceae 

Burnett., Rosaceae Juss.та ін.  

Вперше явище дихогамії у видів роду Juglans L. було 

описано F. Delpino [5] на прикладі J. regia. 

Приступаючи до дослідження біології цвітіння 

генеративних органів, ми виходили з того, що Juglans regia за 

даними [ віднесений до феногрупи за періодом цвітіння 

полікарпічних деревних рослин — середньоквітучі (21.04–23.05), 

а до феногрупи за тривалістю цвітіння до періоду цвітіння — 

короткий (8–14 днів). Проаналізувавши дані досліджень строків 

зацвітання особин Juglans regia та тривалості цвітіння (періоду 

цвітіння) з урахуванням метеорологічних умов Західного Поділля 

(Тернопільська область) та виходячи із запропонованої 

класифікації феногруп полікарпічних деревних рослин [4] нами 
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встановлено, що Juglans regia належить до середньоквітучих 

видів, який зацвітає у першій декаді травня і цвіте до середини 

третьої декади травня з коротким періодом цвітіння (9–14 днів). 

Juglans regia характеризується особливостями морфології 

тичинкових і маточкових квіток, що в значній мірі впливає на 

процес цвітіння. На одній і тій же особині маточкові і тичинкові 

квітки розпускаються неодночасно, але дуже рідко 

спостерігаються випадки одночасного зацвітання чоловічих і 

жіночих квіток на одній і тій же особині. У одних особин 

спочатку розпускаються і втупають у фазу цвітіння чоловічі 

квітки, а пізніше, в кінці їх цвітіння починають цвісти жіночі, на 

іншій — спочатку зацвітають жіночі квітки, а відтак чоловічі. 

Така закономірність термінів зацвітання чоловічих і жіночих 

квіток виключає їх самозапилення і забезпечує перехресне 

запилення. Така особливість цвітіння характерна для дихогамних 

рослин, до яких належить і об’єкт нашого дослідження —  

Juglans regia. Цвітіння чоловічих квіток відбувається 

інтенсивніше, ніж жіночих і закінчується в коротший термін, 

тому що за перехресного запилення у всіх без винятку рослин 

чоловіча генеративна сфера продукує значно більше пилку, ніж 

жіноча генеративна сфера приймочок маточок для його 

сприймання. Це забезпечує більшу ймовірність попадання пилку 

на приймочки маточок за анемофільного запилення.  

Спадковість того чи іншого типу дихогамії ще мало 

досліджена. Вивчаючи спадковість цього явища, О. Д. Маяцька 

[3]  встановила, що кожна особина грецького горіха здатна 

утворювати групу нащадків, що розподіляються за типом 

дихогамії на протандричні та протогінічні особини. Кількість їх 

може бути приблизно однакова або з невеликим відхиленням в 

той чи інший бік. 

Наші трирічні дослідження питання щодо постійності типу 

цвітіння у Juglans regia підтверджують літературні дані, оскільки, 

ми спостерігали постійність типу дихогамії у одних і тих же 

особин Juglans regia. Незважаючи на зміну кліматичних умов 

протягом періоду дослідження завжди першою вступала у фазу 

цвітіння чоловіча генеративна сфера протандричних особин та 

жіноча — протогінічних. Така закономірність спостерігається і в 
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процесі цвітіння. Одержані нами дані підтверджують літературні 

дані про те, що дихогамія є спадковою ознакою, властивою для 

однодомного горіха грецького. Зміна кліматичних умов впливає 

лише на зміну в той чи інший бік термінів початку та тривалості 

цвітіння особин Juglans regia. 
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Перші відомі літературні джерела щодо інтродукції, форм 

збереження і використання витких жимолостей у моносадах та 

інших штучно створених екосистемах дендропарку “Софіївка”, а 

отже і в Правобережному Лісостепу України, датовані 1905 

роком [1]. однак цілеспрямована робота з мобілізації висхідного 

матеріалу розпочата лише в 1985 році. 

Колекція витких жимолостей Національного 

дендрологічного парку “Софіївка” HAH України, що знаходиться 

в Правобережному Лісостепу України, розміщена в моносаду 

ліан і нараховує 21 таксон, які внесені до реєстру національного 

надбання. Таксономічний склад досліджуваних рослин 

представлений 15 видами, 2 різновидами, 1 формою та 5 

гібридами. В колекції дендропарку преставлені виткі жимолості, 

що відносяться до всіх секцій і майже всіх підсекцій роду 

Lonicera L. (Підрід Chamaecerasus  Rehd. - Секція Nintooa 

(Sweet.) Rehd., підсекція Breviflorae Rehd., підсекція Longiflorae 

Rehd.; Підрід Periclymenum L., - підсекція Phenianthi Rehd., 

Cypheolae (Raf.) Rehd.),, Eucaprifolia Rehd., які відрізняються між 

собою географічним походженням, місцем в системі роду та 

строками інтродукції – від 25 до 110 років, що й визначило їх 

позицію в акліматизаційному процесі, актуальність і значення 

результатів проведених досліджень для правильного вибору 

підходів їх використання у моносадах та інших штучно 

створених екосистемах.  

Оскільки об’єкти наших досліджень є виткі види 

жимолості, приведемо коротку характеристику тільки тих 

підрозділів (секцій і підсекцій), в які вони входять, пропустивши 
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секції, що об’єднують прямостоячі види. 

Підрід Chamaecerasus Rehd.  Секція Nintooa (Sweet.) Rehd. 

Підсекція Breviflorae Rehd. Об’єднує 11 видів, поширених в 

центральній Азії і Гімалаях і представлена виткими 

вічнозеленими рослинами. Представники цієї підсекції 

представлені в колекції дендропарку “Софіївка” двома видами: 

L. Henryi Hemsl., L. Giraldii Rehd.. Підсекція Longiflorae Rehd. 

об’єднує 17 видів, поширених в Кореї, на півдні Японії до 

Індонезійського архіпелагу, в західній частині Гімалаїв. В 

колекції представлена двома таксонами: L. japonica Thunb., 

L. japonica f. aureo-reticulata Nichols.. 

Підрід Periclymenum L.. Підсекція Phenianthi Rehd. 

об’єднує 5 видів з північної Америки і 1 вид з Китаю. В колекції 

дендропарку “Софіївка” представлена одним видом – L. 

sempervirens L.та гібридними жимолостями: x L. browni carr. var. 

fuchioides Rehd., x L. browni carr. var. punicea Rehd., x L. heckrottii 

Rehd., x L. tellmaniana Spacth.. Підсекція Cypheolae (Raf.) Rehd. 

Об’єднує 10 видів з Північної Америки і один з Китаю. В колекції 

дендропарку представлена такими видами: L. hirsuta Eat., 

L. dioica L., L. prolifera Rehd., L. flava Sims., L. flavida Cock.. 

Підсекція Eucaprifolia Rehd. В підсекцію входить 7 видів, 

поширених в Середземномор’ї, Європі, Кавказі, і один вид з 

Китаю. В колекції дендропарку “Софіївка” представлена 4 

видами і 2 формами: L. implexa Ait., L. caprifolium L., L. etrusca 

Santi, L. periclymenum L., L. p. var. belgica Ait., L. p. var. serotina 

Ait.. 

Сучасні каріологічні дані (Janaki, Sanders, [3] і інші 

дослідники свідчать, що виткі жимолості мають, як правило, 

основне число n=9. Більшість інтродукованих видів — диплоїди 

(2n=18), хоча зустрічаються серед них тетраплоїди і гексаплоїди. 

Диплоїдними є більшість північноамериканських і 

середземноморських: L. prolifera Rehd., L. caprifolium L. та інші. 

У жимолості виткої – L. periclymenum знайдено як диплоїдну, так 

і тетраплоїдну форму.  

Комплексні інтродукційні дослідження витких жимолостей 

роду Lonicera L. впродовж 30 - річного періоду (Г.І.Музика [2]) 

дозволило нам визначити ступінь аккліматизації рослин в нових 
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умовах, провести оцінку їх життєздатності і перспективності за 

інтегральною числовою шкалою, встановити перспективи їх 

збереження і культивування у форматі нижчеперерахованих 

форм. Форми збереження і культивування біорізноманіття витких 

жимолостей роду Lonicera L. у моносадах та інших штучно 

створених екосистемах:  

1. Колекційна ділянка ліан за межами паркової структури 

дендропарку "Софіївка". 1.1 Колекційна ділянка як база для 

комплексних наукових досліджень (інтродукційних, 

біоекологічних, селекційних і інших. 1.2 Колекційна ділянка як 

база для освітніх  досліджень (морфологічних, систематичних та 

інших); 2. Колекційно–експозиційні ділянки ліан в складі 

паркової структури штучно створених екосистем. 2.1 В складі 

структури підліску молодих дубово–ясеневих насаджень 

(L. caprifolium). 2.2 В складі структури декоративного 

оформлених вхідних зон парку як вічнозелені грунтопокривні 

рослини (L. japonica, L. Giraldii., L. japonica f. aureo-reticulata., 

L. periclymenum, L. p. var. belgica, L. p. var. serotina). 2.3 В складі 

структури паркової ділянки "Звіринець"(L. caprifolium) з метою 

надання ділянці функціонального образу – природного, зарослого 

і непрохідного куточку; 3. Маточника – як база для збереження і 

розмноження генетичного біологічного різноманіття витких 

жимолостей; 4. Матеріал колекції витких жимолостей у формі 

культури in vitro в мікроклональній лабораторії. 5. Рослинний 

матеріал біорізноманіття витких жимолостей роду Lonicera L. у 

формі гербарних зразків та інше. 
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Відомо, що визначальним фактором мікробного ценозу 

ризосфери (ризоплани) є рослина [1]. Завдяки біологічним 

особливостям, що зумовлюють формування рослинно-мікробних 

систем у ризосфері, з’являється можливість використовувати 

мікробні агенти біоконтролю для управління поширення хвороб, 

зокрема фітопатогенних бактерій, що, соєю чергою, створює 

умови для підтримки ефективності управління за участю 

природних біологічних механізмів [2]. 

Метою проведених досліджень було визначення 

різноманітності мікробіому  рослин у біоконтролі фітопатогенних 

бактерій. 

Дослідженнями встановлено, що співвідношення різних 

еколого-трофічних груп ґрунтових мікроорганізмів змінюється 

залежно від рослини. Для бобових вміст амоніфікатрів був у – 1,5 

і більше разів вищим, ніж при вирощуванні злакових, 3,5 і більше 

хрестоцвітої культури ріпаку, що свідчить про значне збагачення 

ґрунту органічною речовиною рослинного походження та 

забезпечення амонійним азотом за рахунок його фіксації з 

повітря. Відповідні зміни чисельності спостерігались у випадку з 

бактеріями, що використовують для свого живлення мінеральний 

азот. Максимальна чисельність цих мікроорганізмів у ґрунті була 

відзначена при вирощуванні ріпаку, пшениці,  жита, перцю і 

становила відповідно – 9,4;  9,1; 8,9; 8,6 млн. КУО / г абс. сухого 

ґрунту. Це свідчить про значне використання цими культурами 

мінерального азоту. Позитивний баланс спостерігали і для 

азотобактера. Що стосується мікроміцетів, то слід зазначити, що 

коливання їх чисельності не було таким значним, як 

бактеріальної флори, але в агроценозах пшениці, люпину, ріпаку, 
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перцю вона була вищою, ніж у ґрунті під соєю, козлятником, 

житом. 

Показники оліготрофності та педотрофності ґрунту 

зростали зі зміною культури у такому порядку (соя → люпин → 

козлятник → жито → перець→ пшениця → ріпак) і свого 

максимального значення сягали  при вирощуванні ріпаку та 

становили відповідно 1,20 і 2,40. Підвищення показника 

педотрофності свідчить про збільшення інтенсивності розкладу 

органічної речовини ґрунту, а збільшення оліготрофності ґрунту 

вказує на зниження вмісту в ґрунті поживних речовин, зокрема 

доступного азоту.  

Напруженість мінералізаційних процесів у ґрунті теж 

збільшувалася пропорційно, від сої до ріпаку, і максимального 

значення сягала для ріпаку, коефіцієнт мінералізації-іммобілізації 

складав – 1,42, що в 2,4 раза вище, ніж при вирощуванні сої. 

Сукцесійно-динамічні зміни мікробного угруповання ґрунту 

пов’язані, в першу чергу, з впливом на біоценоз вирощуваних 

культур та абіотичних чинників, таких як температура та 

вологість. 

Дослідження амоніфікуючої та нітрифікуючої здатності 

ґрунту при вирощуванні досліджуваних рослин показали, що 

використання мінеральних добрив, а особливо біопрепаратів 

позитивно впливає на ці показники. Результати досліджень 

показали, що вирощуванні рослин без добрив порівняно з 

використанням мінеральних добрив і біопрепаратів сприяє 

збільшенню виділення СО2 у 2 рази. Такі самі закономірності 

спостерігали і за визначення поглинання О2.  

Важливе значення для уявлення про характер і функції 

мікроорганізмів, що населяють ґрунт, має вивчення  мікробного 

пейзажу [3]. Нами на прикладі перцю встановлено, що 

вирощування Capsicum annum L. із застосуванням мінеральних і 

бактеріального препарату діазофіту у порівнянні з варіантами без 

добрив підвищує густину мікробних   обростань   каналів   

капілярів   і  сприяє збільшенню якісної різноманітності складу 

мікроорганізмів, що їх заселяють Серед мікроорганізмів 

домінуюче становище займають бактерії, які утворюють короткі 

ланцюжки клітин, мікроколонії і безформні скупчення. По всьому 
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полю зору розсіяні одинокі клітини спороутворюючих бактерій 

або їх невеличкі групки. Досить представницькими є 

мікроскопічні.  

Із водоростей найбільше представницькою є група 

ціанобактерій, а з найпростіших – амеби. Привертає увагу, 

домінуюча присутність у ґрунті без добрив при вирощуванні 

Capsicum annum L. нематод. При внесенні мінеральних добрив 

також спостерігається присутність нематод. Наявність нематод 

може слугувати показником несприятливого фітосанітарного 

стану ґрунту. 

Дослідження безпосереднього впливу фільтратів 

культуральних рідин Pseudomonas savastanoi pv. glycinea (кутаста 

плямистість), Xanthomonas axonopodis pv. glycines (пустульний 

бактеріоз), Pseudomonas syringae pv. tabaci (дикий опік), – 

Fusarium oxysporum (фузаріозу), Ascochyta sojaecola Abramov 

(аскохітозу) та водного екстракту хворих рослин сої на вірусну 

мозаїку та симбіотичну систему соя сорту КиВін –  бульбочкові 

бактерії показали, що під їх дією змінюється азотфіксувальна 

активність бульбочок сої. 
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Видове різноманіття аборигенної іхтіофауни малих річок, 

значно зменшується завдяки постійному антропогенному 

навантаженню на екосистеми. Спостерігається постійна 

деградація водойм, умов існування їх гідроценозів і гідробіонтів, 

відбувається постійне скорочення видового різноманіття 

іхтіофауни [1,3,4]. Саме тому, питання відродження малих річок 

та їх аборигенної іхтіофауни у системі реабілітації довкілля 

залишається надзвичайно актуальним, так як на сьогодні стан 

відтворення іхтіофауни ценозів природних екосистем складає 

тільки 78% [1,2]. 

Більшість наукових робіт, що були присвячені вивченню 

іхтіофауни Волині носили фрагментарний характер [2,4]. На 

теперішній час, необхідно відзначити, вагомий вклад у питаннях 

фауністичного моніторингу водойм, збереження їх іхтіофауни, 

що представлений роботами Гриба Й.В., Кунчика Т.М, 

Мосніцького В.О. та інших [2,3,5]. 

У прісноводних водоймах України наразі відмічено 114 

видів міног і риб 72 родів, 26 родин та 16 рядів, серед яких 

домінують родини коропових (42 види), бичкових (16) та 

окуневих (10). На основі порівняльного аналізу сучасного стану 

іхтіофауни показано зменшення видового складу більшості 

річкових басейнів та падіння загальної чисельності риб, що 

пов’язують з негативним впливом господарської діяльності на 

гідроценози. Певні види риб прісноводних водойм, а це  порядка 

24 таксонів 5 родин, вже зараз потребують спеціальної охорони 

на рівні Червоної книги України [3,5]. 

Метою роботи є аналіз видового різноманіття іхтіофауни 

річки Кустинка (притока Горині). 

Методи і об‘єкти дослідження 

Аналізуючи видове різноманіття іхтіофауни нами були 
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використані наукові джерела [2,3,5], а також результати власних 

польових досліджень останніх років з вивчення впливу біотичних 

та абіотичних чинників на відтворення аборигенної іхтіофауни р. 

Кустинка та стійкості річкових іхтіоценозів. Досліджувалась 

динаміка видового складу аборигенної іхтіофауни, зміна її 

якісних та кількісних характеристик. 

Результати досліджень та їх обговорення 

Дослідження складу іхтіоценозу, яке проводили у пізньо-

осінній та весняний періоди показали, що іхтіофауна р. Кустинка 

у сучасних умовах представлена 15 видами, які належать до 6 

родин: коропові, в’юнові, щукові, колючкові, окуневі та 

головешкові. 

Так до ряду Коропоподібні – Cypriniformes G. (1909) 

належать родина Коропові – Cyprinidae F. (1822) з 

представниками: Плітка звичайна -  Rutilus rutilus L. (1758); 

Головень Європейський - Leuciscus cephalus L. (1758); 

Краснопірка звичайна - Scardinius erythrophthalmus L. (1758); 

Верховодка звичайна - Alburnus alburnus L. (1758); Плоскирка 

європейська - Blicca bjoerkna L. (1758); Гірчак європейський - 

Rhodeus sericeus B. (1782); Карась сріблястий - С. auratus gibelio 

B. (1782); Карась звичайний або золотистий - Carassius carassius 

L. (1758); Пічкур звичайний - Gobio gobio L. (1758) ця родина є 

найбільш чисельною.  

Крім цього виявили представників  родини В‘юнові  - 

Cobitidae S. (1839) з одним видом - В‘юн звичайний - мisgurnus 

fossilis L. (1758). До ряду Щукоподібні - Esociformes B. (1858) 

належать родина Щукові – Esocidae C. (1816) вид Щука 

звичайна - Esox lucius L. (1758); до ряду Колючкоподібні - 

Gasterosteiformes G. (1909) належить родина Колючкові – 

Gasterosteidae G. (1816) вид Колючка триголкова звичайна -  

Gasterosteus aculeatus L. (1758);  до ряду Окунеподібні – 

Perciformes B.  (1859) належить родина Окуневі Percidae C. 

(1816) з представниками Окунь звичайний - Perca fluviatilis L. 

(1758) та Йорж звичайний -  Gymnocephalus cernuus L. (1758), а 

також родина Головешкові – Odontobutidae H. et G. (1993) з 

представником Головешка ротань - Percottus glenii D. (1877).  

Оцінку стану іхтіоценозу природних водойм ми 
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здійснювали відносно досліджень, які проводились науковцями в 

попередні роки. Так, в порівнянні з початком XX ст. видовий 

склад аборигенних риб досліджуваних водних об’єктів Полісся 

Рівненської області зазнав значних змін. За літературними 

даними, в річковій мережі з‘явилось 6 нових видів вселенців – 

акліматизованих та інвазійних, а також є види, що зникли, або 

малочисельні [4,5].  

Висновки. В результаті досліджень були визначено 15 

видів риб представники яких належать до 4 рядів та 6 родин. За 

видовим складом домінував ряд коропоподібні, який був 

представлений 9 видами. Необхідно впровадити в практику 

забезпечення постійного моніторингу за відродженням 

аборигенної іхтіофауни, яке буде можливе лише при мінімізації 

втручання людини в природні екосистеми, а сам процес 

відтворення іхтіофауни стане можливим, тільки при створення 

сприйнятливих умов.  
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ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПРИУРОЧЕННЯ ВІДЛОВІВ ССАВЦІВ У 

МАТЕРІАЛАХ ЗАКРИТОЇ  ЕКСПОЗИЦІЇ ЗООЛОГІЧНОГО 

МУЗЕЮ КАФЕДРИ  БОТАНІКИ ТА ЗООЛОГІЇ ТНПУ імені 

ВОЛОДИМИРА  ГНАТЮКА 

Сусла О.І, Шевчик Л.О. 

Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка 

E-mail: shevchyk.lubov@i.ua 
 

Тривалий еволюційний розвиток Ссавців (Mammalia) 

сприяв освоєнню всіх середовищ існування, широкому 

географічному розселенню, великій різноманітності, зростанню 

чисельності  і,  як наслідок, ускладненню екологічних функцій 

представників класу [3]. Ссавці відіграють важливу роль як 

потужний фактор регулювання біомаси та підтримання стійкості 

біогеоценозів. Травоїдні тварини впливають на видове 

різноманіття  рослин пасовищ та луків, хижаки регулюють 

чисельність тварин в природі. Ссавці збагачують органічними 

речовинами ґрунт. Деякі види забезпечують перенесення  насіння 

та спор рослин, розширюючи ареал існування останніх. Поїдаючи 

хворих тварин  та  їхні трупи,  ссавці виконують санітарну роль у 

природі. 

 Неоціненне економічне  значення ссавців. Цінне хутро 

багатьох видів робить їх об’єктами  промислу.  Людина вживає у 

їжу м’ясо тварин.  Представники  багатьох видів одомашнені 

людиною і ставиться вона до них як до домашніх улюбленців. 

Науковці використовують ссавців  для наукових, 

косметологічних та медичних  досліджень.  В той же час гризуни 

псують врожаї культурних рослин та запаси харчових продуктів, 

часто вони є переносниками  різноманітних захворювань людини 

та тварин.    

Як типові синантропи,  ссавці мають значне естетичне 

значення і є об’єктами  природничих музеїв України.  У фондах 

закритої експозиції музею кафедри ботаніки та зоології ТНПУ 

імені Володимира Гнатюка представлені матеріали, відловлені на 
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території Західної України, яка включає в себе вісім  областей: 

Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську,   Волинську, 

Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку та Закарпатську [1]. 

Найбільша вибірка припадає на  матеріали  Тернопільської   

(10 видів) та Закарпатської (9 видів) областей. По два види 

ссавців виловлені на території Івано-Франківської, Львівської та 

Рівненської областей. В межах  Волинської,  Хмельницької  та 

Чернівецької областей відлови не проводили, що пояснюється 

сферою наукових інтересів викладачів кафедри за період 

існування зоологічного музею.  

Закриту експозицію  зоологічного музею кафедри ботаніки 

та зоології  формують представники двох рядів класу Ссавці: 

Гризуни (Rodentia), або Мишоподібні (Muriformes), що  

налічують 11 видів та один вид ряду Комахоїдні (Insectivora) [2]. 

Найбільш широка географія відловів охоплює територію 

Львівської, Тернопільської,  Рівненської та Закарпатської 

областей  і характерна для фонового виду регіону  [4] миші  

жовтогорлої Apodemus flavicollis (Melchior 1834), представника  

родини мишачі  Muridae, ряду Гризуни (Rodentia). 

У трьох областях (Тернопільській, Івано-Франківській та 

Закарпатській) зроблені відлови миші хатної Mus musculus L. 

1758  та миші польової Apodemus agrarius (Pallas 1771) (Rodentia, 

Muridae). Представник  ряду Гризуни (Rodentia) родини  

Хом'якові Cricetidae нориця підземна, або полівка підземна 

Microtus subterraneus (Selys Longchamps 1836) була виловлена в 

Тернопільській, Рівненській та Закарпатській областях.  

Нориця руда, або полівка руда Myodes glareolus (Schreber 

1780), представник  родини  Хом'якові Cricetidae, ряду Гризуни 

(Rodentia), частіше за все  зустрічається в Закарпатській, рідше в 

Тернопільській та Львівській областях. Щур сірий, пацюк сірий 

Rattus norvegicus (Berkenhout 1769) (Rodentia, Muridae)  був 

відловлений в  Закарпатській та Тернопільській областях.  

Гризуни  виловлені на території  Тернопільської області  

представлені мишою лісовою Apodemus sylvaticus (L. 1758) 

(Rodentia, Muridae); ховрахом європейським Spermophilus citellus 

(L. 1766) (Rodentia, Sciuridae);  ховрахом крапчастим 

Spermophilus suslicus (Guldenstaedt 1770) (Rodentia, Sciuridae); 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%27%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%27%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/Cricetidae
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%27%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/Cricetidae
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норицею звичайною, або полівкою звичайною Microtus arvalis 

(Pallas 1779), (Rodentia, Cricetidae).  

Представники ряду Гризуни (Rodentia), родини  

Хом'якові Cricetidae: сіра нориця Microtus Schrank  та нориця 

темна, або полівка темна Microtus agrestis (L. 1761) були 

виловлені на Закарпатті. Тут же були зроблені  відлови  

бурозубки звичайної Sorex araneus L. 1758, представника родини  

мідицеві Soricidae, ряду Комахоїдні (Insectivora, sеu Eulipotyphla). 
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УДК 582.284.3 (477.43) 

АНАЛІЗ ВИДОВОГО СКЛАДУ MYCOPHYTA ПД.–ЗХ. 

ЧАСТИНИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЗАНЕСЕНИХ ДО 

«ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ. РОСЛИННИЙ СВІТ (2009)»  

Яворівський Р.Л., Колцуняк М.Ю. 

Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка  

E-mail: forik-botan@i.ua 

 

В умовах посиленого антропогенного впливу людини на 

навколишнє середовище відбувається катастрофічне збіднення 

генофонду рослинного та тваринного світу планети. Одними з 

найбільш чутливих до змін екології природних біотопів є 

представники царства Гриби (Mycetalіa), які можна певною 

мірою розглядати як своєрідні біоіндикатори стану довкілля [3]. 

Не оминули екологічні проблеми і Хмельницьку область, тому 

аналіз ареалів поширення на її території представників царства, 

особливо тих, котрі занесені до «Червоної книги України. 

Рослинний світ (2009)» (ЧКУ), встановлення причин скорочення 

їх чисельності, а також аналіз проблем охорони та збереження 

цих видів на досліджуваній території є актуальними за змістом та 

мають вагоме науково-практичне значення. 

На основі аналізу літературних джерел [1, 2, 4], проведених 

протягом 2016–2017 рр. власних маршрутно–експедиційних 

досліджень лісових та лучних екосистем на території 

Городоцького, Чемеровецького і Кам’янець–Подільського 

районів Хмельницької області було встановлено чи 

підтверджено, що тут трапляються 6 видів відділу Mycophyta, 

котрі занесені до ЧКУ й належать до класу Базидіоміцети 

(Basidiomycetes), зокрема: 

1) білопечериця довгокоренева – Leucoagaricus macrorhizus 

Locq. ex Horak (родина Печерицеві – Agaricaceae). Рідкісний вид 

з диз’юнктивним ареалом. Природоохоронний статус у районі 

дослідження – зникаючий. Має грунтотвірне значення, їстівність 

невідома. Трапляється поодиноко або малочисельними групами 

на галявинах, полях, сухих луках в околицях с. Малий Жванчик 
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Кам’янець–Подільського району. 

2) клаваріадельф товкачиковий – Clavariadelphus pistillaris 

(L.) Donk (родина Клаварієві – Clavariaceae). Неморальний вид з 

диз’юнктивним ареалом. Природоохоронний статус у районі 

дослідження – рідкісний. Мікоризоутворювач, їстівний гриб. 

Поширений поодиноко або малочисельними групами (по 2–3 

плодових тіла) у листяних та мішаних лісах в околицях сіл 

Ластівці та Суржа Кам’янець-Подільського району. 

3) білопавутинник бульбистий – Leucocortinarius bulbiger 

(Alb. et Schwein.: Fr.) Singer (родина Павутинникові – 

Cortinariaceae). Вид із диз’юнктивним ареалом. 

Природоохоронний статус у районі дослідження – рідкісний. 

Мікоризоутворювач, їстівний гриб. Трапляється поодиноко й 

невеликими групами у хвойних та листяних лісах в околицях села 

Іванківці Городоцького району. 

4)  грифола листувата – Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray 

(родина Меріпілові – Meripilaceae). Реліктовий вид. 

Природоохоронний статус у районі дослідження – вразливий. 

Паразит, їстівний у молодому віці. Розвивається на корінні дерев 

листяних порід, спричинюючи їх білу гниль. Поширений 

поодиноко у широколистяних лісах біля основи стовбурів старих 

дерев (зазвичай, Quercus robur L., Fagus sylvatica L., Carpinus 

betulus L.) в околицях сіл Жабинці та Гуків Чемеровецького 

району. 

5) мутин собачий – Mutinus caninus (Huds.) Fr. (родина 

Веселкові – Phallaceae). Вид із диз’юнктивним ареалом. 

Природоохоронний статус у районі дослідження – рідкісний. Має 

грунтотвірне значення. Трапляється дуже рідко, переважно 

групами по 3–5 плодових тіл у листяних лісах, серед чагарників, 

у вологих місцях на багатому на гумус й органічні рештки ґрунті,  

гниючій деревині в околицях сіл Тарасівка, Мала Яромирка та 

Сатанівська Слобідка Городоцького, а також Ямпільчик і Залуччя 

Чемеровецького районів. 

6) трутовик зонтичний – Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. 

(родина Трутовикові – Polyporaceae). Вид із диз’юнктивним 

ареалом. Природоохоронний статус у районі дослідження – 

рідкісний. Дереворуйнівний паразит на корінні чи стовбурах 
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листяних порід або ж сапрофіт на мертвій деревині; їстівний 

гриб. Поширений рідко, поодинокими плодовими тілами у лісі в 

околицях с. Жаглівка Городоцького району. 

Головними чинниками, що впливають на скорочення 

чисельності червонокнижних видів Mycophyta на території пд.–

зх. частини Хмельницької області вважаємо наступні: 

 недостатнє вивчення біологічних особливостей та 

розмноження окремих видів (Leucoagaricus macrorhizus, 

Mutinus caninus); 

 посилений рекреаційний вплив, збирання населенням як 

їстівних грибів (Clavariadelphus pistillaris, Grifola frondosa, 

Polyporus umbellatus); 

 інтенсивна лісоексплуатація, вирубування лісів 

(Leucocortinarius bulbiger, Grifola frondosa, Polyporus 

umbellatus). 

З метою охорони, збереження та раціонального використання 

червонокнижних і рідкісних видів грибів у районі дослідження 

необхідно: 

 створювати ботанічні заказники у місцях зростання, вести 

пошук нових ареалів їх поширення; 

 розмножувати та розводити ці види у спеціально створених 

умовах, виділяти їх у чисту культуру та підтримувати у 

відповідних колекціях; 

 заборонити неконтрольовану вирубку лісів у місцях 

поширення раритетних видів, їх заготівлю населенням з 

метою задоволення харчових потреб. 
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Науковий аналіз та збереження раритетної фракції у 

структурі загального фіторізноманіття певної природно–
заповідної території були та залишаються пріоритетними 
завданнями у проведенні сучасних флористичних і геоботанічних 
досліджень. Проте, ефективність їх реалізації у значній мірі 
зменшується, коли існуюча система природоохоронних заходів 
не у повній мірі відповідає потребам навколишнього середовища 
певного регіону. Прикладом такої невідповідності вважаємо 
ботанічний заказник загальнодержавного значення «Ваканци», 
котрий знаходиться у Шумському та Кременецькому районах 
Тернопільської області. Створений указом Президента України 
від 27 липня 2016 року, № 312. Загальна площа території 
становить 56,88 га, в тому числі: 2,5 га земель державної 
власності, які перебувають у постійному користуванні 
Кременецького районного лісогосподарського підприємства 
«Кремліс»; 54,38 га земель державної власності (запас), котрі 
знаходяться поблизу сіл Плоске (5,8 га) та Чугалі (0,3 га) 
Кременецького і села Вілія (38,28 га) Шумського районів. 

Під охороною тут перебувають ділянки лучно–степової та 
петрофільної рослинності. На основі аналізу літературних джерел 
[1, 2, 4] та внаслідок проведених протягом 2013–2017 рр. 
маршрутно–експедиційних досліджень різного типу фітоценозів 
було виявлено чи підтверджено зростання на території заказника 
9 видів флори, котрі занесені до «Червоної книги України. 
Рослинний світ (2009)», зокрема, Botrychium lunaria (L.) Sw., 
Adonis vernalis L., Euphorbia volhynica Besser ex Racib., Dianthus 
pseudoserotinus Błocki, Salvia cremenecensis Bess., Neottia nidus-
avis (L.) Rich., Platanthera bifolia (L.) Rich., Festuca pallens Host. 
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та Stipa pennata L. [5]. 
Необхідно зазначити, що до 2013 року детальні та системні 

дослідження стосовно раритетної складової флори заказника, 
зокрема, встановлення та аналіз ареалів поширення, моніторинг 
динаміки чисельності червонокнижних і регіонально–рідкісних 
видів на його території практично не проводились. Тому 
головним завданням наших досліджень були  аналіз сучасного 
стану та розробка наукових рекомендацій щодо перспектив 
збереження і раціонального використання флори ботанічного 
заказника «Ваканци». 

19 видів досліджуваної флори належать до «Переліку 
рідкісних, і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів 
рослинного світу на території Тернопільської області»: Anemone 
sylvestris L., Actaea spicata L., Filipendula vulgaris Moehch, 
Potentilla alba L., Trifolium montanum L., Anthyllis schivereckii 
(DC.) Blocki, Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wołosczc.) 
Klásková, Melittis sarmatica Klok., Salvia nutans L., Teucrium 
montanum L., Helianthemum numullarium (L.) Mill., Scorzonera 
purpurea L., Pyrethrum corymbosum (L.) Scop., Centaurea stricta 
Waldst. et Kit., Helichrysum arenarium (L.) Moench, Convallaria 
majalis L., Iris hungarica Waldst. et Kit., Allium podolicum Blocki ex 
Racib. та  Carex humilis Leys. [3].   

Популяції окремих видів на території заказника 
трапляються одиничними локалітетами, зокрема, Alyssum gmelinii 
Jord., Asperula cynanchica L., Inula hirta L., Anthemis subtinctoria 
Dobrocz. та ін. Їх збереження є обов’язковою умовою для 
забезпечення стабільності усієї раритетної рослинності та 
біологічних зв’язків у біоценозах в цілому. 

Основними чинниками, що впливають на скорочення 
чисельності популяцій червонокнижних, ендемічних та рідкісних 
видів на території заказника вважаємо неконтрольоване 
випасання худоби місцевим населенням, зривання особин 
ранньовесняних ефемерів для задоволення естетичних потреб, 
заготівля окремих видів як лікарської сировини, заростання 
ділянок раритетної лучно–степової рослинності чагарниковими 
формами, недостатнє природне поновлення та вузька еколого–
ценотична амплітуда окремих видів тощо.  Ці чинники сукупно 
уже призвели до негативної динаміки чисельності окремих видів, 
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зокрема, Melittis sarmatica Klok., Dianthus pseudoserotinus Błocki, 
Adonis vernalis L., Stipa pennata L., Helichrysum arenarium (L.) 
Moench та ін..  

Отже, зважаючи на все вище зазначене можемо 
констатувати, що для цієї території з її особливостями 
фіторізноманіття, значною кількістю популяцій червонокнижних, 
ендемічних та регіонально–рідкісних видів флори та негативним 
станом окремих її популяцій статус ботанічного заказника 
загальнодержавного значення є недостатнім та малоефективним.   

Тому рекомендуємо змінити статус досліджуваної 
природоохоронної території шляхом її приєднання до структури 
Національного природного парку «Кременецькі гори», що 
дозволить продовжити дослідження на більш ефективному 
науковому рівні та забезпечити належні заходи щодо охорони 
популяцій рідкісних видів флори.  
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Corynoptera membranigera (Kieffer, 1903) was described 

firstly as Sciara membranigera Kieffer, 1903. In 1909, J.J. Kieffer, 

based on his previous description of this species, divided Sciara 

Meigen, 1803 genera into two and described a new one – Psilosciara 

Kieffer, 1909. Later, R. Tuomikoski described the same species as 

Corynoptera trispina Tuomikoski, 1960. F. Menzel and W. Mohrig 

within their revision of Palearctic Sciaridae synonymized both species 

as C. membranigera [3]. 

The Palearctic spreading of C. membranigera is wide and 

includes next regions: Czech Republic, Denmark, Finland, France, 

Germany, Great Britain, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, 

Romania, Russia (Altay region, Karelia and Moscow region), 

Slovakia, Sweden, Switzerland [2]. 

We have investigated the ecological and chorological features 

of sciarids in Ukraine since 2013. Within this work, we have found 

some new localities for C. membranigera in our country and collected 

some data on its biotopic distribution. Sciarid imagos were collected 

using non-accounted mowing with entomological net and placed into 

5 ml vials with 70 % ethanol. Fixed material was dehydrated initially 

in 96 % and then in absolute ethanol, and mounted on slides in 

Euparal [1]. 

The list of studied material: № 49, Ukraine, Ternopil reg., 

between Lucka and Volya villages, "Zapust" tract [N 49.40572, 

E 025.61362], altitude ca. 340 m, hornbeam-oak forest, sweeping on 
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the wet ravine, between the hills overgrown with Carpinus betulus L., 

1 ♂, 03.07.2015, leg. A. Babytskiy; № 53, 54, Ukraine, Ternopil reg., 

between Luchka and Volya villages, “Zapust” tract [N 49.40546, 

E 025.61394], altitude ca. 340 m, hornbeam-oak forest, on the fruit 

body of Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini 

2014, 2 ♂, 06.07.2015, leg. A. Babytskiy; № 92, Ukraine, Ivano-

Frankivsk reg., between Nezvesko and Luka villages, left bank of 

Dniester river [N 48.78383, E 025.25209], altitude ca. 170 m, meadow 

near the forest, between field road and tallgrass formed by Urtica 

dioica L., Aegopodium podagraria L. with adding of Plantago 

latifolia L., Taraxacum oficinale L. and other, hortobium, sweeping 

and with exhauster, 1 ♂, 10.08.2016, leg. A. Babytskiy; №№ 106-107, 

Ukraine, Ternopil reg., between Lucka and Volya villages, "Zapust" 

tract [N 49.40593, E 025.61580], altitude ca. 170 m, hornbeam-oak 

forest, on the fruit body of Russula sp., with exhauster, 2 ♂, 1 ♀, 

03.07.2015 (Babytskiy); №№ 43, 44, 108, 109, Ukraine, Ternopil reg., 

between Lucka and Volya villages, "Zapust" tract [N 49.40591, E 

025.61581], altitude ca. 340 m, hornbeam-oak forest, on the fruit body 

of Fuligo septica (L.) F.H.Wigg (1780) f. flava, which developed on 

the leaf litter, with exhauster, 9 ♂, 03.07.2015, leg. A. Babytskiy; № 

206, Ukraine, Volyn reg., outskirts of Klubochyn village, Partyzantske 

forestry, National Natural Park “Tsumanska puscha” [N 50.96522, 

E 025.77657], altitude ca. 212 m, birch-hornbeam forest, sweeping 

above the overgrowth of Vinca minor L., 1 ♂, 27.06.2017, leg. 

A. Babytskiy; №№ 223, 224, Ukraine, Volyn reg., outskirts of 

Sokyrychi village, Sokyrychivske forestry, National Natural Park 

“Tsumanska puscha”, [N 50.87516, E 025.51393], altitude ca 210 m, 

hornbeam forest with an admixture of pine and age-old larches, 

hortobium (populations of Pteridium sp., Dryopteris sp. and 

Aegopodium podagraria L.) and herpetobium (rotten trunks and 

branches), 3 ♂, 28.06.2017, leg. A. Babytskiy; № 200, Ukraine, Volyn 

reg., outskirts of Klubochyn village, Partyzantske forestry, National 

Natural Park “Tsumanska puscha” [N 50.96447, E 025.77727], 

altitude ca. 210 m, hornbeam forest with birch admixture, area with 

three Betula obscura Kotula trees, sweeping on hortobium, 1 ♂, 

27.06.2017, leg. A. Babytskiy; № 243, Ukraine, Volyn reg., outskirts 

of Zhabka village, National Natural Park “Tsumanska puscha” [N 
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50.81466, E 025.42506], altitude ca. 230 m, broadleaved-coniferous 

forest, sweeping on the forest road, 1 ♂, 29.06.2017, leg. 

A. Babytskiy. All of the studied material is kept in Andriy Babytskiy’s 

Private Collection, Kyiv (PABK). 

Thus, C. membranigera is registered in three regions of 

Ukraine – Ternopil, Ivano-Frankivsk and Volyn regions. Also, this 

species is indicated in four types of biotopes – hornbeam, hornbeam-

oak, hornbeam-birch and broadleaved-coniferous forests and in the 

forestry meadow. C. membranigera imagoes tend to the wet areas as 

ravines, tall or dense grasses, and distribute on hortobium (grass 

level), dendrobium (trees and shrubs level) and herpetobium (leaves 

litter, fruit bodies and rotten woods level), where their larvae evidently 

develop. Some specimens were collected on the fungus 

(N. luridiformis, Russula sp.) and Mycetozoa (F. septica) fruit bodies 

that can imply possible existence of trophic links between 

C. membranigera larvae and specified organisms. 
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СЕКЦІЯ 2 
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ОРГАНІЗМІВ 
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СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ ТА ЇХ МЕДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 
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На сьогоднішній день світова медицина зазнала 

величезного прогресу завдяки розвитку клітинної терапії. 

Щороку у світі здійснюється 100 800 трансплантацій, щодня в 

Україні не дочекавшись трансплантації помирає 9 людей [4]. 

Cтовбурові клітини (СК) можуть бути ідеальним матеріалом для 

«запасних частин» для хворих. У 1960 році відбулось відкриття 

СК людини Маком Кулохом і Джеймсом Тіллом, а далі почалось 

їх дослідження [2]. 

Існують два типи СК: ембріональні стовбурові клітини 

(ЕСК), що розвиваються з бластоцисти, а також СК дорослого 

організму, які існують у зрілих тканинах. На сьогодні є 

різноманітні методи щодо пересадки СК в організм людини, а 

саме: ауто-, сингенна та алогенна трансплантації. Також широко 

вивчається дія фетальних клітин [2]. Використанню СК в 

лікуванні багатьох хвороб перешкоджає багато проблем: технічні 

труднощі при одержанні чистих ліній людських ЕСК; 

недостатність інформації про індукцію їх диференціювання in 

vitro; виникнення біоетичних питань при використанні ЕСК; 

існування ризику канцерогенезу (формування тератомів); 

проблеми відторгнення імунітетом. 

Сьогодні у світі зроблено кілька дуже важливих відкриттів, 

пов'язаних із застосуванням СК в кардіології: при введенні на 

відкрите серце вирощених аутологічних скелетних міобластів в 

зону інфаркту та приінфарктну зону були відновлені повноцінні 

функції та властивості серцевого м'яза; знайшли новий тип 
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стовбурових клітин, що уражають судини і призводять до 

інфарктів і інсультів – мультипотентні; вперше виростили 

штучне повноцінно функціональне серце з перепрограмованих 

СК людини протягом 20 днів, використовуючи як каркас серце 

миші [3]. 

Також СК можна застосовувати при лікуванні різних 

нейродегенеративних і неврологічних захворювань: хвороб 

Альцгеймера та Паркінсона, хореї Гентінгтона та ін.; досліджено 

можливість використання СК в лікуванні мозкового інсульту. 

Виявляється в сечі також містяться індуковані СК мозку. Наразі 

метод отримання цих СК має велику дослідницьку цінність, бо 

дозволяє легко отримати велику кількість клітин [3]. 

Вчені дослідили, що один з видів кістковомозкових 

стовбурових клітин (КСК) відповідають за утворення типів 

клітин крові. Завдяки алогенним КСК є можливе відновлення 

нормального гемопоезу. Вперше перелито людині кров, створену 

із СК, але ця технологія потребує вдосконалення [3]. 

Також було з’ясовано, що молочні зуби можуть містити від 

одного до двох десятків цінних СК, які використовують для 

лікування різних захворювань. СК, що існують в середині зубної 

пульпи, диференціюють в нейрони, кістки і хрящі, навіть серцеві 

клітин. Справжній прорив у стоматології відбувся зовсім 

недавно, коли вчені розробили метод вирощування зубів. Лише за 

2 місяці науковці змогли виростити справжній зуб, 

використовуючи СК і стимулятори росту [3]. 

Ще СК можна вважати «еліксиром молодості», про що 

доводять результати введення СК особам похилого віку 

американськими вченими. Спостерігалося поліпшення структури 

волосся, стану шкіри, відновлювалось покращене 

функціонування всіх систем органів: статевої, кровоносної та ін.. 

З кожним роком дослідження СК збільшуються в кожній 

країні. У 2013 році Україна заявила про офіційну рекомендацію 

для клінічних використань клітинної терапії, що відбулося 

вперше серед країн СНД, а не лише експериментів. Результатом 

цих дій є дозвіл МОЗ провідним клінікам України 

використовувати СК в лікуванні ішемії кінцівок, патологій 

підшлункової залози, травм та опіків. На жаль, в законі України 
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про трансплантологію не говориться про СК, що завдає 

труднощів при контролі досліджень, які проводять в цій галузі 

[4]. 

Українські вчені Інституту клітинної терапії з`ясували, що 

середньостатистична людина оновлюється на клітинному рівні 

200 разів, або у ній синтезується 14 тонн клітин. Тобто завдяки 

СК, які існують в пуповинній крові, в організмі відбувається 

постійна регенерація. Створення особистого «недоторканного 

запасу» СК - дуже популярне за кордом, та й вже в Україні є 

створений кріобанк, де зберігається ця кров із СК. 

На сьогоднішній день Інститут клітинної терапії розробив 

методи лікування ряду захворювань з використанням СК 

пуповинної крові, більшість з яких вже знаходиться на різних 

стадіях клінічних досліджень: ішемічна хвороба серця, 

кардіоміопатії, цероз печінки, цукровий діабет, опіки, трофічні 

язви нижніх кінцівок венозної етіології та ін.  У травні 

2017 року відбулася унікальна операція, виконана в 

Національному інституті хірургії та трансплантології ім.О.О. 

Шалімова хворому на кардіоміопатією. Йому трансплантували 

СК пуповинної крові, для того щоб юнак міг дочекатись 

трансплантації серця в Білорусі, але пересаджені СК відновили 

серце пацієнта так, що пересадка донорського органу - не 

потрібна [4].  

Отже, відкриття можливостей СК безумовно лежать на 

одному щаблі з найважливішими досягненнями ХХ століття, 

таких як розшифрування подвійної ДНК спіралі та геному. 

Клітинна терапія – це універсальний метод лікування багатьох 

людських хвороб, як показують нам більшість успішно 

проведених трансплантації СК людям. Я вважаю, що клітинна 

терапія відкриває нам нові невідані горизонти і величезні 

можливості. Тож плекаймо надію, що скоро клітинна терапія 

буде не лише рекламою для людей, а й прекрасною реальністю 

нашого життя. 
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Синдром раннього дитячого аутизму (синдром Каннера) - 

психічний розлад, що супроводжується порушенням соціальної 

комунікації та взаємодії із зовнішнім світом дитини у віці до 

трьох років. Виражається складним встановленням контакту із 

навколишнім середовищем, проявом власних емоційних станів, 

розумінням інших людей і важкістю в обробці сенсорної 

інформації. Синдром раннього дитячого аутизму (РДА) був 

докладно описаний вченим Лео Каннером в 1943 році, в честь 

якого і назвали цю хворобу. 

За останні десятиліття кількість пацієнтів з РДА зросла в 10 

разів. Згідно зі статистичними даними, у Південній Кореї і 

Сполучених Штатах Америки проживає найбільша кількість 

людей з аутизмом. У 2011-2012 у США патологія діагностувалася 

у кожної 68 дитини (порівнюючи з даними за 2000 рік, кількість 

хворих зросла на 119%). В Україні точна кількість дітей з 

патологією невідома через відсутність статистики та труднощі 

діагностування хвороби. Хоч за даними Міністерства охорони 

здоров’я України 2014 року, кількість хворих на аутизм складала 

близько 3 тисяч, організації, які займаються проблемами РДА, 

називали у кілька разів більшу цифру [1]. 

Причини дитячого аутизму досі не визначені. Багато 
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вчених схильні вважати, що захворювання виникає через 

порушення внутрішньоутробного розвитку головного мозку 

(причиною може бути інфекція, наприклад, краснуха), або ж як 

наслідок від пошкодження голови, які дитина могла отримати 

при пологах. Дехто припускає, що РДА має генетичну схильність, 

адже було встановлено, що в родинах, де є одна дитина з даною 

патологією, ймовірність захворювання другої на 10% вища [2]. 

Основними клінічними проявами цього захворювання є 

мутизм – ігнорування закликів до спілкування з іншими, вперте 

мовчання, при якому дитина не реагує на власне ім'я. Хворий 

уникає прямого зв’язку «очі в очі» (дивиться наче крізь людину), 

є схильність до самоушкодження і агресії. Наявні явища 

стереотипії (безцільних рухів) та ритуальність – виконання 

повсякденних справ в одному порядку і в той же час (риса, яка 

характеризує потребу в одноманітності і вибірковості). 

Знаходження серед неживих предметів для дитини переважає над 

спілкуванням з людьми. В дитячому оточенні у хворого є потреба 

переінакшувати ігри під себе, створюючи власні правила. 

Виявляється нездатність адекватно оцінювати навколишнє 

середовище, в тому числі загрозу (відсутнє почуття 

самозбереження), Спостерігається специфічне використання 

займенника «ти», «він», «вона» замість «я», а також ехолалія – 

звуконаслідування замість повноцінної мови. Неадекватна 

реакція на гучні звуки та яскраве світло супроводжується 

бажанням усамітнитися та сховатися [3].  

Діагностування дитини проходить в дитячій психіатрії під 

наглядом психологів, педагогів, неврологів і педіатрів. Лікар 

також може призначити електроенцефалограму (ЕЕГ), магнітно-

резонансну томографію (МРТ), аналізи крові та сечі для 

ознайомлення із загальним станом організму дитини. 

Ліків від аутизму не існує, вони лише допомагають 

полегшити деякі симптоми. Медикаментозне лікування аутизму 

включає в себе призначення препаратів, що стимулюють обмін в 

мозковій тканині (церебролізин, аміналон, глутамінова кислота). 

Можуть призначати збуджуючі засоби, які містять високі дози 

кофеїну - вони допомагають вивести аутиста зі стану млявості, 

замкнутості. У випадку збудженої поведінки дитини призначають 
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психотропні препарати: нейролептики (галоперідол, сонапакс), 

антидепресанти (амітриптилін). Часто поліпшення стану настає 

після курсу вітамінотерапії (включає в себе вітаміни групи В, С і 

РР) [4].  

Крім прийому медикаментів, важливий аспект у лікуванні 

становить сімейна психотерапія, а також холдинг-терапія (метод 

примусових обіймів), яка сприяє зміцненню емоційного зв'язку 

між дитиною і батьками. Важливу роль відіграють заняття з 

педагогами і логопедами, які розробляють індивідуальну 

програму навчання, беручи до уваги можливості дитини з 

патологією, по максимуму розвиваючи її мовлення. Психолог, за 

допомогою різних психологічних методик, може допомогти 

виробити навички соціального спілкування, подолати труднощі 

адаптації в дитячому колективі. Дитину так само долучають до 

занять танцями, музикою і малюванням. 

При постійному лікуванні можна буде помітити 

поліпшення стану. Але, іноді, в старшому віці, здоров’я дитини 

може погіршитися, через що почне розвиватися більш важке 

психічне захворювання (шизофренія). 

Профілактики РДА не існує. Все залежить від стану 

здоров'я майбутніх батьків. Перед зачаттям потрібно пройти 

повне обстеження, щоб зменшити ризик виникнення хвороби у 

дитини. 
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Е-mail: irynachen35@gmail.com 
Для здорової людини характерні різноманітні механізми 

вегетативної регуляції, які забезпечують гомеостатичну 
рівновагу. При адаптації до мінливих умов зовнішнього 

середовища відбувається мобілізація цілого комплексу 
специфічних і неспецифічних відповідних реакцій зі сторони 

багатьох систем організму. Роль автономної нервової системи є 
ключовою при регуляції, координації і адаптації діяльності 

органів у зв’язку з потребами організму [1]. 
Автономна нервова система виконує важливу інтегративну 

роль на центральному рівні, дозволяючи організму 
пристосовуватися до нових умов і відновлювати свою роботу як 

єдиному цілому. При цьому сегментарні вегетативні апарати не 
тільки підлягають складному багаторівневому центральному 

регулюванню, але і самі виявляють потужний модулюючий вплив 

на стан вищих структур головного мозку, включаючи кору 
великих півкуль [2].  

Від стану автономної нервової системи залежить 
потужність адаптаційних резервів організму, ефективність і вибір 

стратегії адаптації, працездатність і успішність діяльності, а 
також деякі властивості особистості [3].  

У зв’язку з вище викладеним метою роботи було 
проаналізувати навчальну успішність в осіб з різним типом 

автономної нервової системи. 
Для цього обстежено 68 практично здорових осіб чоловічої 
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(п = 27) і жіночої статі (п = 41) віком 17-18 років, які навчалися 
на І курсі історичного факультету Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
Дослідження проводили з використанням програми скринінг-

аналізу приладу комплексної комп’ютерної діагностики «Омега-
М», що призначений для мультипараметричного аналізу 

біологічних ритмів організму людини, виділених з 
електрокардіосигналу.  

Тип автономної регуляції визначали за даними гістограми 
та скатерограми. За типом вегетативної регуляції обстежені 

розподілилися так: 47% осіб з парасиматотонічним, 37% – 
нормотонічним та 16% – симпатотонічним типом. Такий характер 

розподілу спостерігався і в осіб різної статі. При цьому серед 

представників чоловічої статі відсоток нормотоніків 
зменшується, а симпатотоніків – збільшується до 22%, а в 

жіночої статі навпаки спостерігаємо зменшення кількості осіб з 
перевагою симпатичних впливів за рахунок збільшення 

рівноважного типу. Відсоток осіб обох статей з парасимпатичним 
статусом автономної нервової системи залишився практично без 

змін: 48% у жінок і 46% у чоловіків.  
Успішність оцінювали на основі екзаменаційних 

відомостей навчального процесу (ТНПУ). Одержані цифрові дані 
обробляли за допомогою математично-статистичних методів.  

Обстежених розділили на три підгрупи, відповідно до 
навчальної успішності, а саме так: 9% з високою успішністю, 

43% середньою та 48% низькою успішністю. У представників 
чоловічої статі відсоток студентів з високою та середньою 

успішністю зменшується, а осіб низкою успішністю – 
збільшується. Серед представників жіночої статі найбільший 

відсоток обстежених з середньою успішністю. 

Отримані результати показали наступне: серед 
нормотоніків не виявлено результатів «відмінно», відсоток 

результатів «добре» і «задовільно» становить 36% та 64% 
відповідно. В осіб чоловічої статі не виявлено, також, результатів 

«добре». Оцінки «задовільно» в представників різної статі 
розподілилися порівно 32% і 32%. 

Серед симпатотоніків спостерігається найбільший відсоток, 
порівняно з іншими групами, осіб з результатами «відмінно» та 
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«добре» – 18% і 55% відповідно та найменше «задовільно» – 
27%. Цікавим є однаковий розподіл представників різних статей, 

які навчаються на відмінно і добре. І тільки серед осіб з низькою 
успішністю переважають чоловіки.  

У парасимпатотоніків результат «відмінно» виявився у 9% 
обстежених, «добре» – 47%, а «задовільно» – 44%. Лише в осіб 

жіночої статі виявлено результат «відмінно». За оцінкою «добре» 
студенти жіночої статі перевищили в 1,5 раз осіб чоловічої статі. 

Представники різних статей з низькою успішністю розподілились 
порівно.  

Незважаючи на те, що під час обстеження в групі з 
перевагою симпатичних регуляторних впливів виявлено 11 осіб з 

них 2 характеризуються високою успішністю, 6 – навчаються 

«добре», 3 – «задовільно». У той час як парасимпатотоніків було 
32, а кількість осіб, що навчаються на відмінно, добре і 

задовільно становила – 3, 15 і 14 відповідно. А серед 25 
парасимпатотоніків виявлено 9 студентів з результатом «добре» і 

16 – з оцінкою «задовільно».  
Таким чином, аналіз навчальної успішності у студентів з 

різним типом автономної нервової системи показав, що 
найвищою вона є у симпатотоніків, дещо нижчою у 

парасимпатотоніків. Серед нормотоніків домінує низька 
успішність та відсутність осіб з результатом «відмінно».  

Література 
1. Валькова Н.Ю. Количественная оценка вегетативной 

регуляции: методология, системное исследование влияния 
внешних и внутренних факторов: автореф. дис. на соискание 

ученой степени доктора биол. наук: спец. 03.00.13. 
«Физиология», 19.00.02. «Психофизиология» / 

Н.Ю. Валькова – Архангельск, 2007. – 40с. 

2. Ляшенко В.П. Вегетативна нервова система / В.П. Ляшенко., 
І.В. Дрегваль. – Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ, 2005. – 

132 с. 
3. Ноздрачев А. Современные способы оценки 

функционального состояния автономной (вегетативной) 
нервной системы / А. Ноздрачев, Ю. Щербатых // 

Физиология человека. – 2001. – Т. 27, № 6. – С. 95 – 101. 



Еволюційна морфологія та фізіологія організмів 

 

78 

УДК: 616.018.2.-053.1 

СИНДРОМ МАРФАНА. ПРОБЛЕМА ТА ЇЇ ВИРІШЕННЯ 

Шевчук Л.О., Панчук О.В. 

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 

E-mail: l.shvk2000@gmail.com, geranium@ukr.net 

 

Синдром Марфана – захворювання аутосомно–

домінантного типу з групи спадкових патологій сполучної 

тканини, що був названий на честь педіатра з Франції, Антуана 

Марфана, який у 1896 році провів огляд п’ятирічної дівчинки, 

виявив та описав стандартні прояви цієї хвороби, а саме: аномалії 

скелету. Пов'язаний із синдромом ген був ідентифікований 

Франческом Рамірезом у 1991 році у медичному центрі "Маунт–

Сінай", що знаходиться в Нью–Йорку. З усіх випадків хворих на 

синдром Марфана  75 % є успадкованим, а 25 % спричинені 

новими мутаціями. А 90% від усіх мутацій включає мутація гену, 

який кодує синтез глікопротеїну фібриліну–1, є плейотропним. 

Частота захворювання на синдром Марфана у світі є 1:5000 – 

1:10000 від загальної кількості новонароджених. У світі ця 

хвороба є найбільш поширеною в Північній Америці, вражає 

кожну 5000 людину, тобто більше, аніж 54000 людей хворі. 

Європа, у тому числі Україна, займають 3 сходинку, тобто носієм 

є кожна 3000 людина. Класично, хворі на синдром Марфана – 

високі, худі, з подовженими кінцівками, витягнутими пальцями, 

недорозвиненою жировою клітковиною, з гнучкими суглобами і 

сколіозом [1]. Синдром Марфана входить до дисплазій сполучної 

тканини (ДСТ). ДСТ – сукупність хвороб, що виникають 

ембріональному або в ранньому постнатальному періодах та 

пов'язані з порушенням розвитку сполучної тканини. Статистика 

виникнення є такою: хондродистрофії – 37,8 %, фосфат–діабет, 

неідеальний остеогенез, пемфігоїдний епідермоліз – по 11,1 %, 

синдром гіпереластичності (Елерса–Данло) – 6,7 %, синдром 

Марфана  – 4,4 % [2]. Віковий розподіл серед дітей : 0–6 років – 

22,2 %; 7–9 років  – 24,4 %; 10–14 років – 31,1 %; 15–17 років –  

22,3 %. Даний розподіл є свідченням того, що діагностика не є 

достатньою у періоди другого дитинства та підліткового [3].      
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На сьогодні відомо більше, ніж тридцять різних ознак та 

симптомів, що вказують на синдром Марфана. Фенотип хворих 

характеризується певними особливостями у наступних системах 

організму. Серцево-судинна: слабкість, ядуха, прискорене 

серцебиття, болі за грудиною, які інколи поширюються за межі 

безпосереднього джерела роздратування в спину, плече або руку, 

дегенерація середньої оболонки клапанів аорти, її аневризма, 

опорно–рухова: арахнодактилія, високий зріст, грудний лордоз, 

непропорційність, мають витягнуті кінцівки, тонкі зап'ястя, 

сколіоз, деформовану груднину, з гнучкими суглобами, 

порушеннями прикусу, плоскостопістю та розтяжками на шкірі 

та зорова система: збільшення кривизни очного яблука, міопія та 

ізотропія, проте може бути уражена і вся сполучна тканина. 

Діагноз встановлюють за умови, якщо у пацієнта або його 

родичів спостерігаються зміни у вище зазначених системах. Для 

цього проводять електрокардіографію (ЕКГ) – визначає 

гіпертрофію міокарду, порушення ритму та провідності серця; 

ехокардіографію (ЕхоКГ) – пролабування мітрального клапана, 

стан м'яких тканин серця, скорочувальну активність міокарда, 

збільшення розмірів шлуночка, розрив хорд. Комп'ютерну 

томографію (КТ) і магнітно-резонансну томографію (МРТ) серця 

і судин роблять задля того, щоб виявити аневризму аорти; МРТ 

хребта вказує на зміну твердої мозкової оболонки. 

Рентгенографія грудної клітки дозволяє побачити розширення 

дуги і кореня аорти, збільшення розмірів серця, серцеву 

недостатність; при рентгенографії кульшових суглобів 

визначається протрузія вертлюжної западини. Аортографію 

проводять при підозрі на розшарування аорти. За допомогою 

біомікроскопії і офтальмоскопії визначають ектопію кришталика. 

Також проводять генетичну ідентифікацію, яка вказує на зміни в 

гені фібрилін–1. Додатковими критеріями для проведення 

діагностики: ознака Волкера – можливість пацієнта скрутити 

великий і пальці однієї руки навколо іншого зап'ястя та ознака 

Стайнберга демонструється, якщо у пацієнта дуже мобільний 

великий палець. 

На жаль, натепер не існує засобів і методик для лікування 

синдрому Марфана. Основне лікування – симптоматичне. 
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Прогноз подальшого життя - визначається змінами з боку 

серцево–судинної системи, бо розрив легеневого стовбура або 

аневризма аорти найчастіше і є причиною смерті при цьому 

захворюванні [4]. Хворі з даним синдромом знаходяться під 

постійним наглядом лікарів, проходячи один раз на рік 

обстеження. Обов’язковою є кардіохірургічна корекція, яка 

продовжує життя навіть до шістдесяти років. Дітям дозволяють 

лише легкі фізичні навантаження, виключаючи усі спортивні 

змагання, плавання, контактні види спорту. У курс лікування 

також входить вітамінотерапія, патогенетична 

колагенонормалізуюча і метаболічна терапія. 

Таким чином,  хоч і синдром Марфана не є частою 

патологією та рання діагностика і проведення необхідного 

лікування дає змогу таким хворим запобігти розвитку даного 

захворювання, що відповідно продовжить їх життя. 
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У сучасній фармації препарати клітин водоростей та 

екстракти з них широко використовуються для отримання 

біологічно активних добавок (БАД) і фармацевтичних препаратів, 

до складу яких входять есенційні метали та неметали [1]. З 

огляду на зазначене потребують поглибленого вивчення 

механізми формування адаптивної відповіді клітин водоростей, 

закономірності регулювання біосинтетичних процесів та участі в 

цих процесах іонів мікроелементів. Це дасть можливість, шляхом 

підбору оптимальних концентрацій металів і неметалів у 

середовищі вирощування регулювати життєздатність клітин та 

отримувати корисні біологічно активні продукти з водоростей в 

умовах аквакультури.  

Досліджували вплив натрію селеніту 10,0  мг Se(ІV)/дм3 

окремо та спільно з іонами хрому 5,0 мг Cr(ІІІ)/дм3 на пігментний 

склад Chlorella vulgaris, як класичного об’єкту біотехнології 

отримання корисних продуктів (білків, ліпідів, каротиноїдів, 

вітамінів, тощо) [1]. 
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Відомо, що фотосинтетичний апарат клітини водоростей 

піддається структурно-функціональним змінам за дії стресових 

чинників зовнішнього середовища [2, 4, 5]. Особливий інтерес 

для вивчення викликає адаптивна роль фотосинтетичних 

пігментів – хлорофілів а і b та каротиноїдів за дії солей селену та 

хрому.   

Так, за дії селеніту порівняно з контролем на 7-му добу 

культивування кількість хлорофілу а у Ch. vulgaris збільшилася 

на 36%, а каротиноїдів – на 40%. За спільної дії селенітуу і іонів 

хрому(ІІІ) на клітини водоростей показники кількості 

досліджуваних пігментів теж були вищими, ніж в контролі, однак 

меншими за значення, отримані за дії селеніту окремо. Кількість 

хлорофілу а і каротиноїдів за дії хрому і селеніту була відповідно 

на 24% і 25% вищою від показників у контролі, але на 9% і 10% 

нижчою, ніж за дії селеніту окремо. Щодо хлорофілу b, то його 

кількість виявилася вищою порівняно з контрольними 

значеннями в обох варіантах досліду: за дії селеніту значення 

показника вмісту цього пігменту було більшим на 50%, а за 

спільної дії селеніту і іонів хрому – більшим на 56%. 

Слід зазначити, що, незважаючи на тенденцію до 

збільшення загального вмісту фотосинтетичних пігментів у 

клітинах Ch. vulgaris, показник співвідношення хлорофілів а/b 

зменшився щодо контролю за дії селеніту на 10%, за спільної дії 

селеніту і іонів хрому – на 21%. Щодо пігментного індексу, то 

його показник був близьким до контрольних значень і більшим 

лише на 3% за дії селеніту та на 6% за спільної дії селеніту і іонів 

хрому. 

Співвідношення хлорофілів а/b у Ch. vulgaris – один з 

важливих показників, який характеризує потенційну фотохімічну 

і біосинтетичну активність клітин водорості. За стресових 

впливів (дія селеніту і іонів хрому) відбувається менш інтенсивне 

зростання кількості хлорофілу а або зменшення його вмісту, як 

менш стійкого порівняно з хлорофілом b, тому, відповідно, 

співвідношення між цими обома формами пігменту зменшується. 

При цьому пігментний індекс зростає за рахунок посиленого 

утворення каротиноїдів, які виконують як допоміжну, так і 
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захисну функцію у процесі фотосинтезу. 

Слід зазначити, що зміни вмісту хлорофілів можуть 

напряму залежати від змін кількості каротиноїдів. Останні, 

завдяки своїм антиоксидантним та протекторним властивостям, 

беруть участь у захисті фотосинтетичних мембран від 

фотоокислення та знешкодження пероксидних радикалів, які, як 

відомо, активно утворюються за дії іонів хрому [4]. Такі зміни, 

власне, і запобігають окисненню ліпідів мембран хлоропластів та 

руйнуванню хлорофілу [3, 5], що, відповідно, сприяє збільшенню 

вмісту зелених пігментів у клітинах водорості. 

Загалом, дія селеніту (10,0 мгSe(ІV)/дм3) та хрому (5,0 

мгCr(ІІІ)/дм3) шляхом внесення їх у середовище культивування 

Ch. vulgaris упродовж 7 діб, модифікувала пігментний склад, 

однак підібрані концентрації досліджуваних мікроелементів, не 

зважаючи на їх токсичну природу, дають змогу зберегти 

фотохімічну життєздатність та метаболічну активність хлорели, 

не спричиняючи загибелі клітин водорості.  

Отриманий ефект розглядаємо як потенційно можливу 

підставу для розробки технологій отримання біологічно активних 

препаратів з культури Ch. vulgaris, збагачених селеном і хромом. 
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У зв’язку з інтенсивним розвитком окремих галузей 

промислового виробництва, транспорту, неконтрольованої 

хімізації сільського господарства істотно збільшується рівень 

забруднення природного навколишнього середовища 

різноманітними полютантами, в тому числі і важкими металам 

(ВМ) [1, 5]. До ВМ належать метали з густиною, що перевищує 5 

г/см3 або з відносною атомною масою більше  50 [6]. На відміну 

від органічних забруднювачів, вони не розкладаються як 

хімічним способом так і  за участі мікроорганізмів. У результаті 

цього, їх вміст у ґрунтах внаслідок антропогенної діяльності 

зростає.  
Рослини у процесі еволюції виробили здатність поглинати 

не лише необхідні для процесів росту і розвитку  елементи 

живлення, але і такі, біологічна функція яких є невідомою, 

зокрема, Cd,  Cr,  Pb,  Co,  Ag, Se, Hg та ін. [3].  Внаслідок цього 

зазначені вище елементи  акумулюються в організмах рослин і 

тварин.   Забруднення біосфери призводить до того, що токсичні 

речовини потрапляють безпосередньо або опосередковано у 

харчові продукти.  На якість кормів та продуктів харчування 

людини рослинного і тваринного походження впливає кількість 
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катіонів металів, що накопичуються у використовуваних у їжу 

органах рослин, а також їх форми у рослинних тканинах, 

оскільки це виконує вирішальну роль у перенесенні металів в 

інші організми [2]. 
Метою роботи було дослідження вмісту ВМ (свинець, 

кадмій, арсен, ртуть) у насінні пшениці м’якої, кукурудзи 

зубовидної та ячменю звичайного, що вирощувалися у 

господарствах Зборівського і Кременецького районів 

Тернопільської області. Зразки проб досліджували в 

Тернопільській регіональній державній лабораторії Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів. Визначення кількості ВМ у насінні 

зазначених зернових культур  проводили методом атомно-

адсорбційної спектрофотометрії на ААС С-115 М-1 [4].  Аналіз 

проб виконували у трьох повтореннях.   
У відповідності з нормативними матеріалами максимально 

допустимий рівень (МДР) ВМ у зерні складає (мг/кг): свинець – 

5,0; кадмій – 0,3; арсен – 0,5; ртуть – 0,1. 
За результатами оцінки екологічного стану ґрунтів за 

вмістом ВМ (кадмію і свинцю) Державної установи «Інститут 

охорони ґрунтів України» показано, що забруднень ґрунтів 

солями свинцю і кадмію вище граничнодопустимої концентрації 

(ГДК) в господарствах області не виявлено.   Вміст солей кадмію 

у ґрунтах господарств Зборівського району становить 0,12- 1,29 

мг/кг ґрунту,  Кременецького – 0,06-0,99 (ГДК  кадмію – 3мг/кг), 

а свинцю, відповідно, 2,00-13,56 і 1,69-13,65 мг/кг (ГДК свинцю –

32 мг/кг) [5].   Встановлено, що  масова доля свинцю, кадмію, 

арсену та ртуті  у насінні пшениці м’якої, що вирощувалася   у 

господарствах Зборівського та Кременецького районів становить  

0,57  та 0,46 мг/кг; 0,11 та 0,17; <0,02 ; <0,01. Варто зазначити, що  

масова доля арсену та ртуті у насінні кукурудзи зубовидної та 

ячменю звичайного  була такою ж самою, як і  у  насінні пшениці 

м’якої.  За вмістом  солей свинцю і кадмію виявлено деякі 

відмінності. За величиною масової долі свинцю (мг/кг) 

досліджувані культури не залежно від господарств  району 

вирощування можна розмістити у таких послідовностях: пшениця 
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м’яка < кукурудза зубовидна < ячмінь звичайний. За величиною 

масової долі кадмію (мг/кг) досліджувані культури за 

вирощування у господарствах Зборівського та Кременецького 

районів можна розмістити у таких послідовностях: пшениця 

м’яка (0,11) < ячмінь звичайний (0,12) <  кукурудза зубовидна 

(0,16) та кукурудза зубовидна (0,10) <пшениця м’яка (0,17) < 

ячмінь звичайний (0,18).  
Отже, дослідження показали, що вміст ВМ у насінні 

пшениці м’якої,  кукурудзи зубовидної та ячменю звичайного, що 

вирощувалися у господарствах  Зборівського та Кременецького 

районів не перевищує їх максимально допустимий рівень. 
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Нагальні природно-кліматичні зміни навколишнього 

природного середовища, що пов’язані із перебудовами клімату на 
нашій планеті, зумовлюють виникнення посух, тривалих суховіїв, 
повеней, процесів водної і вітрової ерозії природного й 
техногенного походження. Вони дестабілізують природні 
екосистеми, які сформувалися протягом багатьох попередніх 
тисячоліть (Григорюк та ін., 2014). 

Цей процес в Україні супроводжується зростанням 
інвазійності адвентивних видів, що  створює додаткову загрозу 
для місцевої флори, а саме: зростає ризик зникнення видів, 
зниження їх щільності; істотні зміни генетичної структури 
популяцій нативних видів, філогенетичного і таксономічного 
різноманіття, продуктивності екосистем (Lykholat et al., 2016).  

Попередньо встановлено, що флуктуації регіональних 
температурних та інших кліматичних параметрів упродовж 
останніх десятиліть асоціюються, зокрема, зі змінами фізіолого-
біохімічних процесів рослинних видів, що зростають  у 
природних і штучних місцезростаннях на території України 
(Lykholat et al., 2017). 

Глобальне потепління клімату на земній кулі і низький 
відсоток реалізації потенційних можливостей генотипів рослин 
останнім часом спричинили підвищений інтерес дослідників до 
проблеми стійкості не тільки декоративних, але і 
сільськогосподарських рослин, зокрема в умовах ризикованого 
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землеробства України (Nazarenko et al., 2017).  
Установлено, що за дії високих температур повітря (35 – 40 

0С, 3 – 4 год.) відбувається посилене випарування води, зниження 
інтенсивності фотосинтезу, утворення сонячних опіків або 
сонячних плям, некрозів, передчасне пожовтіння, фізіологічне 
усихання, передчасне опадання листків та плодів рослин. 
Доведено, що найчутливішими до сильної спеки є епідерміс, 
продихи та верхівки рослин. Надто стійке проти високих 
температур повітря сухе насіння рослин, завдяки низькому вмісту 
води в тканинах, клітини яких постійно діляться. 

Підвищення концентрації засоленості води і одночасне 
внесення в живильне середовище іонів кальцію зумовлює 
зростання рівня стійкості рослин проти високотемпературного 
стресу різної напруженості та тривалості. Зокрема, листки 
пшениці озимої (Triticum aesvitivum L.) у фазу виходу в трубку в 
засоленій воді витримували інтенсивнішої дії 
високотемпературний стрес (49 – 51 0С, 5 хв), ніж в прісній (41 
0С, 5 хв). 

Для діагностики ступеня стійкості рослин проти 
високотемпературного стресу актуально використання безпечних 
для довкілля біологічно активних речовин з пролонгованою 
фітогормональною активністю і біозахисним ефектом, а також 
спеціальних термоіндикаторних плівок на основі рідких 
кристалів, які здатні відтворювати в кольорі картину теплового 
поля листків рослин за дії абіо- та біотичних чинників 
середовища. Вони являють собою тонкий шар рідких кристалів, 
які умонтовано в спеціальну полімерну оболонку, що відкриває 
принципово нові можливості вимірювання температури окремих 
органів й цілісних рослин упродовж вегетаційного періоду. 

У звичайному стані термоіндикаторна плівка рівномірно 
забарвлена, але якщо її нанести на поверхню листкової 
пластинки, то у місці контакту з’являється чітка райдужна пляма 
у вигляді термограми, яку аналізують на спеціальному 
автоматизованому приладі. Характерно, що кожен з кольорових 
відтінків відповідає певній температурі з різницею в соті частки 
градусу. 

Проведені нами дослідження показали, що листки, 
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наприклад, винограду справжнього (Vitis vinifera L.) і винограду 
лісового (Vitis sylvestris C. C. Gmel.) в різних екологічних умовах 
зростання значною мірою, були пошкодженні 
високотемпературним стресом. Зокрема на адаксіальному боці 
листків рослин простежувалось утворення плям червоно-
коричневатого забарвлення, а які загинули від тривалої 
атмосферної посухи – зеленуватого. 

Темні, різної величини і інтенсивності плями на листках в 
подальшому спричиняли виникнення некрозів, які з’являлись 
через 2 – 3 доби після дії високотемпературного стресу як 
наслідок окиснення поліфенолів. Одноразове застосування 
термоіндикаторних плівок товщиною 0,001 – 0,01 мм 
зумовлювало пригнічення дії високотемпературного стресу 
шляхом утримання в звуженому вигляді отворів продихів, що 
забезпечувало резервування пулів води, збереження нативної 
структури хлорофілу й підтримання високого тургорного 
потенціалу замикальних клітин.  

Дійшли висновку, що для діагностики рівня стійкості 
рослин проти дії високих температур перспективно використання 
термоіндикаторних плівок із заданими властивостями і 
термограм. 
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Останнім часом набуває актуальності проблема 

забруднення урбанізованого середовища. Антропогенне 
навантаження має вагомий вплив на стан біоресурсів, що активно 
використовуються людиною. Так, в умовах зростання кількості 
транспортних засобів, промислових підприємств, спостерігається 
забруднення атмосферного повітря оксидами вуглецю, 
вуглеводнів, оксидів азоту, сажі. У зв’язку із горінням палива 
стаціонарних установок домогосподарств відбувається 
забруднення повітря зваженими частками з різним 
аеродинамічним розміром [1; 3]. Все вище перераховане має 
негативний ефект для здоров'я та життєдіяльності мешканців 
міста.  

Як альтернативний засіб боротьби широко 
використовується озеленення приміських, промислових 
територій, автомагістралей, створення нових паркових та 
відпочинкових зон та ін. із використанням, в основному, різних 
видів деревних рослин. Вони очищають та зволожують повітря, 
частково знижують радіаційний та температурний режим [4].  

Окрім цього, цілий ряд деревних рослин набуває широкого 
застосування для моніторингу якості середовища [2]. Одними з 
найбільш зручних для досягнення цілей так званої 
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дендроіндикації є види роду Acer L.: клен гостролистий (A. 
platanoides), клен цукристий (A. saccharinum L.) та клен 
ясенелистий (A. negundo), оскільки не утворюють гібридів між 
собою та іншими видами (на відміну від Betula pendula L.) та 
досить легко ідентифікуються у насадженнях. Метою 
дослідження було вивчення можливості використання показників 
флуктуючої асиметрії листкової пластинки A. saccharinum, A. 
negundo та A. platanoides  для оцінки екологічного стану міських 
та приміських територій м. Тернопіль.  

Відбір матеріалу для досліджень проводився у червні-липні 
2017 р. Для аналізу брали по 50 неушкоджених листків з 10 дерев 
з кожного місцезростання. Листки збирали з нижньої частини 
крони, на рівні піднятої руки, з максимальної кількості доступних 
гілок, спрямованих умовно на північ, захід, схід і південь [2]. 

Згідно результатів дослідження, особини досліджених видів 
A. platanoides та A. negundo відрізняються за стійкістю до впливу 
забруднень урбосередовища, зокрема атмосферного повітря. Так, 
кількість морфометричних ознак флуктуаційної асиметрії 
листкової пластинки у A. platanoides зростає із підвищенням 
рівня забрудненням повітря. Вважаємо, що це є наслідком 
негативного впливу сильного автонавантаження на насадження A. 
platanoides та A. saccharinum вздовж автомагістралі. Нами 
відмічені такі флуктуаційні зміни листкової пластинки у особин 
клена гостролистого: форма верхівки листкової пластинки (ЛП) 
вигнута ліворуч або праворуч; чітка асиметрія ширини ЛП; 
нерівномірний розвиток довжини бічних жилок.  

Особини A. negundo виявили стійкість до забруднення 
повітря досліджуваної території, що підтвердилось результатами 
спостережень. На відміну від особин, у яких площа ЛП 
змінювалась від 1,4 до 2,2 разів, а довжина і ширина ЛП у 1,1 – 
1,6 рази у A. negundo ці показники значно нижчі. Так площа ЛП 
змінювалась 1,0 – 1,4 рази, а довжина і ширина від 0,8 до 1,2 рази 
відповідно.  

Окрім того, у деяких особин A. negundo та A. platanoides 
виявлено зменшення розмірів генеративних бруньок. У всіх трьох 
досліджених видів спостерігалась зміна забарвлення та подекуди  
некроз країв ЛП.  
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Таким чином, порівняння даних флуктуючої асиметрії 
листків трьох видів роду Acer вказує, що серед них A. platanoides 
та A. saccharinum є найбільш чутливими до умов зростання і 
можуть застосовуватись в якості тест – об’єктів для здійснення 
біоіндикаційних досліджень. A. negundo виявився стійкішим до 
забруднення, що, можливо, обумовлено його високим 
адаптаційним потенціалом синантропного виду.  
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У аграрному виробництві України активно застосовуються 

різноманітні системи землеробства, які передбачають, як 
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традиційні агротехнічні технології вирощування рослин і заходи 

контролю хвороб,  так і  біологічні  або поєднання обох систем. З 

розвитком ідеї поступового зменшення високого навантаження 

хімічної складової у землеробстві все більшої популярності 

набуває використання препаратів на основі наночасточок 

біогенних металів у сільському господарстві. 

Впровадження нанотехнологій у аграрне виробництво 

дозволить розробити біопрепарати на основі діючих речовин 

нового покоління – мікро – та  ультра мікроелементів, 

хелатованих природніми ди- и трикарбоновими органічними 

кислотами лимонної, бурштинової, винної та яблучної. Отримані 

сполуки є ідентичними природнім компонентам рослин, які 

приймають участь у процесах обміну (Кребса та Кальвіна). 

Низькі дози цих діючих речовин – від 0,4 до 2,0 грама на гектар - 

здійснюють значну багатовекторну дію на дуже важливі 

ферментативні процеси в рослинах, які відповідають за їх 

продуктивність та стресостійкість [1, 5]. 

 Використання наночастинок біогенних металів, таких як 

срібла, міді, церію, заліза та навіть золота для дослідження їх 

впливу на життєдіяльність окремих представників 

фітопатогенних мікроорганізмів в системі живитель-фітопатоген 

може дати можливість створити умови для розробки 

методоологічних підходів для створення нових технологій 

захисту рослин, що дозволить мінімізувати втрати урожайності в 

умовах розвитку та розповсюдження фітопатогенних бактерій. 

[2,3,4]. Адже фітопатогенні бактерії, які наносять значних 

економічних збитків сільському господарству, є дуже стійкими 

до більшості препаратів хімічного та біологічного походження, 

що ускладнює задачу захисту рослин від бактеріозів [3]. 

Тому метою роботи було визначення чутливості 

фітопатогенних бактерій  до ряду наночасток та їх комбінацій для 

створення ефективних препаратів  захисту рослин від бактеріозів, 

а також порівняння ефективності та безпечності препаратів з 

пестицидами хімічного походження. 

В зв’язку з чим проведено дослідження антибактеріальної 

активності як окремих наночасточок біогенних металів (Ag, Co, 
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Cu, Bi, Se, J2, Pb, Al, Ni, V, Cr2, La, Cd, Ce), так і їх комбінацій за 

різних розведень, для підбору композиції наноелементів та 

визначення  дієвої їх концентрації при створенні  препаратів. В 

якості тест-культур використано представників найбільш 

поширених та шкодо чинних бактеріальних фітопатогенів, які 

зберігаються в Української націоналній колекції мікроорганізмів 

при відділі фітопатогенних бактерій ІМВ ім. Д.К. Заболотного: 

Pseudomonas syringae – поліфаг, збудник плямистостей широкого 

кола сільськогосподарських, квіткових, деревних та ін. рослин; 

Pseudomonas fluorescens 8573 – плямистості та м’які гнилі; 

Pectobacterium carotovorum - збудник гнилі широкого кола 

сільськогосподарських та квіткових рослин; Xanthomonas 

campestris pv. campestris – УКМ В-1049 = ІМВ 8003б  - збудник 

судинного бактеріозу широкого кола сільськогосподарських 

рослин; Clavibacter michiganensis – бактеріальний рак томатів та 

інших пасленових, бура плямистість перцю; Agrobacterium 

tumefaciens – пухлини та некрози с/г рослин.  

В результаті досліджень було визначено, що найбільш 

високу токсичну дію по відношенню до фітопатогенних бактерій 

проявили наночастинки, розведені у спввідношенні1:100, на 

основі наночасток срібла, кобальту, селену, йоду, а також 

кобінаціі йод+цитрат та йод+селен. Зокрема, наночасточки 

бісмуту, церію та міді проявили високу токсичну дію до окремих 

фітопатогенних бактерій, як у нативному розчині, так і за 

розведення 1:100. Препарат нікелю виявився неактивним до 

жодних штамів. На основі серії дослідів було скомпоновано два 

варіанти перспективних комбінацій на основі наночасточок п’яти 

елементів: Ag, Co, Cu, Bi, Se та універсальу комбінацію на основі 

Ag, Co, Cu, Bi, Se, Sn, J2. Обидві композиції проявили токсичну 

дію на широкій спектр як фітопатогенних бактерій, так і 

мікроміцетів на рівні з популярними пестицидними препаратами 

(Рідоміл, Абакус, Капало, Ракурс та інші), який показав перевагу 

над ними у боротьбі і з фітопатогенними бактеріями. 

Проведенні дослідження та їх результати дозволять 

створити принципово новий підхід до технологій захисту 

посівних культур від бактеріозів.   
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Одним із головних чинників формування стійкості рослин 

до несприятливих абіотичних факторів середовища є 

білоксинтезуюча система, зміни активності якої у відповідь на 

стрес у стійких видів забезпечують фенотипічну пластичність і 

мають адаптивний характер. Як критерій оцінки таких 

пристосувальних реакцій на фізіолого-біохімічному рівні часто 

використовується кількісна оцінка вмісту водорозчинних фракцій 

неструктурних білків, які є найбільш лабільними і чутливими до 

коливань факторів зовнішнього середовища [2].  

mailto:irinza.ldfr@gmail.com
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Водорозчинні низькомолекулярні білки відіграють важливу 

протекторну роль в клітині, перш за все за рахунок високої 

водоутримуючої здатності завдяки утворенню гідратних 

оболонок навкруг молекули білка, що сприяє стабілізації водного 

статусу клітин за дії несприятливих абіотичних факторів, 

зокрема, посушливих умов та гідротермічного стресу. В умовах 

степової зони України, де посухи є одним із факторів, 

лімітуючим ріст деревної рослинності, збагачення 

біорізноманіття зелених насаджень за рахунок  інтродукції 

деревних рослин передбачає вивчення фізіолого-біохімічних 

механізмів адаптації інтродуцентів.   

Об’єктами дослідження слугували представники роду Acer 

L. (Клен) у ботанічному саду ДНУ ім. Олеся Гончара. Протягом 

річного циклу у вегетативних органах рослин визначали кількість 

водорозчинних фракцій білка за методом Бредфорд (мкг білка / г 

сух.маси) [3].  

В усіх аборигенних видів кленів (A. platanoides L., 

A. campestre L., A. tataricum L.), а також A. negundo L. 

(інтродукований з Північної Америки вид, який давно 

натуралізувався в даному інтродукційному районі) чітко 

простежуються два максимуми вмісту білка в пагонах – у липні 

та лютому: A. platanoides L. – 74,83±3,19 та 154,54±7,44 

відповідно; A. campestre L. – 82,51±1,74 та 139,17±8,70; 

A. tataricum L. – 71,06±2,27 та 110,91±3,19;  A. negundo L. – 

122,51±3,58 та 181,92±6,86. Причому у листках за посушливих 

умов у липні відбувається значне зниження вмісту білка 

(обернена залежність щодо вмісту білка в пагонах). Таким чином, 

зростання вмісту водорозчинних фракцій білка у пагонах є 

необхідною передумовою посухостійкості рослин, що 

визначається відтоком асимілятів з листків до пагонів для 

підтримання життєздатності всієї рослини. 

Отримані експериментальні дані показали, що 

морозостійкість досліджуваних видів також забезпечується 

зростанням водорозчинних білків у пагонах названих 

досліджуваних рослин – A. platanoides L., A. campestre L., 

A. tataricum L., A. negundo L. Таким чином, для аборигенних та 
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натуралізованих видів кленів захисним механізмом в 

екстремальних умовах (посуха, низькі температури) є 

накопичення водорозчинних фракцій білків у тканинах пагонів. 

Інші закономірності простежуються у видів кленів колекції 

ботанічного саду ДНУ, інтродукованих з різних ботаніко-

географічних районів природного зростання – A. semenovii Rgl. – 

з Середньої Азії, A.ginnala Maxim. – Далекого Сходу, 

A. monspessulanum L. – Середземномор’я, A. trautvetteri Medw. – 

Кавказу, A. saccharinum L. – Північної Америки. Ці види 

характеризуються більшим вмістом білка у листках у порівнянні 

з вмістом його у пагонах, окрім A. monspessulanum L. в осінньо-

літній період. Так, вміст білка в літньо-осінній період у листках 

A. semenovii Rgl. складав від 61,78±1,74 до 151,78±5,51 мкг/г, 

A.ginnala Maxim. – від 59,90±2,90 до 109,32±2,70 мкг/г у листках 

та від 27,87±0,59 до 63,09±4,12 мкг/г у пагонах, A. trautvetteri 

Medw. – від 58,45±4,54 до 104,10±3,29 мкг/г у листках та значно 

меенше в пагонах, A. saccharinum L. – від 108,3±7,54 до 

159,17±5,51 мкг/г у листках та від 41,06±1,35 до 95,55±4,68 мкг/г 

у пагонах. У A. monspessulanum L. вміст білка у пагонах (від 

97,43±4,07 до 124,68±8,50 мкг/г) перевищував цей показник у 

листках (від 47,87±7,25 до 78,59±5,60 мкг/г). 

Виявлена тенденція до зниження загального вмісту білка у 

пагонах з одночасним його зростанням у листках і наявність 

прямої залежності між цими показниками підтверджують 

наявність недостатньої посухостійкості багатьох інтродуковах 

видів. У той же час у цих видів спостерігається й невисока 

морозостійкість, особливо у перших двох видів. 

У всіх інтродуцентів, окрім A. negundo L. і A.ginnala 

Maxim., вміст водорозчинних фракцій білка наближається до 80 

мкг/г у листках. В аборигенних видів цей показник має відповідні 

значення, окрім A. platanoides L., у якого вміст білка перевищує 

150 мкг білка, тобто посухо- та морозостійкими в досліді 

виявилися види з високим вмістом білка у пагонах в період росту, 

що узгоджується з результатами досліджень інших родових 

комплексів деревно-чагарникових рослин у Степовому 

Придніпров’ї [1]. 
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Таким чином, досліджувані види кленів можуть бути 

диференційовані за таким фізіолого-біохімічним критерієм 

стійкості, як сумарний вміст водорозчинних білків у тканинах 

вегетативних органів. Найбільш адаптованими у даному 

інтродукційному районі є інтродуценти і аборигенні види, які 

мають більший вміст білка у пагонах порівняно з листками 

протягом річного циклу розвитку, що забезпечує високий рівень 

адаптації до гідротермічного та низькотемпературного стресу.  
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Виробнича діяльність людей внаслідок застосування 

інтенсивних технологій дедалі більше здійснює втручання у 

процеси, що відбуваються у біосфері, порушуючи структурно-

функціональні зв’язки, чим нерідко спричиняє небажані 
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екологічні наслідки. Тому загроза глобальної екологічної кризи 

потребує розробки наукових основ раціонального 

природокористування, обґрунтування і реалізації програми 

стійкого функціонування агросфери. 

Індикатором чутливості до глобальних порушень процесів 

кругообігу основних біогенних елементів в агроценозах є 

мікроорганізми, зокрема й ті, що визначають азотний баланс [2]. 

Тому в усіх індустріально розвинених країнах світу проблема 

азотфіксації є надзвичайно актуальною. 

Симбіотична взаємодія бобових рослин із 

азотфіксувальними бульбочковими бактеріями та її використання 

для розв’язання проблеми забезпечення високобілковою 

продукцією тваринництва, а людства якісними продуктами, є 

одним із багатьох прикладів інтенсифікації агровиробництва 

природними шляхами [1]. За вегетаційний період зернобобові 

культури зв'язують 80 – 150 кг азоту в діючій речовині, що 

еквівалентно внесенню 300 – 400 кг аміачної селітри. Якщо 

підрахувати вартість мінеральних добрив, то стає очевидно, що 

симбіотична азотфіксація має економічний сенс [5]. 

Упродовж останніх років серед зернобобових культур 

відновлює свою популярність сочевиця. Вона є цінним дієтичним 

продуктом із середнім вмістом білка 22-35 %. У 100 грамах 

насіння вологістю 12% в середньому міститься: 340 – 346 кКал; 

20,2 г протеїну; 0,6 г жиру; 65 г загальних карбогідратів; 68 мг 

Ca, 325 мг P; 7 мг Fe, 29 мг Na; 780 мг K; 0,46 мг тіаміну; 0,33 мг 

рибофлавіну; 1,3 мг ніацину [3]. Сочевиця характеризується 

високим вмістом незамінних амінокислот (лізин, аргінін, лейцин) 

та найменшим серед зернобобових вмістом інгібіторів травлення. 

Серед заходів поліпшення азотного живлення рослин сочевиці в 

агрокультурі особливе місце належить теоретичним і практичним 

розробкам, спрямованим на підвищення рівня біологічної 

взаємодії рослин із мікроорганізмами-азотфіксаторами, що може 

бути реалізовано через застосування бактеріальних препаратів на 

основі бульбочкових бактерій. Завдяки таким препаратам 

створюється можливість цілеспрямованої регуляції онтогенезу 

рослинного організму. 
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Також важливе значення в цьому процесі мають відігравати 

крім мікробних препаратів і регулятори росту рослин.  

Використання останніх підвищує стійкість рослин до 

несприятливих чинників природного та антропогенного 

походження.  

Результатами досліджень В. В. Моргуна та С. Я. Коця [4] 

доводено, що обґрунтоване застосування бактеріальних 

препаратів на основі рістрегулюючих речовин, як елементів 

екологічного землеробства, дозволяє істотно знизити хімічне 

навантаження на екосистеми, внаслідок зменшення застосування 

хімічних засобів захисту рослин. Проте, слід відзначити, що 

незважаючи на значну увагу дослідників до різноманіття і 

функціонування мікробіоценозів ґрунту, в літературі недостатньо 

висвітлено питання щодо закономірностей змін їх складу в 

залежності від інтегрованого застосування мікробних препаратів і 

регуляторів росту рослин, що вказує на перспективність та 

актуальність даного дослідження. 
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Формування врожаю пшениці — складний процес, 

обумовлений факторами зовнішнього середовища та 

біологічними особливостями росту і розвитку сорту. Велике 

значення в ньому має площа листкової поверхні. Вона 

знаходиться в прямій залежності від загального розвитку 

надземної маси рослини, тому що більшу частину її складають 

листки. Листкова поверхня відіграє основне значення в 

поглинанні СО2 та продукуванні органічної речовини в процесі 

фотосинтезу [1]. Кількість поглиненої посівами 

сільськогосподарських культур фотосинтетично активної радіації 

великою мірою визначається розміром асиміляційного апарату 

рослин. Важливою його характеристикою є листковий індекс, 

тобто площа зелених листків рослин на одиниці площі 

підстильного ґрунту [5]. 

Результати дослідів багатьох вчених показують, що 

зменшення асиміляційної поверхні призводить до зниження 

продуктивності рослин [2]. На думку А. О. Ничипоровича [4], 

дуже велика площа листків (70 - 80 тис. м2/га) не є корисною, бо 

при цьому знижується середня інтенсивність фотосинтезу. Автор 

вважає, що за достатньої інтенсивності світла, добрій 

вологозабезпеченості оптимальними будуть посіви з площею 

листя 50 – 60 тис. м2 /га. Крім того, листки пшениці є тимчасовим 

сховищем запасних поживних речовин, а також частково 

виконують і механічні функції, укріплюючи міцність стебла. 

Розміщення листків з меншим кутом відхилення відносно стебла 

сприяє кращому проникненню сонячного світла і зростанню 
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інтенсивності фотосинтезу. Найбільше значення має добрий 

функціональний стан верхнього (останнього) листка, який дає до 

70 % асимілятів [3]. 
Метою нашої роботи було вивчення дії в посівах пшениці 

полби звичайної різних норм гербіциду Пріма Форте 195, с.е. 

(діючі речовини — флорасулам 5 г/л, амінопіралід 10 г/л, 2-

етилгексиловий ефір 2,4-Д 180 г/л), внесених за різних способів 

використання регулятора росту рослин Вуксал БІО Vita (діюча 

речовина — витяжка з морських водоростей Ascophyllum 

nodosum, азот (N) – 52 г/л, марганець (Mn) – 38 г/л, сірка (S) – 

29 г/л, залізо (Fe) – 6,4 г/л, цинк (Zn) – 6,4 г/л), на формування 

площі листкової поверхні. 

Дослідження виконували в умовах дослідного поля 

кафедри мікробіології, біохімії і фізіології рослин навчально-

виробничого відділу Уманського національного університету 

садівництва. Дослід закладали в триразовому повторенні на 

ділянках загальною площею 64 м2,  обліковою – 50 м2. У дослідах 

вирощували пшеницю полбу звичайну  сорту  Голіковська. 

Обробку насіння регулятором росту рослин Вуксал БІО Vita 

проводили безпосередньо перед сівбою нормою 1,0 л/т. Гербіцид 

Пріма Форте 195 у нормах 0,5, 0,6 та 0,7 л/га та регулятор росту 

Вуксал БІО Vita в нормі 1,0 л/га вносили окремо і сумісно в фазі 

кущіння пшениці по фону обробки насіння перед сівбою 

регулятором росту рослин і  без нього. Площу листкового 

апарату рослин пшениці полби звичайної визначали методом 

«висічок» у фази трубкування, колосіння та молочної стиглості 

зерна (З. М. Грицаєнко та ін., 2003). 

У результаті проведених досліджень встановлено, що за 

використання Пріми Форте 195 у нормах 0,5; 0,6 і 0,7 л/га, 

внесеної без Вуксалу БІО Vita, площа листкової поверхні 

пшениці полби звичайної у фазу виходу в трубку зростала на 24, 

27 і 21 % відповідно, порівняно із контролем (25,7 тис. м2/га). У 

фазі колосіння вона зростала на 14, 15 і 13 % (контроль – 

34,7 тис. м2/га), у фазі молочної стиглості — на 44, 46 і 36 % 

відповідно (контроль – 6,6 тис. м2/га). За використання Вуксалу 

БІО Vita площа листків зростала у фазу виходу в трубку на 36 %, 
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у фазу колосіння – на 18 %, у фазу молочної стиглості – на 141 %. 

За застосування композиції Пріми Форте 195 у нормах 0,5; 0,6 і 

0,7 л/га із Вуксалом БІО Vitа показники зростали порівняно із 

контролем у фазу трубкування на 42, 46 і 41 %; у фазу 

виколошування – на 23, 25 і 19 %; у фазу молочної стиглості – на 

89, 91 і 86 % відповідно.  

У варіанті з передпосівною обробкою насіння Вуксалом 

БІО Vitа показник площі листків зростав у фазу трубкування на 

37 %, у фазу виколошування – на 22 %, у фазу молочної стиглості 

– на 9 %. Обприскування гербіцидом Пріма Форте у нормах 0,5, 

0,6 і 0,7 л/га на фоні передпосівної обробки насіння Вуксалом 

БІО Vitа забезпечило зростання площі листків у фазу 

трубкування на 51, 56 і 50 %; у фазу колосіння – на 28, 30 і 25 %; 

у фазу молочної стиглості – на 49, 52 і 42 % відповідно. За 

застосування Вуксалу БІО Vita на фоні передпосівної обробки 

насіння площа листків зростала у фазу виходу рослин у трубку на 

64 %, у фазу колосіння – на 38 %, у фазу молочної стиглості – на 

162 %.  

Бакові суміші Пріми Форте 195 у нормах 0,5; 0,6 і 0,7 л/га із 

Вуксалом БІО Vitа на фоні передпосівної обробки насіння цим же 

регулятором росту забезпечили зростання площі листків полби 

порівняно із контролем у фазу трубкування на 79, 81 і 71 %; у 

фазу виколошування – на 39, 48 і 42 %; у фазу молочної стиглості 

– на 112, 132 і 97 % відповідно.  

Таким чином, за результатами проведених досліджень 

можна зробити висновок, що бакові суміші гербіциду Пріма 

Форте 195 з регулятором росту рослин Вуксал БІО Vita у всіх 

досліджуваних нормах позитивно впливали на формування площі 

листкової поверхні посівів пшениці полби звичайної, водночас 

найвищі показники відмічались за використання бакової суміші 

Пріми Форте 195 у нормі 0,6 л/га із Вуксалом БІО Vita у нормі 

1,0 л/га, внесеної на фоні передпосівної обробки насіння 

Вуксалом БІО Vita у нормі 1,0 л/т. 
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Фотосинтез — основоположний процес  в утворенні 

органічної речовини, завдяки якому  формується  понад  80%  

біомаси рослини. У  зв’язку з цим показник  вмісту сухих 

органічних речовин може відображати  фотосинтетичну 

продуктивність посівів. Дослідженнями А.О. Ничипоровича[3], 

виконаними  в  50-х роках минулого століття доведено, що  чиста 
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продуктивність фотосинтезу посівів залежить від інтенсивності 

проходження фотосинтетичних процесів (співвідношення 

асиміляційних та дисиміляційних  процесів) і відображається у 

збільшенні біомаси рослин за певний проміжок часу. 

У ході досліджень стосовно вивчення чистої 

продуктивності фотосинтезу (ЧПФ) на злакових культурах  

багатьма вченими була відмічена залежність ЧПФ від внесення у 

посівах біологічно активних  речовин (синтетичного та 

біологічного походження)[2, 1]. Проте стосовно ЧПФ у посівах 

соризу в науковій літературі повідомлень зустрічається 

недостатньо. Зважаючи на це,  вивчення даного процесу є 

актуальним питанням, що потребує активного вирішення.  

Методика дослідження.  Об’єктами досліджень слугували   

рослини соризу  (Sorghum orysoidum) сорту Титан, гербіцид Пік 

75 W.G. (д.р. – просульфурон 750 г/кг) та регулятор росту рослин  

Регоплант  (д.р. – продукти життєдіяльності грибів-мікроміцетів 

– 0,3 г/л, насичені і ненасичені жирні кислоти С14-С28, 

полісахариди, 15 амінокислот, аналоги фітогормонів 

цитокінінової та ауксинової природи, комплекс біогенних 

мікроелементів – 1,75 г/л, калієва сіль альфа-нафтилоцтової 

кислоти 1 мл/л, аверсектин – продукт життєдіяльності 

актиноміцету Streptomyces avermytilis).  

Польові досліди виконували в умовах дослідного поля НВВ 

Уманського НУС у сівозвіміні кафедри мікробіології, біохімії і 

фізіології рослин. Попередником соризу слугувала  соя. 

Польовий дослід закладали у триразовій повторності з 

послідовним розміщенням варіантів: без застосування препаратів 

(контроль І), ручні прополювання впродовж вегетації (контроль 

ІІ), Регоплант 50 мл/га, гербіцид Пік 75 WG у нормах 10; 15; 20; 

25 г/га окремо і в сумішах  з Регплантом 50 мл/га  по 

обробленому та необробленому посівному матеріалі цим же 

регулятором росту рослин у нормі 250 мл/т. Посходове  внесення 

препаратів виконували  у фазу 3-5 листків культури.  

Аналізи проводили в лабораторних умовах  з відібраних у 

польових дослідах зразків рослин в залежності від фази розвитку 

соризу. Чисту продуктивність фотосинтезу посівів розраховували 
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за методикою А.О. Ничипоровича [1]. 

Результати досліджень. Вивчення показників чистої 

продуктивності фотосинтезу (ЧПФ) рослин соризу 

продемонструвало їх залежність від комбінування 

застосовуваних препаратів. Так, за  2016-2017 дослідні роки при 

внесенні  гербіциду Пік 75WG у нормах 10; 15; 20; 25г/га 

показники чистої продуктивності фотосинтезу рослин соризу 

збільшувалися відносно контролю І на 0,23; 0,48; 0,58; 0,28 г/м2 

за добу. Застосування вище згаданих норм гербіциду, але сумісно 

з Регоплантом (50 мл/га) зумовило збільшення показників ЧПФ у 

порівнянні з контролем І на 0,47; 0,69; 0,77; 0,68 г/м2  за добу. За 

умови фонової обробки насіння перед сівбою Регоплантом 

(250мл/т) і використання по даному фону гербіциду Пік 75 WG у 

нормах 10; 15; 20; 25г/га спостерігалось збільшення ЧПФ у 

відношенні  до контролю І на 0,36; 0,54; 0,76; 0,52 г/м2  за добу. 

Разом з тим за внесення по фону  бакових сумішей  Піку (10; 15; 

20; 25г/га) і Регопланту (50мл/га) показники ЧПФ зростали в 

порівнянні з контролем І на 0,54;  0,66; 0,85; 0,58 г/м2 за добу. В 

середньому за два роки досліджень найвища чиста 

продуктивність фотосинтезу соризу  відмічалась у варіантах 

комплексного використання препаратів: Пік (20г/га) + Регоплант 

(50мл/га) + фон (обробка насіння рістрегулятором Регоплант 

250мл/т). 

Висновки. Отже, показники чистої продуктивності 

фотосинтезу мали чітку залежність  від норм внесення гербіциду 

Пік 75 і способів застосування  регулятора росту рослин 

Регоплант. Найвищі показники ЧПФ були встановлені за  

внесення гербіциду Пік 75 WG у нормах 15-20г/га в баковій 

суміші з Регоплантом 50мл/га на фоні передпосівної обробки цим 

же рістрегулятором насіння (250мл/т). 
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Ліпіди у водоростей відіграють важливу роль у процесах 

росту, розмноження і фотосинтетичної діяльності, а також, 

виконують енергетичну функцію. Зокрема, у гідрофітів 

використання ліпідів значно посилюється на підтримку 

життєдіяльності за дії екстремальних факторів середовища, а їх 

кількісний та якісний склад в клітинах, насамперед в мембранах, 

відображає стан синтезу чи деградації ліпідів, а також 

особливості обміну із середовищем існування [1, 2]. 

Зазначимо, що компенсаторна реакція всіх водних 

організмів у відповідь на стресові умови існування на рівні 

ліпідного складу має схожий характер і проявляється в 

основному у зміні вмісту структурних, запасних, регуляторних 

ліпідів та відповідних жирних кислот, оскільки структурні ліпіди 

впливають на фазовий стан мембран. Вважається, що коливання у 

мікров’язкості ліпідного бішару є достатніми для активації і 

розвитку регуляторних реакцій, які надалі приводять до 

адаптивних змін організму [1, 5].  

Досліджували відносний вміст ліпідів окремих класів та 

жирнокислотний склад клітин Chlorella vulgaris за дії натрій 

селеніту (10,0 мг Se(IV)/дм3) окремо та спільно з Zn2+ (5,0 мг/дм3) 

і Cr3+ (5,0 мг/дм3) упродовж 7-ми діб їх дії. 
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Визначено, що у співвідношенні окремих класів ліпідів 

клітин Ch. vulgaris за дії селеніту окремо та спільно з Zn2+ та Cr3+ 

не відбулось значних змін щодо контролю. Спостерігали 

збільшення кількості фосфоліпідів (на 6%) за дії селеніту окремо 

та триацилгліцеролів (на 13%) за спільної дії селеніту з Cr3+, а 

також зменшення кількості фосфоліпідів (на 11%) за спільної дії 

селеніту з Cr3+ порівняно з контролем. Очевидно, що збільшення 

відносної частки триацилгліцеролів за спільної дії Se(IV) з Cr3+ є 

важливим з огляду на забезпечення процесу ущільнення 

клітинних мембран, що є захисним механізмом на токсичну дію, 

насамперед Cr3+ [2]. Зростання вмісту ТАГ – один із чинників 

стабілізації мембран, оскільки вони є попередниками утворення 

диацилгліцеролів та неетерифікованих жирних кислот.  

Найбільш лабільним компонентом ліпідів, як відомо, є вищі 

жирні кислоти, склад яких може змінюватися залежно від умов 

середовища. Оскільки важливою адаптивною властивістю 

метаболізму загалом [3], а у водних рослин зокрема [2], за дії 

сполук як металів, так і неметалів є здатність до якісних та 

кількісних змін ліпідів [4, 5], тому нами досліджені зміни 

жирнокислотного складу клітин Ch. vulgaris за дії натрій селеніту 

(10,0 мг Se (IV)/дм3) окремо та спільно з Zn2+ та Cr3+ (7 діб). 

Встановлено, що внесення у середовище культивування 

хлорели натрій селеніту окремо зумовило збільшення вмісту 

жирних кислот: 18:0 – на 15,3%, 18:1 – на 82,0%. Разом з тим, 

відмічено зменшення кількості ЖК 16:0 – на 29,7% порівняно з 

контролем. Також виявили слідові кількості жирних кислот 12:0, 

14:0 та 18:2 жирних кислот. За спільної дії селеніту та Zn2+ мало 

місце збільшення вмісту ЖК 18:1 – на 85,3% та зменшення 

кількості ЖК 16:0 – на 24,5% і 18:0 – на 10,5%. Також виявили 

слідові кількості жирних кислот 12:0, 14:0 та 18:2 жирних кислот. 

Одночасний впливу натрій селеніту та Cr3+ зумовив збільшення 

вмісту у клітинах водорості ЖК 14:0, 18:0, 18:1 та 18:2 на 6,3%, 

20,7%, 73,6% і 47% відповідно, а також відмічено зменшення 

кількості ЖК 16:0 на 31,4% та виявлено сліди ЖК 12:0. 

Переважання відносного вмісту ненасичених над 

насиченими жирними кислотами у Ch. vulgaris виявлено як за дії 
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селеніту окремо так і спільно з Zn2+ та Cr3+. 

Згідно з отриманими даними, зміни жирнокислотного 

складу клітин хлорели відображає загальні тенденції метаболізму 

за дії досліджуваних мікроелементів. Очевидно, збільшення 

кількості ЖК свідчить про посилення катаболічних процесів в 

клітинах та мобілізацію жирнокислотних резервів як джерела 

енергії або для адаптивних перебудов структурних компонентів 

клітин [2, 4, 5]. Також зниження вмісту окремих жирних кислот 

можуть бути пов’язані з їх участю в синтезі інших адаптивних 

жирних кислот [5]. 

Спрямування та регуляція ліпідного метаболізму у Ch. 

vulgaris у напрямку збільшення кількості та накопичення ліпідів 

та їх окремих класів за допомогою натрій селеніту спільно з Zn2+ 

та Cr3+ з метою утворення селенметалліпідного комплексу може 

бути використано для розробки технологій одержання ліпідних 

біологічно активних препаратів, збагачених есенційними 

мікроелементами.  
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Природою закладені всі механізми управління 

найважливішими біосферними процесами: азотфіксація, 

фосфатмобілізація, антагонізм мікроорганізмів до фітопатогенів, 

синтез багатьма ґрунтовими мікроорганізмами біологічно 

активних речовин тощо. Зокрема, потужним фактором 

підвищення продуктивності агроценозу є активізація рослинно-

мікробної взаємодії [1]. Одним із видів такої взаємодії є бобово-

ризобіальний симбіоз. Завдяки бактеризації посівного матеріалу 

комплементарними активними штамами бульбочкових бактерій 

було отримано суттєве підвищення зернової продуктивності 

рослин: сої – на 15–23%, гороху – на 11–20%, люпину – на 13–

19%, насіння люцерни – на 11–30%, а також приріст зеленої маси 

люцерни й конюшини на 12–25% [3]. 

Нерідко для створення високопродуктивних 

агрофітоценозів бобові трави, у тому числі і люцерну, висівають 

у сумішах зі злаковими рослинами. Запровадження бобово-

злакових травосумішок дає змогу щорічно економити 60–150 

кг/га мінерального азоту за рахунок компенсації його 

симбіотично зв’язаним. У кореневих і стерньових рештках 

люцерни посівної акумулюються 227–241 кг/га біологічного 

азоту [2]. З метою оптимізації умов функціонування цих 

агроценозів досліджують вплив елементів технології 

вирощування на продуктивність таких травосумішей та 

формування і функціонування симбіотичних систем. Особливо 

важливе значення для реалізації генетичного потенціалу 

продуктивності бобових рослин мають сприятливі екологічні 
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фактори, використання бактеріальних препартів та різних доз 

мінеральних добрив.  

В умовах вегетаційного досліду ми висівали у 14-ти 

кілограмові посудини наповнені річковим піском травосуміші 

люцерни посівної (Medicago sativa L.) та стоколосу безостого 

(Brommus inermis) на фоні різних норм фосфорного живлення, які 

розраховували за Гельрігелем. Перед посівом насіння люцерни 

інокулювали бульбочковими бактеріями, отриманими методом 

аналітичної селекції. Схемою досліду було передбачено внесення 

у субстрат вирощування рослин 1, 1,5 та 2 норм фосфору. Для 

бактеризації насіння люцерни використали штам Sinorhizobium 

meliloti AC08, що зберігається у колекції азотфіксуючих 

мікроорганізмів ІФРГ НАН України. Біометричні показники 

рослин люцерни та стоколосу визначали тричі протягом вегетації, 

а саме у фази стеблування, бутонізації і цвітіння під час відборів 

бобового компоненту для аналізу азотфіксувальної активності 

симбіотичних систем. Продуктивність вирощуваної травосуміші 

визначали у посудинах за сумою двох укосів зеленої маси.  

У результаті проведених досліджень за даними першого 

укосу найвищі показники продуктивності травосуміші отримано 

при внесенні у субстрат однієї норми фосфору за Гельрігелем. 

Показники продуктивності у варіанті без інокуляції були на 27–

31% нижчими, порівняно з аналогічними у варіанті з інокуляцією 

S. meliloti AC08. Так, із посудин, у яких висівали інокульоване 

насіння Medicago sativa отримано більше зеленої маси на 14,0 г 

при 1 нормі фосфору, на 13,6 г при 1,5 норми фосфору та на 

15,1 г при 2 нормах фосфору.  

За даними другого укосу збереглася така ж тенденція, тобто 

у варіанті з інокуляцією насіння люцерни, за різних норм 

внесення фосфору, врожайність зеленої маси була вищою на 

13,5–30%. Так, за внесення 1 норми фосфору зібрано 

45,9 г/посудину, при додаванні у субстрат 1,5 норми фосфору 

47,2 г/посудину та при 2 нормах – 44,3 г/посудину зеленої маси, 

що на 7,5, 10,9 та 5,3 г/посудину більше порівняно з варіантом 

без інокуляції.  

За показником сумарного врожаю у варіанті з інокуляцією 
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отримано на 9,8–19,3% більше зеленої маси. Найменшими були 

показники продуктивності рослин при вирощуванні на фоні 

подвійної норми фосфору, що свідчить про негативний вплив 

збільшеної кількості вказаного елемента живлення на ріст і 

розвиток компонентів травосуміші.  

Обліками здійсненими під час вегетації рослин було також 

встановлено, що у фази активного перебігу асиміляційних 

процесів рослини стоколосу безостого, які росли у посудинах з 

інокульованою люцерною мали більшу масу стебла і були на 8–

28% вищими, порівняно з рослинами варіанту без інокуляції. 

Науковці пояснюють це інтенсивним використанням злаковою 

рослиною азоту, який накопичує бобова культура [4].  

Таким чином, оптимальна забезпеченість рослин фосфором 

на фоні бактеризації насіння активним штамом ризобій сприяє 

підвищенню продуктивності травосуміші люцерни посівної зі 

стоколосом безостим, що створює всі передумови для отримання 

повноцінного високобілкового корму та реалізації основної 

функції у біологізації землеробства, шляхом впливу на родючість 

ґрунту і стан навколишнього середовища. 
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До ліпідів належить велика група різних за складом і 
функцією органічних  сполук, які характеризуються низкою 
спільних фізико-хімічних властивостей: а) гідрофобністю, яка 
обумовлена наявністю в їх молекулах алкільних радикалів; б) 
доброю розчинністю в органічних розчинниках; в) тісним 
взаємозв’язком метаболізму, в центрі якого міститься ацетил-
КоА [1]. 

Фізіологічна роль ліпідів досить різноманітна, але найбільш 
важливими функціями вважають структурну та енергетичну. 
Виходячи з цього ліпіди ділять на дві основні групи: структурні і 
резервні. Структурна роль ліпідів обумовлена їх гідрофобними 
властивостями і здатністю з’єднуватися з молекулами інших 
речовин, завдяки чому вони беруть участь у будові складних 
мембранних структур. Основними структурними ліпідами у риб, 
як і в інших тварин, є фосфоліпіди і стероли. Серед фосфоліпідів 
у риб, в основному,  переважають фосфатидилхолін, 
фосфатидилетаноламін та фосфатидилсерин, при чому 
фосфатидилетаноламін домінує у всіх органах та тканинах 
протягом усього річного циклу [6]. Стосовно стеролів, то їх склад 
у риб, у порівнянні з іншими гідробіонтами, досить простий. 
Понад 80 % усіх стеролів в тканинах риб припадає на холестерол 
[4]. Більшу частину стеролів риби отримують з їжі але, крім того, 
вони синтезуються в їх печінці.  

Резервні ліпіди, які депонуються в жировій тканині риб у 
вигляді рухливого енергетичного резерву, представлені 
триацилгліцеролами. Речовини цього типу відносно інертні. Вони 
з’єднуються з молекулами інших речовин Ван-дер-Ваальсовими 
силами. Триацилгліцероли використовуються у енергетичних 
процесах після розщеплення їх триацилгліцеролліпазами до 
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гліцеролу та жирних кислот, які окиснюються шляхом β-
окиснення та в циклі трикарбонових кислот з виділенням енергії. 
Слід відмітити, що фізіологічна роль окремих класів ліпідів 
неоднозначна. Так, диацилгліцероли, крім резервної функції 
можуть виконувати (при певних умовах  - фосфорилювання) роль 
попередників фосфоліпідів, а також бути джерелом субстратів 
для глюконеогензу та синтезу холестеролу [2].  Стероли та їх 
естери приймають участь в обміні стероїдних гормонів, жовчних 
кислот та вітаміну D, відіграють важливу роль в утворенні 
ліпопротеїнів. Є дані про використання фосфоліпідів як 
енергетичного матеріалу [2]. Так, у оселедцевих, лососевих та 
тріскових видів риб під час голодування та нерестових міграцій 
за умов виснаження запасів триацилгліцеролів на енергетичні 
потреби використовуються фосфоліпіди. На такі ж потреби 
використовуються фосфоліпіди  в період раннього онтогенезу у 
риб під час дроблення гамет. Так, вміст фосфоліпідів в ікрі 
оселедця понижується за період з часу запліднення до 
викльовування більш ніж на 20 % і продовжує знижуватися після 
резорбціїї жовткового мішка [2]. При екстремальних рухових 
навантаженнях деякі чорноморські риби (ставрида, султанка) 
поряд з триацилгліцеролами втрачають і певну кількість 
фосфоліпідів.  

Досить важлива в життєдіяльності риб роль ліпідів як 
регуляторів плавучості. Зміна співвідношення ліпідних 
компонентів, по мірі збільшення глибини проживання риб, 
сприяє підтриманню у них доброї плавучості в різних горизонтах 
водної товщі [5]. Саме тому спостерігається накопичення 
окремих ліпідів (восків і холестеролу) в плавальному міхурі 
тропічних глибоководних риб. При цьому не виключено і вплив 
інших чинників водного середовища, зокрема вміст кисню. В 
умовах гіпоксії на великих глибинах в органах риб (так як 
печінка деяких акул не має плавального міхура) замість 
холестеролу у них накопичується сквален, так як його циклізація 
в ланостерол можлива лише за участі кисню. 

Ліпіди входять до складу слизу шкіри риб, який понижує 
опір води при русі. Вважають, що в’язкість слизу зумовлена 
високим вмістом в ньому білків та фосфоліпідів [3]. 
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Таким чином, вміст та обмін ліпідів в організмі риб може 
бути фізіолого-біохімічним індикатором як стану популяції риб 
даного виду, так і впливу на них чинників оточуючого водного 
середовища. 
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Настурція звичайна, або настурція лікарська, або водяний 

крес (Nasturtium officinale R. Br.) (Царство: Рослини; Відділ: 

Покритонасінні; Порядок: Капустоцвітні; Родина: Капустяні; Рід: 

Настурція; Вид: Настурція звичайна поширена від Європи до 

mailto:olenka13skyba@ukr.net


Молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні аспекти 

адаптації організмів та екотоксикологія 

 

116 

Центральної Азії. Настурція звичайна − типовий гідрофіт, має 

слаборозвинені підземні пагони, які кріпляться до прибережного 

мулу. Росте у дикому вигляді в місцях, де присутня волога 

(водойми, джерела, канави, тощо) [2]. Стебла стелються, товсті, 

порожнисті, до 50-60 см у довжину. Листя зелені, 

перисторозсічені, з широкими черешками і 2-7 парами довгастих 

або овальних листочків з більш великим та округлим 

яйцеподібним верхівковим листочком. Рослина цвіте у травні-

вересні білими дрібними квітами, зібраними у напівпарасольки. 

Відцвітаючи, утворює плід – короткий, роздутий, з опуклими 

стулками, без жилок стручок з продовгуватим, плоским насінням.  

Досліджували металакумулюючу здатність Настурцією 

лікарською під час періоду вегетації нижче м. Тернополя на 

узбережжі р. Серет (с. Острів Тернопільського району, 

49°29′15″ пн. ш., 25°34′51″ сх. д.). Також було досліджено вміст 

металів у воді та ґрунті (загальний вміст металів та їх розчинну 

форму). Проби відбирали під поверхнею води у верхній третині 

загальної глибини (30-40 см під поверхнею) [1]. Для визначення 

вмісту металів у воді здійснювали фільтрування води через 

мембранний фільтр з діаметром пор 0,45 мкм та концентрування 

води до 10 разів шляхом випарювання. Визначення важких 

металів у донних відкладах визначали на атомно-абсорбційному 

спектрофотометрі (ААС) з лампами порожнистого катоду типу С 

115-1М з використанням газу пропан-бутан, ацетилен-закис азоту 

при відповідних довжинах хвиль, що відповідали максимуму 

поглинання кожного з досліджуваних металів згідно зі 

стандартними методиками [3, 4]. 

В результаті досліджень встановлено, що у воді міститься 

найбільша кількість таких металів, як Кальцій та Натрій. У мулі 

(загальна форма) міститься велика кількість таких металів як 

Кальцій, Натрій та Цинк. У розчинній формі міститься 64,6% від 

загального вмісту у ґрунті Кобальту, 63,7% Магнію, 53,1% 

Нікелу, 53,3% Мангану та найменша кількість Калію – 7,1%. 

Також в результаті проведених нами досліджень було 

визначено вміст металів у N. officinale (корінь, стебло, листя). 

Встановлено, що у N. officinale міститься найбільше таких 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_(%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&params=49_29_15_N_25_34_51_E_scale:30000
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_(%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&params=49_29_15_N_25_34_51_E_scale:30000
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металів, як Калій, Натрій, а найменше – Мангану, Кадмію та 

Плюмбуму. Встановлено, що Нікелю міститься найбільше у 

корені та стеблі, що становить 33,7% та 33,6% відповідно, від 

загального вмісту у рослині. Кобальту міститься у рослині 

менше, а найбільше його у листі – 37,4% та майже однаково у 

корені та стеблі – 31,5% та 31% відповідно. Феруму найбільше 

міститься у стеблі – 37,5%, а найменше у корені – 28,7%. 

Максимальний вміст Мангану спостерігається у листі – 80,1%, та 

незначна кількість міститься у стеблі – 11,7% та корені – 8,1%. 

Магнію міститься найбільше у листі, що становить 36,7% від 

загального вмісту, та найменше у стеблі – 28,7%. Максимальні 

показники Купруму зафіксовані у стеблі – 40,1%, а найменші у 

корені – 27,2%. Кальцію найбільше міститься у корені – 40,8%, а 

найменше у стеблі – 24,5%. Натрію міститься найбільше у стеблі, 

що становить 35,1%, та найменша кількість у листі – 30,9%. 

Калію зафіксовано найбільше у листі – 48,7%, а найменше у 

стеблі – 10,4%. Цинку міститься у корені та стеблі практично 

однаково, що становить 34,1% та 34,4% відповідно, а найменше у 

листі – 31,4%. Кадмію міститься найбільше у корені – 35,1%, а 

найменше у стеблі – 31,2%. Плюмбуму найбільше міститься у 

листі – 48%, а найменше у корені – 24,9%. 

Отже, Настурція лікарська найефективніше накопичує такі 

метали як Калій, Натрій та Магній. Виявлено органозалежність 

накопичення окремих металів, що можна пов’язати з їх 

спорідненістю до окремих біологічно-активних речовин кореня, 

стебла і листя, насамперед, протеїнів, і функціональними 

потребами цих частин рослини у певних металах. 
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Відомо, що відповідь організму на дію токсиканту є 
результатом взаємодії двох процесів: пошкодження (деструкція) 
та захисту (компенсаторна адаптація) [2]. Їх співвідношення 
визначає рівень токсичності водного середовища щодо риб. 

Будучи одним з основних компонентів біологічних 
мембран, ліпіди впливають на їх проникність, беруть участь у 
передачі нервового імпульсу, створюють міжклітинні контакти, 
виконують функції вторинних месенджерів у передачі сигналів у 
клітину [2]. 

Саме тому особливий інтерес викликає вивчення 
особливостей вмісту загальних ліпідів, обміну та вмісту 
індивідуальних класів нейтральних та фосфоліпідів в 
еритроцитах деяких прісноводних видів риб. В межах даного 
дослідження вивчено і проаналізовано загальний  вміст ліпідів в 
еритроцитах деяких видів риб. 

Об’єктами дослідження були короп лускатий – Cyprinus 
carpio L., щука звичайна – Esox lucius L., карась сріблястий – 
Carassius gibelio Bloch, та окунь звичайний – Perca fluviatilis L. 
дворічного віку, масою 290–330 г, 200–350 г, 150–230 г, та 170–
230 г. відповідно. Для дослідження риб відбирали з річок Серет, 
Стрипа та Золота Липа безпосередньо перед експериментом, в 
осінній період. Відбір крові здійснювали гепаринізованою 
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голкою з серця риби. Одержання фракції еритроцитів проводили 
шляхом центрифугування при 2500 об/хв. Екстрагування 
загальних ліпідів з еритроцитів проводили хлороформ-
метаноловою сумішшю у відношенні 1:2 за методом Фолча. 
Неліпідні домішки з екстракту видаляли відмиванням 1%-ним 
розчином KCl. Кількість загальних ліпідів у тканині визначали 
ваговим методом[1] і виражали в мг/г вологої тканини. 
Результати досліджень були статистично опрацьовані з 
використанням стандартного пакету програм Microsoft Office 
2013. 

Відомо, що кількість загальних ліпідів свідчить про 
активність анаболічних процесів і мобілізацію ліпідів як джерела 
енергії, або ж про їх використання в адаптивних перебудовах 
метаболізму і структурних компонентах клітини[2]. Зміни вмісту 
ліпідів, ймовірно, є наслідком активації процесів ліполізу [4]. У 
той же час відомо, що в адаптації риб до несприятливих факторів 
середовища зменшення вмісту ліпідів відіграє роль фактора 
«білкового ущільнення» мембран клітин, зниження їх пропускної 
здатності та підвищення контролю за проникністю мембрани 
вцілому [3]. 

Як видно із результатів дослідження загальний вміст ліпідів 
відрізняється як в межах виду, взятого із різних водойм, так і в 
межах однієї водойми в різних видів (Таблиця). Так розглядаючи 
відмінності загального вмісту ліпідів у всіх видів найнижчий він 
у всіх досліджених представників річки Золота Липа.  

Таблиця  

Загальний вміст ліпідів в еритроцитах досліджуваних видів риб, 

мг/г тканини 

Риби р. Серет р. Стрипа р. Золота Липа 

Короп 20,2±1,0 22,2±1,1 17,4±0,8* 

Щука 16,5±0,8 16,7±0,7 15,6±0,7* 

Карась 18,1±0,9 19,8±0,9* 16,5±0,9* 

Окунь 15,3±0,8 15,1±0,9 13,3±0,5* 

*Різниця порівняно з даними представників р. Серет статистично 

достовірна, p < 0,05, n=5. 

У представників інших досліджених водойм загальний 
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вміст ліпідів в розріз окремих видів знаходиться практично на 

одному рівні, достовірних відмінностей не виявлено. Виняток 

становить загальний вміст ліпідів у карася із річки Стрипа, тут 

вміст найвищий, що говорить про переважання анаболітичних 

процесів у еритроцитах. 

Розглядаючи міжвидові відмінності загального вмісту 

ліпідів у еритроцитах досліджених видів риб достовірно нижчий 

їх вміст спостерігається у хижих видів, що ймовірно спричинено 

типом живлення та нижчій, порівняно з іншими, необхідності в 

запасних ліпідах. Спостерігали зменшення загального вмісту 

ліпідів у ряді: короп→карась→щука→окунь. 

Оскільки загальна кількість ліпідів у тканинах риб є 

показником стану ліпідного обміну в організмі, і напряму 

залежить від екологічного стану водойми, загальний вміст ліпідів 

в еритроцитах можна вважати індикативним показником стану 

водного середовища проживання досліджених видів риб. 
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ВПЛИВ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. АTROFACIENS НА 

СХОЖІСТЬ І РІСТ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ СОРТУ  

ХУТОРЯНКА 
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Пшениця — найбільш цінна і поширена зернова культура. 

Вона вирощується на всіх континентах, у будь-яких кліматичних 

зонах. В основному вирощують пшеницю м’яких і твердих 

сортів. Широка популярність цього злаку пояснюється 

різнобічним використанням зерна, яке має велику живильну 

цінність.  Посіви пшениці в Україні займають площі понад 

мільйон гектарів [1]. Зростання посівних площ цієї культури 

пов’язане з підвищеним попитом світового ринку та високим 

рівнем рентабельності і економічності виробництва насіння. За 

загальними обсягами світове виробництво насіння пшениці  

поступається лише перед соєю. Аналіз фітосанітарного стану 

посівів пшениці в останні роки в основних районах його 

вирощування свідчить про високу ураженість рослин різними 

хворобами, серед яких чільне місце займають бактеріальні 

захворювання.   Бактерії  роду Pseudomonas  є одними з найбільш 

поширених і шкідливих фітопатогенів. До цього виду входить 41 

патовар. На зернових культурах паразитують такі патовари 

Pseudomonas syringae  pv. atrofaciens (збудник базального 

бактеріозу), Pseudomonas syringae  pv. coronafaciens (збудник 

ореольного опіку), Pseudomonas syringae  pv. syringae (збудник 

бактеріального опіку)[2]. 

Важливим чинником патогенезу захворювань рослин, 

викликаних Pseudomonas, є ліпополісахарид (ЛПС), який 

відповідає за токсигенність та імуногенність цього фітопатогену 

[3]. ЛПС відіграє важливу роль у життєдіяльності бактерій, а 

mailto:kotsyuk93@ukr.net
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саме: підтримує структуру зовнішньої мембрани та бере участь у 

регуляції її проникності; зумовлює стійкість до антибіотиків і 

детергентів; слугує рецептором для бактеріофагів; відповідає за 

патогенні властивості [4]. У рослині-хазяїні цей біополімер 

індукує синтез низки біоактивних медіаторів, зокрема, продуктів 

генів захисту та антимікробних метаболітів. 

Метою роботи було визначення впливу фітопатогенних 

бактерій Pseudomonas syringae pv. аtrofaciens та їх ЛПС на 

схожість і ріст насіння пшениці сорту Хуторянка. У роботі 

досліджували фітотоксичну активність двох штамів Pseudomonas 

syringae pv. atrofacіens (McCulloch 1920) Young, Dye & Wilkie 

1978: 9400 - виділений з уражених бактеріозом листя пшениці 

сорту Рання 93; PDDCC 4394 - неопатотиповий штам. Штами 

отримано з колекції живих культур відділу фітопатогенних 

бактерій Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. 

Заболотного НАНУ. Сорт пшениці Хуторянка являє собою новий 

тип пшениці-дворучок, має високий генетичний потенціал 

продуктивності, внесений до реєстру сортів рослин України в 

2008 році. 

 Для постановки дослідів використовували суспензію 

живих клітин збудника титром 109 КУО / мл, суспензію клітин, 

інактивованих прогріванням при температурі 100С (така 

суспензія в якості активного компонента містила ЛПС 

досліджуваних бактерій) впродовж 2 годин і розчин ЛПС з 

концентрацією 5 мг / мл. 

Насіння пшениці промивали водогінною (40 хв.), а потім 

стерильною водогінною водою і розкладали по 20 шт. на 

стерильний папір у чашки Петрі. У кожну чашку вносили по 5 мл 

суспензії або розчину досліджуваного чинника. Насіння 

пророщували в термостаті за температури 28С. Схожість насіння 

і довжину основного проростку визначали через 7 діб 

пророщування насіння пшениці. 

Обробка насіння суспензією як живих, так і інактивованих 

прогріванням клітин P. syringae pv. atrofaciens обох штамів 

знижувала схожість насіння пшениці сорту Хуторянка в 

середньому на 20% без вірогідної різниці гальмівного ефекту між 
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штамами, а також між живими і термічно інактивованими 

клітинами. Фітопатогенні бактерії обох штамів також 

сповільнювали ріст проростків пшениці. Довжина корінців 

проростків пшениці цього сорту після обробки фітопатогенними 

бактеріями була менша ніж в контролі в середньому на 40%. 

Фітотоксичну активність проявили також ЛПС обох досліджених 

штамів фітопатогенних бактерій. Обробка насіння розчинами 

ЛПС штаму P. syrіngae pv. atrofacіens 4394 зменшувала схожість 

насіння пшениці в 1,7 разів, ЛПС ЛПС P. syrіngae pv. atrofacіens 

9400 – у 2,1 раза, а також пригнічувала ріст проростків на 38 і 

29 % відповідно.  
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Ріст, розвиток рослин та їх продуктивність значною мірою 

залежать від запасів води в ґрунті, дефіцит якої зумовлює 

порушення фізіолого-біохімічних процесів, що негативно впливає 

на урожайність культури [3]. У регулюванні водообміну важливу 

роль відіграють водоутримувальні сили, спричинені, 

здебільшого, наявністю в клітинах листків осмотично активних 

речовин та здатністю колоїдів до набухання. Водоутримуюча 

здатність рослинних тканин слугує показником стійкості до 

посухи. У посухостійких рослин цей показник буде вищим [2].  

Люпин жовтий (Lupinus luteus L.) - високопродуктивна 

сидеральна, кормова і технічна культура, яка відіграє важливу 

роль у вирішенні проблеми нестачі білка та повністю забезпечує 

свої потреби в азоті, підвищуючи родючість ґрунтів та 

покращуючи їх властивості. Люпин жовтий використовують у 

якості корму для сільськогосподарських тварин, завдяки 

високому вмісту протеїну, що залежно від сорту становить 30-

48 % [1,4]. 

У сучасних умовах розвитку аграрного виробництва 

особливо актуальним є застосування регуляторів росту рослин 

(РРР) природного походження як шляхів підвищення 

продуктивності культур та захисту рослин і ґрунтів від 

забруднення агрохімікатами.  

Тому метою роботи було дослідження водоутримуючої 
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здатності листків люпину жовтого сорту Обрій за передпосівної 

обробки насіння РРР Емістим С та Епін. Польові дослідили 

закладали на чорноземі типовому малогумусному 

агробіолабораторії Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. Володимира Гнатюка у трьох варіантах та 

чотирьох повторностях. Насіння люпину жовтого контрольного 

варіанту зволожували водою, а дослідних - РРР Емістим С (25 

мл/т) і Епін (25 мл/т) у розрахунку 2% від його маси. 

Біостимулятор Емістим С підвищує енергію проростання та 

польову схожість насіння, стійкість рослин до хвороб, стресових 

факторів та збільшує врожай і якість вирощеної продукції. 

Препарат Епін діє як антистресовий адаптоген, що також 

позитивно впливає на енергію проростання насіння та його 

схожість, збільшує врожайність культур на 40-50% 

[5].Водоутримуючу здатність визначали ваговим методом через 

2, 4, 6, 24 год. від початку закладання досліду [2]. 

У процесі дослідження виявлено залежність показника 

водоутримуючої здатності від застосування рістстимуляторів, 

зокрема найнижче значення втрати води через 24 год. у фазі 

бутонізації становило 49,4% та 52,6% за обробки насіння Епіном 

та Емістимом С відповідно. У фазі цвітіння спостерігали 

зниження водовіддачі за дії Епіну: 46,2% порівняно із контролем. 

У фазу зеленого бобу значної різниці за впливом на вище 

зазначений показник між дослідними препаратами не виявлено: 

43,9 % та 44,0 % відносно контролю. Достовірні дані 

водоутримуючої здатності листків люпину жовтого отримано за 

використання біопрепаратів Епіну (18,7 і 20,0 %) та Емістиму С 

(19,9 і 20,9 %) через 4 та 6 год. у фазу бутонізації, а також у 

наступні фази при застосуванні РРР Епін – 14,2, 19,2 та 20,7 % 

через 2, 4, 6 год. відповідно (фаза цвітіння), 12,0 і 16,6 % через 4 

та 6 год. (фаза зеленого бобу) (табл.). 
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Таблиця 

Водоутримуюча здатність рослин люпину жовтого за дії 

регуляторів росту Епін та Емістим С 

 

Час 

через: 

Кількість втраченої води, % 

Фаза бутонізації 

Контроль Епін Емістим С 

2 год 15,24±0,95 13,73±1,14 14,59±0,47 

4 год 25,51±1,67 18,70±1,17* 19,99±0,57* 

6 год 26,58±1,72 20,01±1,21* 20,97±0,54* 

24 год 54,47±2,83 49,43±1,29 52,57±1,73 

Фаза цвітіння 

2 год 20,36±1,46 14,25±0,68* 16,39±0,51* 

4 год 24,68±1,71 19,27±0,77* 20,79±0,52 

6 год 26,75±1,58 20,70±0,71* 22,22±0,41 

24 год 50,15±0,87 46,16±1,40 47,71±1,55 

Фаза зеленого бобу 

2 год 14,45±0,75 12,06±1,06 13,88±1,01 

4 год 17,59±0,47 12,03±1,20* 17,20±0,84 

6 год 20,78±0,48 16,66±0,40* 19,93±0,90 

24 год 45,56±0,60 43,94±0,56 44,02±0,40 

Примітка. * – зміни порівняно з контролем вірогідні (Р≥0,05) 

Отже, вивчення водоутримуючої здатності люпину жовтого 

засвідчило, що динаміка показника залежить від впливу 

біостимуляторів росту рослин природного походження. 

Встановлено інтенсивніше зростання водоутримуючої здатності 

рослинних тканин люпину в умовах використання РРР Епін 

порівняно із контрольним варіантом. 
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Підвищення концентрації металів у водному середовищі 

призводить до надмірного їх акумулювання в організмі 

гідробіонтів, включно риб. Зростання концентрації металів у 

функціонально важливих органах і тканинах (і в першу чергу в 

крові) змінює процеси синтезу макромолекул, функціонування 

ферментативних систем та співвідношення метаболітів у всьому 

організмі [4]. 

Ферум є необхідним  елементом для нормальної 

життєдіяльності риб [4]. Недостатність цього металу може бути 

лімітуючим чинником розвитку організму. Цей хімічний елемент, 
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який міститься в організмі риб, поділяють на дві групи: 

геміновий та негеміновий. Перша група включає ферум 

хромопротеїдів (дихальні білки – гемоголобін, хлорокруарин, 

гелікорубін, білок м’язів – міоглобін), а також дихальних 

ферментів (цитохроми, цитохромоксидази, пероксидази, 

каталази). До другої групи входить ферум низки речовин, які не 

містять гемоферумпорфіринового комплексу (геморетрин) [4].  

Серед білків, що беспосередньо пов’язані із регуляцією 

вмісту феруму в організмі тварин, у тому числі риб, слід виділити 

трансферин. Трансферин – це складний білок (глікопроеїд) 

плазми крові, який відноситься до β-глобулінів і має здатність 

зв’язувати і переносити іони трьохвалентного заліза. Основною 

функцією трансферину плазми крові є транспорт заліза у 

ретикулоцити, де відбувається синтез гемоглобіну, а також 

підтримання на певному рівні співвідношення іонів  Fe2+  та Fe3+. 

Окрім того, трансферин тісно пов’язаний з імунною системою 

риб і бере участь у неспецифічних гуморальних механізмах 

захисту від бактеріальних інфекцій. Трансферин, виявлений у 

широкому колі організмів, зустрічається в різних генетично 

залежних формах, які подібні за своїми фізико-хімічними 

властивостями та мають молекулярну масу близько 70-80 кДа [3, 

4]. Тому значний інтерес представляє вивчення особливостей 

зв’язування заліза трансферином плазми крові риб за дії 

підвищених концентрацій йонів Fe3+ воді. 

Дослідження проведено на дворічках коропа (Cyprinus 

carpio L.) і щуки (Esox lucius L.) з середньою масою 300-350 г. 

Вивчали вплив йонів Fe3+ на риб в концентраціях 0,2 і 0,5 мг·дм-3, 

що відповідали 2 та 5 рибогосподарським гранично допустимим 

концентрацыям (ГДК). Необхідні концентрації йонів металу у 

воді створювали внесенням солі FeCl3∙6H2O  кваліфікації “х.ч.”. 

Риб під час аклімації не годували. Період утримування риб 

експериментальних умовах становив 14 діб.  

Для дослідження відбирали із серця риб кров, додавали 

гепарин та центрифугували. В отриманій плазмі крові риб 

досліджували вміст загальних заліза та білка, концентрацію 

трансферину. Контролем служили величини досліджуваних 
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показників тканин риб, які перебували у воді акваріумів без 

додавання токсикантів. Вміст заліза в плазмі визначали методом 

атомно-абсорбційної спектрофотометрії. Кількість загального 

білка визначали за методикою Лоурі та співавт. [5]. Вміст 

трансферину визначали турбідіметричним методом з 

використанням набору «Трансферин-турбі» для досліджень in 

vitro. Насичення трансферину залізом розраховували як 

відношення концентрації заліза плазми до загальної 

залізозв'язуючої здатності трансферину і виражали в відсотках. 

Всі одержані експериментальні дані оброблено статистично з 

використанням пакету “Microsoft Excel”. 

Зміни вмісту білків у плазмі крові можуть слугувати 

індикатором патологічних процесів в організмі риб [2]. Аналіз 

одержаних результатів показав, що вміст загального білка у 

плазмі крові достовірно зростає в 1,2 рази лише за дії 

максимальної концентрації йонів металу у коропа. Очевидно, 

високі концентрації йонів феруму (ІІІ) обумовлюють посилений 

розпад білків тканин коропа, що в свою чергу сприяє зростанню 

їх кількості у крові риб. 

Вміст заліза в плазмі крові коропа зростав за дії 2 та 5 ГДК 

йонів Fe3+ у 1,3 і в 1,2 рази відповідно (р<0,05). Одночасно із 

зростанням кількості заліза в плазмі крові коропа мало місце 

пропорційного до кількості йонів феруму (ІІІ) у воді збільшення 

концентрації  трансферину (у 1,05 та 1,08 рази). При цьому 

максимальний відсоток насичення трансферину залізом у коропа 

був відмічений за впливу 2 ГДК йонів Fe3+ - 43,5 % проти 35,1 % 

контрольного значення.  

Кількісні характеристики зв’язування заліза трансферином 

крові щуки за впливу підвищених концентрацій йонів феруму 

(ІІІ) у воді були відмінними від коропа. Відмічено максимальне 

акумулювання заліза плазмою крові щуки (1,76 мг/л проти 1,18 

мг/л  в контролі) за дії 0,5 мг/л йонів Fe3+. Разом з тим, мало місце 

зменшення кількості трансферину в плазмі щуки в 1,13 та 1,15 

рази за дії 2 та 5 ГДК йонів феруму (ІІІ) відповідно. Відомо, що 

зростання кількості заліза в організмі тварин та порушення 

функціональної активності печінки, як правило, призводить до 
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зниження синтезу трансферину і навпаки – залізодефіцитні стани 

призводять до зростання вмісту трансферину [1]. 

Пропорційно концентрації йонів Fe3+ у воді зростає і 

відсоток насичення трансферину залізом. Так, у плазмі риб 

контрольної групи він становить 36,2 %, а у риб за дії 2 та 5 ГДК 

йонів металу – 44,8 і 62,4 % відповідно. Надлишок заліза, що 

супроводжується зростанням показника насичення залізом 

трансферину може свідчити про токсичну дію йонів металу та 

призводити до паталогії печінки, адже відомо, що для риб 

відсоток насичення трансферину залізом є нижчим ніж для 

ссавців [3]. 

Отже, підвищений вміст йонів феруму у воді призводить до 

зростання кількості металу у плазмі крові обох видів риб та 

збільшення показника насичення трансферину залізом (особливо 

у щуки). 
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В даний час прісноводні екосистеми зазнають 

прогресуючого забруднення токсичними речовинами, в тому 

числі сполуками фосфатів. Зростання концентрації токсикантів у 

водному середовищі призводить до надмірного акумулювання їх 

водними організмами та порушення фізіолого-біохімічних 

процесів у гідробіонтів [1, 2]. 

Відомо, що організм гідробіонтів має багато засобів 

біохімічної адаптації різного ступеня складності, які дозволяють 

йому успішно пристосовуватися до дії токсикантів. Одним із них 

є перебудова ліпідного метаболізму. В останні роки з’явилася 

низка робіт, в яких підтверджено значення окремих ланок 

ліпідного обміну у гідробіонтів, особливо риб, у формуванні 

токсикорезистентності цих організмів [3, 4, 5].  

Виходячи із наведеного вище метою роботи було дослідити 

вплив фосфатної токсикації на жирнокислотний склад 

фосфоліпідів скелетних м’язів печінки, зябер та мозку коропових 

риб. 

Дослідження проводили у листопаді - грудні 2017 р., в 

лабораторії екологічної біохімії Національного університету 

mailto:m_yachna@ukr.net
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«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Як поверхнево-

активну речовину обрали натрій лаурилсульфат. Дослідження 

вмісту загальних ліпідів проводилось на дворічці коропа 

лускатого. Дослідження вмісту загальних ліпідів проводилось на 

дворічці коропа лускатого.Фосфоліпіди осаджували 

трихлорацетатною кислотою (ТХАК).  

Як видно з результатів дослідження, загальний вміст 

фосфоліпідів в  білих м’язах  за дії лаурилсульфату перевищує їх 

вміст в контрольній групі. За дії натрій лаурилсульфату 

спостерігаються неоднозначні зміни кількості фосфоліпідів, у 

білих м’язах, зокрема, відмічено збільшення показника  

на 25 %. 
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Paper industry is considered as one of the main polluters among 
different kinds of industry in the world. The repeated accidents with 

mass fish death in the small Ukrainian river (Pryp’yat basin, West 
Ukraine) were registered during two seasons of 2016 y. The situation 

was widely discussed in the local periodicals and social network 
(published only in Ukrainian), and the effluents of cardboard-paper 

mill (CPM) that is located upstream the river were proposed to be 
causal factors for these incidents. However, the traditional set of 

physico-chemical indices of the water was not able to prove this 
origin. Meanwhile, the expertise of the toxicity of the paper mill 

effluents is mainly realized by the exposures either in vivo or in vitro 
to the extracted effluents during short period [1]. The experience of 

the analysis of molecular responses in the biota subjected to the 
effluents in their native surrounding is rather scant. Therefore the aim 

of this study was to evaluate the validity of molecular biomarkers of 
stress and exposure to reflect the level and different types of pollution 

in aquatic animals. This approach is of particular importance in the 

complex polluted surface waters which contain industrial, agricultural 
and personal care products at low ppt–ppb concentrations [2, 4]. 

In this study, the toxicity of the aquatic environment in the 
small river which is suspected to be polluted by the effluents of the 

cardboard-paper mill (CPM) was determined.  The specimens of fish 
Carassius auratus (Cyprinidae) and mollusk Unio tumidus 

(Unionidae) from the suspected polluted area (SP) and pristine area in 
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the upper portion of river as control (C) were compared. About 20 

individuals of male specimens of fish and mollusks from each site 
were analyzed. The expertise included a set of biomarkers of general 

stress and specific effects (neurotoxicity, metal-related toxicity, 
endocrine disruption) [4]. Some utilised biomarkers were attested only 

in fish whereas their applying in mollusc is considered as doubtful [3]. 
The genotoxicity was analysed as DNA stability and nuclear 

abnormalities. The oxidative injury was assessed from lipid 
peroxidation level and accumulation of lipofuscin as the end-product 

of lipid and protein peroxidation in the lysosomes. We determined 
cholinesterase (ChE) activity in fish as a marker of neurotoxicity, 

which is oppressed mainly by thiocarbamate and phosphate pesticides, 
metallothionein concentration (marker of the pollution by toxic metals 

and stress-related protein), the level of vitellogenin-like protein (Vtg-
LP) as a marker of endocrine disruption, which is elevated by 

environmental oestrogens in male specimens. The suspected endocrine 

disrupters in CPM effluents are chlorinated organic substances and 
phenols. The activity of ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) as a 

marker of the microsomal biotransformation of polycyclic 
hydrocarbons and halogenated aromatic hydrocarbons was measured 

in the liver of fish. Commonly used for the attesting of water quality 
chemical parameters were also measured in some points upstream and 

downstream the location of CPM discharges. 
Both fish and mollusk from SP demonstrated plural signs of 

toxicity and stress: 2.5−3.7 times higher levels of DNA fragmentation 
and frequency of nuclear abnormalities than in C-groups; low 

lysosomal membrane stability (in hemocytes of mollusks); higher 
levels of the lipid peroxidation products (by 2.23 times in the digestive 

gland of mollusk) and lipofuscin (determined only in fish) in 
comparison with C-groups. The exposure to the certain xenobiotics 

was confirmed by two- to threefold increase of metallothionein levels 
(response to toxic metals), CYP450-related activity (EROD) and 

alkaline-labile proteins (responses to endocrine disrupters in male 

specimens, in particular, to chlorinated organic substances). All these 
kinds of pollution are typical for the CPM industry. Particularly, even 

the wastewater treatment can not totally remove this endocrine effect 
of effluents. Cholinesterase activity in the brain of fish was the same 
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in the C- and SP-groups proving the low evidence of typical 

agricultural pollution [van der Oost et al., 2003]. The chemical 
analysis of water was not so sensitive. These results prove the 

molecular bioindication to be the most valid approach to assess the 
toxicity of CPM effluents. Moreover, the comparison with the 

previous results confirms that this adverse effect is prominently higher 
than the typical pressure in the agricultural and municipal sites and 

could be regarded as the consequence of emergency situation [2,3].  
To summarize, at the first time, the multi-marker molecular 

approach of CPM effluents was realized. Only the combination of the 
indices of stress and specific kinds of pollution allowed distinguishing 

between CPM effluents and non-pointed sources of pollution typical 
for the rural area. The further studies of the CPM effluents toxicity 

must be accented on the environmental monitoring with the 
elucidation of the specificity of the responses in comparison with the 

responses to agricultural wastes.  

This work has been granted by the Ministry of Education and 
Science of Ukraine (Projects ## 130B, M/70-2017). 
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Nanooxide ZnO particles (n-ZnO) became one of the most 

common types of metal-based nanoparticles used in electronics and 
personal care products. Importantly, nZnO concentration in the 
aquatic environment in Europe has reached μg/L. The cooling ponds 
of the electrical power plants represent excellent model systems to 
study the effects of long-term acclimatization to anthropogenically 
modified environments on the ability of freshwater organisms to cope 
with multiple stressors and to determine the physiological and 
molecular mechanisms setting limits to the multistressor tolerance. 
Particularly, the fuel thermal power plants (TPPs) commonly release a 
mixture of pollutants (such as metals, radionuclides, aromatic and 
alkyl hydrocarbons and other hazardous compounds) in the discharge 
water and chronically elevate the temperature of the water in the 
vicinity of the discharge by as much as 5-8°C. Whereas vertebrate 
animals like fish or frog are able to release Zn from the nanoparticles 
[1], the bioavailability of Zn from nanoparticles in mollusks is 
questionable in general and unknown under the complex impact [4].  

The aim of this study was to elucidate the ability of mollusks to 
utilize Zn from n-ZnO in the digestive gland. For that, we detected the 
binding of Zn with Zn-buffering proteins metallothioneins [3,5]. The 
effect of nanoparticles per se was evaluated from the integrity of 
lysosomal membranes and the activity of the ATP-dependent system 
of the efflux of xenobiotics from the cells (p-glycoproteins). Male 
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specimens of Unio tumidus from two cooling reservoirs (DPP and 
BPP) were exposed for 14 days to nZnO (3.1 μM), Zn2+ (3.1 μM) at 
18oC, elevated temperature (T, 25oC), or nZnO at 25oC (nZnO+T). 
Control groups were held at 18oC.  

It is important to mention that the differences between the 
populations of mussels were evident even after the depuration for 21 
days in the tap water. All Zn-containing exposures resulted in the 
elevated concentrations of total and Zn-bound metallothionein (MT 
and Zn-MT) in the digestive gland demonstrating the bioavailability of 
Zn from nZnO. This cellular response was distinct from the response 
of the mussels from the reference pond studied previously [4]. The 
exposures to nZnO caused the decrease of p-glycoproteins activity in 
the mussels from both cooling ponds. Lysosomal membrane stability 
was a general stress biomarker that distinguished all Zn-exposed 
mussels (including those exposed to nZnO and Zn2+) from the control 
groups. It was initially low in both DPP- and BPP-groups and was 
decreased in all Zn-related exposures but elevated or stable under the 
exposure to heating reflecting the adaptation of mussels to elevated 
temperature in both ponds. Generally, the lysosomal membrane 
stability was suppressed in nZnO- and Zn2+ -exposed mussels at 18°C 
and 25°C. Nanosized particles could cause mechanical damage of 
lysosome membranes, whereas dissolved metal can affect the 
lysosomal membrane indirectly, through multiple pathways including 
the metal-induced oxidative damage to the membrane. In our study, 
the intracellular Zn imbalance, caused by Zn depletion and/or trace 
metal release from oxidized MTs, might also contribute to the 
decrease in lysosomal membrane stability. The exposures to Zn and 
nZnO led to increase of ATP level and lipid stores (nZnO) in the 
digestive gland in DPP- and BPP-mussels. On the other hand, the 
heating caused the most prominent decline of the lipids (by 62.5% in 
BPP-group) and ATP levels. In combine exposures (nZno+T) the 
elevated temperature diminished several responses to nZnO [2]. Most 
common responses in all exposures were the decrease of pyruvate 
concentration and increase in the Lactate/Pyruvate ratio in digestive 
gland. The up-regulation of cathepsin D total and/or free activity 
demonstrates the activation of the processes of autophagy in the tissue. 
BPP-groups were distinguished by increased level of cadmium in the 
tissue reflecting the highest level of pollution.  
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The PCA analyses of the studied traits reflect population-
specific differences in the biomarker response profiles to Zn2+, nZnO 
and temperature exposures that were more dependent on the 
population than on the kind of exposure.  

Hence, the mussels from the ponds of coal power plants can 
release Zn from the nanoparticles unlike the specimens from the 
pristine pond studied previously [4] and be affecting by the 
nanoparticles per se. However, their stress responses to additional 
heating could exceed the limits of adaptation. 

This work has been granted by the Ministry of Education and 
Science of Ukraine (Projects ## 131B; M/70-2017, ## MV-1). 
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The important issue related freshwater quality is the exploring 

of freshwater sources in the electricity industry. Hydropower is the 

most important and most economical of renewable energy sources for 

electricity generation in Europe. Multipurpose hydropower projects 

could provide services beyond the electricity sector. Besides, 

hydropower has been identified as highly valuable for climate change 

mitigation due to its low carbon footprint and high generation 

efficiency. However, the environmental relevance of hydropower 

plants, both large-scale and small ones, still remains the subject of 

scientific discussions. Particularly, the consequences of the 

accumulation of wastewater effluents, mainly pharmaceutical and 

personal care products (PPCPs), and disturbing of hydrological regime 

in the reservoirs of HPPs can impact biotopes [1, 4, 5]. Therefore, 

issues connected with production of energy from hydropower are at 

the crossroads of different policies, from water management for 

electricity generation to ensuring environmental quality and try to find 

a balance between these sometimes conflicting objectives.  

The aim of this study was the evaluation of the environmental 

relevance of hydropower plants in the middle streams of River 
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Dniester by the multi-marker approach based on the analyses of water 

chemistry, molecular biomarkers of stress and toxicity in bivalve 

mollusk and abundance of toxic species of bacteria. To the best of our 

knowledge, such approach for the evaluation of HPPs-related 

ecosystems is used for the first time.  

Adult Unio tumidus (Unionidae) were collected before and after 

dam of Kasperivtsi miniHPP on the river Seret (7,5  MW; 48°40′ N, 

25°50′ E) (SHPP) and Kochubiiv microHPP on the river Jvanchik (< 1 

MW; 48°49′ N, 26°23′ E) (JHPP). Common chemical characteristis of 

water (17 indices) and a set of biomarkers of stress and toxicity were 

determined as it was reported earlier in [2, 3].  

Water analysis revealed the particularities of the concentration 

of sulphates, oxygen, oxidizability, that were dependent on the 

geographic location. Highest level of phenols was detected in SHPP 

reservoir. The level of metals, namely Zn, Cd, Cu, was within the 

permitted scopes. However, the results of biomarker analysis have 

shown the consequences of chronic multigenerational acclimatization 

to the distorted hydrological regime and chemical pollution in the 

transformed water bodies. Particular impact was shown in the 

reservoir of SHPP before dam. In this site, the lysosomal membrane 

integrity and lysosomal function assessed as cathepsin D activity and 

efflux, was most vulnerable, both in digestive gland and hemocytes of 

mussels. Up-regulated activity of the enzyme of transformation 

glutathione-S-transferase (GST) indicated the presence of PPCPs. 

About four times higher level of alkali-labile phosphates (ALP) in the 

honads of male specimens (characteristic of vitellogenin Vtg) than in 

the specimens from other sites witnessed endocrine disruption caused 

by common PPCPs [3, 4]. The level of oxyradical production was 

lesser in the mussels from this reservoir, probably due to the 

oppression of oxidative stress response. Moreover, the mussels from 

this miniHPP demonstrated depletion of cholinesterase activity in 

digestive gland as a sign of neurotoxicity. 

Some features were common for both groups of mussels from 

SHPP. The toxic metals impact was detected by high metallothionein 

concentration. Highest DNA instability and apoptotic activity 
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(assessed by the level of key executor caspase-3) was also detected at 

SHPP in the digestive gland of specimens in both sites. Besides, 

Cylindrospermopsis raciborskii, a potentially toxic cyanobacteria 

which is invading from tropical/sub-tropical towards temperate areas, 

was found in the Kasperivtcy water reservoir (92.6-98.0 % to the 

total biovolume). However, the cyanotoxins were not detected in the 

water samples contained no detectable dissolved and particulate levels 

of studied cyanotoxins.  

The mussels from microHPP had the highest differences in their 

indices between the sites before and after dam. Probably, it can be 

explained by frequent change of the working activity of this dam and 

corresponding fluctuations in the level of water after dam. Particular 

oxidative stress was detected in the mussels from JHPP due to high 

level of TBA-reactive substances of lipid peroxidation and lower Cu, 

Zn- and Mn-superoxide dismutases activities.  

To summarize, the biological impacts of hydrological regimes 

in the vicinities of HPPs are highly dependent on the type of HPP.  

This work has been granted by the Ministry of Education and 

Science of Ukraine (Projects M/70-2017, 132B, MV-1) and State 

Education Development Agency of Latvia (Project LV-UA/2016/5). 

References 

1. Bioavailability of pollutants sets risk of exposure to biota and 

human population in reservoirs from Iguaçu River (Southern 

Brazil) / F.Y. Yamamoto, M.V. Pereira, E. Lottermann [et al.] // 

Environ Sci Pollut Res Int. − 2016. - Vol. – 23: 18111-18128. 

2. Detoxification and cellular stress responses of unionid mussels 

Unio tumidus from two cooling ponds to combined nano-ZnO 

and temperature stress / H. Falfushynska, L. Gnatyshyna., A. 

Ivanina [et al.] // Chemosphere‒ 2018. ‒ Vol. 193: 1127-1142. 

3. Falfushynska H. In situ exposure history modulates the molecular 

responses to carbamate fungicide Tattoo in bivalve mollusk / 

H. Falfushynska, L. Gnatyshyna, O. Stoliar // Ecotoxicol. – 

2013. – Vol. 22, N 3. – P.433–445.  



Молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні аспекти 

адаптації організмів та екотоксикологія 

 

142 

4. Impacts of municipal wastewater oxidative treatments: Changes 

in metal physical speciation and bioavailability / C. Gagnon, P. 

Turcotte, S. Trépanier [et al.] // Chemosphere. − 2014. - Vol. 97: 

86-91.  

5. Integrated use of antioxidant enzymes and oxidative damage in 

two fish species to assess pollution in man-made hydroelectric 

reservoirs / M.M. Sakuragui, M.G. Paulino, C.D. Pereira [et al.] // 

Environ Pollut. − 2013. - Vol.178:  41-51.  

 



Cучасні проблеми генетики, екології та біотехнології 

 

143 

 

СЕКЦІЯ 4 

CУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГЕНЕТИКИ, ЕКОЛОГІЇ 

ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ 

УДК УДК 551.583:556.535(477.84) 

ФОРМУВАННЯ ГІДРОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ РІЧКИ 

ЗБРУЧ УНАСЛІДОК ЗМІНИ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ  

Андрусишин Т. В., Скиба О. І. 

Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка 

E-mail: tetjanaandrusyshyn@gmail.com 

 

В останні 20-30 років приділяють особливу увагу 

дослідженням змін ресурсів річок у зв’язку з кліматичними 

змінами [3]. Зміни клімату суттєво впливають насамперед на 

водність річок. В останні роки на території України 

спостерігається небезпечна гідрологічна ситуація природного 

характеру – маловоддя або гідрологічна посуха. Згідно з даними 

Гідрометцентру України на багатьох річках рівні води знизилися 

до найнижчих відміток за період регулярних спостережень. Так, 

станом на 31 серпня 2015 року, критерії маловоддя практично 

досягнуті або наближаються до них, у числі переважної більшості 

річок України і на більшості річок Закарпаття [5]. Доволі складна 

ситуація спостерігається й на притоках Дністра, зокрема на 

Збручі та Нічлаві, рівень яких у серпні 2016 року знизився на 50-

80% від норми [4]. 

З огляду на роль кліматичних чинників у формуванні 

водності річок нами розглянуто такі їх параметри, як температура 

повітря, кількість опадів та висота снігового покриву за останні 

роки у районі протікання річки Збруч, що є другою за величиною 

лівою притокою Дністра в межах Тернопільської області. Річка 

протікає в меридіональному напрямі і є своєрідною природною 

межею між Хмельницькою та Тернопільською 

адміністративними областями. Річка Збруч має важливе 
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господарсько-побутове, рекреаційне, історичне значення. Водний 

режим річки значною мірою залежить від антропогенного впливу 

– вона забруднюється стоками комунальних та промислових 

підприємств, а також досить зарегульована та забудована 

гідротехнічними спорудами. 

Рівень води у річці Збруч значно знизився у 2015 році. 

Період з січня до серпня 2015 року характеризується 

найнижчими показниками рівня води за останні роки. Влітку це 

явище закономірне, але період весняного водопілля, зазвичай 

характеризується найвищими рівнями води. З огляду на це 

ситуація потребує моніторингу, і, за збереження нинішніх умов, 

здійснення заходів, спрямованих на вирішення проблеми. 

На території України за останні 100 років середня річна 

температура повітря підвищилась на +0,7˚С. Аналізуючи 

показники середньорічної температури за 2009-2016 роки, 

виявлено, що вони постійно вищі від норми, яка для 

Тернопільської області становить +6,9 С. В літні місяці 2015 року 

температура повітря у Тернопільській області зросла на +2,2˚С у 

червні, на +0,8˚С у липні, на +2,9˚С у серпні та на +1,5˚С у 

вересні відносно показників у відповідні місяці попередніх років. 

Крім того, аналізуючи середньорічні показники температури 

повітря за 2009-2016 рр., зауважимо, що у 2015 році цей показник 

зріс на +0,7˚С (відносно попереднього найвищого 

середньорічного показника температури повітря у 2010 році). 

Крім того, зросли і середні температурні показники холодного 

періоду року, за винятком січня і грудня 2010 року та лютого і 

грудня 2012 року. 

Аналізуючи дані по річній кількості опадів, в загальному 

простежується тенденція до її зменшення. Так, у 2010 році на 

території область випало близько 652 мм опадів, а вже у 2015 – 

464 мм. Якщо норма кількості опадів для даної території – 595 мм 

[1], то за її середньорічними показниками з 2011 року формується 

стійкий дефіцит вологи.  

У 2010-2012 роках сніговий покрив на території 

Тернопільської області з’явився у грудні, а у 2013-2015 роках – у 

жовтні-листопаді. Загалом висота снігового покриву має 

тенденцію до зниження у досліджувані роки. Так, січневі 
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значення цього показника знизилися на 22,4 – 20,4 см у 2015-

2016 роках відносно 2010 року. Аналогічна ситуація має місце в 

лютому – спостерігається зниження висоти снігового покриву на 

33,2 – 33,1 см у 2015-2016 роках відносно 2010 року. У березні за 

2014-2016 роки снігового покриву не було, на відміну від 2010-

2013 років, а у 2012-2013 роках сніг був ще навіть у квітні.  

Підвищення температури повітря, зниження кількості 

опадів та низький рівень снігового покриву у комплексі зі 

значним антропогенним навантаженням зумовило складну 

гідрологічну ситуацію у річці Збруч. Виявлено значне зниження 

рівня води у річці впродовж останніх років. При збереженні 

подібної тенденції впливу кліматичних та антропогенних 

факторів річці загрожує пересихання. 

Для того, щоб створити сприятливий режим річки Збруч, 

необхідно попередити її забруднення, засмічення та 

вичерпування, знищення навколо водних рослин і тварин, а також 

зменшити коливання стоку, вздовж річки та навколо водосховищ 

слід встановлювати водоохоронні зони. 
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Базальтові туфи – це природні алюмосилікати вулканічного 

походження, які в розвідуваних родовищах представлені 

магматичними породами (вулканічне скло, базальти, шлаки) та 

мінералами (плагіоксаз і піроксен). Залежно від мінерального і 

хімічного складу, відповідної переробки їх застосовують у 

будівництві та в промисловості в якості будівельних матеріалів, 

сільському господарстві – як добавки до кормів і як пролонгатори 

мінеральних добрив [3]. Базальтові туфи комплексно діють на 

ґрунт і нормалізують азотне й калійне живлення рослин, 

збагачують ґрунти рухомими формами мікроелементів, 

зменшують ступінь їх кислотності, утримують вологу та 

регулюють водозабезпечення рослин тощо [2, 3]. 

Запаси базальтових туфів на території України, за оцінками 

екологів, сягають 1 млрд. т [1]. Проведені попередні дослідження 

показали, що базальтові туфи володіють поліфункціональними 

адсорбційними властивостями та можуть бути використані для 

очищення органічних добрив від йонних і молекулярних 

забруднень [2; 3; 4;]. Вміст у туфі невеликих домішок оксидів 

заліза, гематиту, кальциту, слюди, кварцу, плагіоклазів і хлоритів 

свідчить про його високі адсорбційні і катіонообмінні властивості 

mailto:spyda@ukr.net
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[3]. Дослідженнями встановлено [2, 3], що 1 кг базальтового туфу 

адсорбує до 100 г аміаку і 400 г різних хімічних сполук. 

Враховуючи доступність вітчизняного природного 

мінералу – базальтового туфу, його хімічний склад та низьку 

токсичність, метою роботи було встановлення здатності 

базальтового туфу поглинати леткі виділення рідких органічних 

відходів свинарства. 

Фахівцями Тернопільської та Чернівецької філій ДУ 

«Інститут охорони ґрунтів» проведені дослідження у трьох 

варіантах, що стосуються здатності базальтового туфу 

адсорбувати аміак з відходів свинарства. На початковому етапі 

досліду базальтовий туф та органічне добриво (гноївку) 

зважували на електронній вазі. Після цього поєднували дані 

компоненти в різних пропорціях (1:7, 1:9, 1:12) (табл.), потім 

проби ставили у змішувач.  

Таблиця 

Адсорбційна здатність базальтового туфу 

       

Варіа

нт 

Співвіднош

ення 

Компо-

ненти 

Кількість, г 

Різни

ця, г 

Поглинал

ьна 

здатність

, % 

до 

змішуван

ня 

після 

відстоюва

ння 

    гноївка 370 313,6 -56,4   

І (1:12) туф 30 38,4 8,4 28 

    

разом 

(гноївка+

туф) 

400 352 -48   

    гноївка 360 318 -42   

ІІ (1:9) туф 40 54 14 35 

    

разом 

(гноївка+  

туф) 

400 372 -28   

    гноївка 350 314 -36   

ІІІ (1:7) туф 50 74 24 48 

    

разом 

(гноївка+

туф) 

400 388 -12   

 

Під час перемішування твердої фракції і базальтового туфу 

останній адсорбує аміак і поглинає неприємні запахи, в 
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результаті цього зменшуються шкідливі викиди газу в атмосферу. 

Базальтовий туф, крім вище зазначених властивостей, адсорбує і 

рідкі поживні речовини з гною, тим самим забезпечується процес 

виробництва органічного добрива з великим вмістом азоту, 

необхідного для вегетації сільськогосподарських рослин. 

На кінцевому етапі – зразки відстоювали і зважували 

окремо рідку та тверду фракції і розраховували поглинальну 

здатність туфу у відсотках. Дослідженнями встановлено, що 

найбільша поглинальна здатність базальтового туфу виявлена 

при співвідношенні: на 1 тонну базальтового туфу з фракцією 2 

мм – 7 тонн відходів гною свиней. 

На основі досліджень вдосконалено спосіб утилізації 

рідких органічних відходів свинарства шляхом використання 

активного сорбенту базальтового туфу для поглинання 

шкідливих виділень газів, що значно покращить стан 

навколишнього середовища, а також дозволить отримати 

органічне добриво. Однак, через недостатню вивченість 

адсорбційних властивостей базальтових туфів вони ще не 

знайшли широкого застосування у нашій країні та за кордоном. 

Тому проблема використання базальтових туфів є актуальною і 

потребує подальших досліджень. 
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Територія природного заповідника “Медобори” належить 

до “східного кліматичного району” Тернопільської області. 

Клімат регіону, де розташований заповідник, є помірно-

континентальним з чітко вираженими сезонами року. Подільські  

Товтри відіграють велику роль у формуванні клімату регіону. 

Висота положення щодо напряму домінуючих вітрів та 

залісненість створюють тут специфічні мікрокліматичні умови і 

благотворно впливають на кількість опадів і температурний 

режим. [1] 

Аналіз метеорологічних показників території заповідника з 

1991 до 2005 рр. проводився за даними найближчої ГМС – 

Тернопіль, яка знаходиться за 30 км від північної окраїни  

заповідника. Починаючи з 2006 р. аналіз проведено за 

показниками двох метеорологічних постів заповідника.[2] 

 За результатами спостережень за період з 1991 по 2017 рр. 

встановлено, що середньорічна температура повітря протягом 

всіх років, крім 1996, 2011-2014, 2016-2017 рр. була вищою за 

норму. Потепління клімату проходить за рахунок того, що 

теплішими за норму, порівняно із середніми багаторічними 

даними, стають зимові і літні сезони.[3] Річна кількість опадів 

майже у всі роки, окрім 1993, 1998, 2001, 2008, 2010, 2012, 2013, 

2015, 2017 рр. була нижчою за норму. Найбільше їх було у 2001 

році – 794,8 мм, а найсухішим був 2015 рік – 334,4 мм. На протязі 

року опади розподіляються нерівномірно. Найбільше їх було у 

серпні 1999 року – 182,9 мм при нормі 63 мм, жовтні 2016 року – 

121,7 мм – 36 мм, листопаді 2016 року – 172,4 мм – 29 мм.  

Зимовий сезон триває з середини листопада – початку 

грудня до початку або середини березня. Але у 2015 році зима 

була дуже пізньою – почалася 29 грудня. Це найпізніший початок 
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зимового сезону за період спостережень. Сніговий покрив 

формується декілька разів за сезон, лише у 1995-1996, 1998-1999, 

2010 р., він пролежав всю зиму, а у 2013 р., не розтанувши 

повністю, перейшов у весну, що зафіксовано вперше за період 

спостережень. Максимальна висота снігу була у лютому 1996 

року – 49 см. Початок зими 2017 р. був аномальним, лише за 12-

14 листопада випало 147,9 мм опадів та сформувався сніговий 

покрив з максимальною висотою 38 см. 

Весна розпочинається найчастіше на початку або в 

середині березня, лише у 2008 р. вона була досить ранньою і 

розпочалася 1 лютого, а у 2013 р. – 30 березня. Для весни 

характерна досить нестійка погода з частими перепадами 

температур і заморозками. Найпізніший заморозок зафіксовано 

10 травня 2017р., який призвів до масового обмерзання 

трав’янистих видів рослин, що вже активно вегетували. Стрімке 

потепління у квітні 2013 р. та значний запас вологи у вигляді 

снігу із зимового сезону спричинили повінь на річках. 13 квітня 

2015 р., вперше за період спостережень, зафіксована пилова буря, 

яка тривала 20-25 хвилин. За два дні вона знову повторилася, але 

дещо меншої інтенсивності. Явище незвичне для території 

заповідника, оскільки є нетиповим для нашої місцевості. Пилова 

буря виникла внаслідок пересихання верхнього шару грунту 

після посушливої осені попереднього року та малосніжної зими. 

30 квітня 2016 р. вперше за період спостережень, під час 

нетривалої (0,5 год.) сильної зливи з градом, який вкрив землю 

суцільним шаром товщиною 2-5,5 см, випало 70% місячної 

кількості опадів. 

Літо настає, здебільшого, в ІІІ декаді травня – І декаді 

червня і закінчується у перших числах вересня. Але у 2012 р. 

воно було дуже раннім і розпочалося 27 квітня, а у 2006 р. – лише 

11 червня. Аномально жаркими були від 16 до 22 липня 2007 

року, коли максимальні температури не опускалися нижче 34ºС. 

Для середини літа 2012 року характерним був тривалий дощовий 

період у липні та серпні, в основному, в північній частині 

заповідника. У південній частині опади випадали у значно 

меншій кількості, що спричинило значне всихання трав’яного 

покриву. У червні 2013 р. під час надзвичайно сильних зливових 
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дощів у ярах в Краснянському лісництві формувалися потоки 

води висотою 1,5 метра, в результаті на заплаву р. Збруч було 

винесено потужні товщі уламкового вапнякового матеріалу, а 

днища ярів поглибилися на 1,5-2м, оголивши нижні шари 

Товтрового пасма. Тоді ж зафіксовано зникнення доволі 

потужного струмка у Сліпому яру (ймовірно десь відкрилися 

тріщини). Аномально посушливими були серпень 2015 р., коли 

було лише два дощові дні, а кількість опадів за місяць становила 

0,2 мм, та червень, коли їх випало лише 8% норми місяця. 

Осінь настає, в основному, в І декаді вересня, проте перша 

половина вересня 2009 та 2016 рр. була по-літньому теплою, 

через те осінній сезон розпочався 19 вересня. Найтеплішою була 

осінь 1993, 1999, 2004, 2006, 2007, 2010, 2013 років за рахунок 

досить теплих вересня та жовтня, а найхолоднішою – 2002, 2003, 

2009, 2010, 2012, 2014 рр.. Тривала посуха в 2011, 2015 та 2016 

році в кінці літа та протягом всієї осені спричинила висихання 

рослинного покриву не тільки на степових ділянках, а й у лісі. У 

ІІІ декаді жовтня 2014 р. різке похолодання призвело до 

випадання снігу, який пролежав майже тиждень, це відбулося 

вперше за період спостережень. 
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Гетеборгський Протокол від 30.11.1999 р. про боротьбу з 

підкисленням, евтрофікацією та приземним озоном (Конвенції 

про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 1979 

року) [4] передбачає зменшення країнами викидів основних 

речовин, які забруднюють атмосферне повітря. Визначені 

конкретні показники, які повинні бути досягнуті країнами-

членами Європейської економічної комісії ООН до 2020 року. В 

переглянутому Протоколі вперше містяться зобов'язання 

зменшити викиди дрібнодисперсних зважених часток (ЗЧ, 

particulate matter (PM)).  

Існуючі на сьогоднішній день документально та науково 

підтвердженні міжнародні моніторингові та епідеміологічні 

дослідження [3], доводять негативний вплив на здоров'я людини 

(зростання частки захворювань та смертності від респіраторної та 

серцево-судинної патології) ЗЧ з аеродинамічним розміром 10 

мкм (PM 10) та 2,5 мкм (PM 2.5) [1,5]. Їх наявність в 

атмосферному повітрі, в основному, обумовлена горінням палива 

стаціонарних установках (40-55 %); технологічними процесами в 

промисловості (15-30 %) та автотранспортом (10-25 %) [1]. 

В Україні, на відміну від більшості країн Європи, США, 

Центральної Азії не здійснюється моніторинг зважених часток з 

діаметром менше 10 мкм.  

Одним з перспективних підходів до вирішення цих 

проблем сьогодні є, перш за все, розробка власних відкритих 

інструментів моніторингу навколишнього середовища (апаратних 

засобів, програмного забезпечення і т.д.), що не поступаються за 
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надійністю професійним.  

Враховуючи те, що інтелектуальні систем (термін 

"інтелектуальні" вживається по відношенню до пристроїв, які за 

рахунок використання в них переробки інформації набувають 

нових функціональних можливостей), засоби вимірювання 

належать до нових науково-технічних досягнень, які мають 

перспективу застосування практично в усіх галузях людської 

діяльності, вирішення проблеми моніторингу дрібнодисперсних 

ЗЧ у повітряному середовищі слід шукати в даній площині.  

Нині вже розроблено портативні, компактні пристрої для 

проведення експрес-аналізу біологічних систем, ідентифікації та 

кількісних вимірювання їх метаболітів, аналізу хімічного складу 

продуктів харчування, ґрунтів тощо. Вони знайшли широке 

застосування у досліджені біофізичних процесів живих 

організмів, вивченні біологічно та хімічно активних речовин, в 

системі охорони здоров’я, екології, зокрема, у моніторингу 

довкілля [2]. 

Однак, більшість вищезгаданих наукових інструментів та 

систем розроблених на їх основі, вимагає глибоких технічних 

знань, що робить їх недоступними для загалу та обмежує 

ймовірність їх використання. Крім того, що такі засоби є досить 

дороговартісними їх вихідні дані зберігаються локально в 

особливих, запатентованих форматах, а це обмежує їх обмін з 

метою аналізу та співставлення отриманих результатів. Тому, з 

метою покращення комунікації, слід орієнтуватись на створення 

чи використання існуючої відкритої, простої у використанні on-

line платформи, яка б забезпечила візуалізацію, обмін даними, 

сприяла формуванню спільноти користувачів, котрі стимулюють 

постійне її вдосконалення.  

Слід зауважити, що ефективна робота таких відкритих 

систем можлива лише за умови забезпечення їх високоякісною 

первинною інформацією [2]. Надходження останньої здатні 

забезпечити інтелектуальні засоби вимірювання. До останніх 

належать інтелектуальні мікроелектронні датчики (МД), 

автоматизовані установки, які являють собою набір засобів для 

реєстрації, передачі та обробки даних тощо. Все це разом із 

апаратно обчислювальними можливостями сучасних платформ, 
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зокрема Arduino-типу, та у поєднанні із застосуванням 

інтелектуальних алгоритмів на основі бази знань, створює нові 

функціональні можливості у еколого-біологічних дослідженнях 

[2].  

Пропонована нами система вимірювань складається з 

датчиків, підключених до системи обробки їх сигналів – 

програмованого мікроконтролера апаратно-обчислювальної 

платформи Teensy 3.2 (https://www.pjrc.com/teensy). Усі дані, що 

надходять з МД, містять інформацію про температуру (−40 до 

+85°C, ±0,5°C), відносну вологість повітря (0–100%, ±3%), 

атмосферний тиск (300-1100 гПа, ±1,0° гПа), рівень СО2 (0.04% 

до 2%), концентрацію ЗЧ (ЗЧ 2.5, ЗЧ 10, мкг/м3) у приземному 

шарі атмосфери, виводяться та аналізуються в реальному часі, 

засобами on-line платформи Thingspeak (thingspeak.com).  

Отже, запропонований прототип, завдяки відкритості, 

інтеграційним можливостям, легкості у конструюванні та 

інформативності, дозволяє здійснювати моніторинг приземного 

шару атмосфери (зони дихання людини). Це, в перспективі, 

дозволить збільшити частку залучених осіб, з числа пересічних 

громадян (громадянське суспільство), до моніторингу, обміну 

даними про стан повітряного середовища урбанізованих 

територій з метою удосконалення системи управління якістю 

повітря. 
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Основним завданням нової міждисциплінарної науки – 

біотехнології збереження рослин, є доповнення традиційних 

методів збереження біорізноманіття ex situ та in situ сучасними 

біотехнологічними інструментами, які забезпечують можливість 

стійкого управління генетичними ресурсами [4].  

Однак, культивування рослин іn vitro передбачає створення 

штучного живильного середовища, що за багатьма параметрами 

відрізняється від природних умов зростання видів. Це 

позначається на здатності отриманих біотехнологічними 

методами рослин в подальшому адаптуватися до функціонування 

в умовах ex vitro [3]. Тому виникає необхідність оптимізувати 

умови культивування рослин іn vitro з метою підвищення їхнього 

адаптаційного потенціалу до умов ex vitro та in situ. Відомо, що 

оптимізація світлового режиму здатна не лише підвищити 

біопродуктивність рослин, але й стимулювати роботу захисної 

системи [2]. З цієї причини метою наших досліджень є вивчення 

залежності ростових параметрів культивованих in vitro рослин 

рідкісного виду Gentiana lutea L. від спектрального складу та 

інтенсивності світлового потоку в області фотосинтетично 
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активної радіації (ФАР) штучних джерел освітлення для 

подальшої оптимізації світлового режиму вирощування in vitro 

рослин цього виду.  

Аналіз морфометричних та алометричних параметрів 

культивованих in vitro рослин виду G. lutea, які репрезентують 

генофонд його двох природних (гг. Шешул–Павлик, пол. 

Лемська) та однієї інтродукованої (г. Пожижевська) популяцій, 

показав, що інтенсивність їхніх ростових процесів і розвиток у 

значній мірі залежать від спектрального складу світла та 

інтенсивності його потоку в ділянці ФАР. Відомо, що у 

природному середовищі нижні листки рослин виду G. lutea 

утворюють розетку, а верхні є стеблообгортні [1]. Культивування 

in vitro особин цього виду в умовах контролю (під 

люмінесцентними лампами денного світла (ЛД), інтенсивності 

світлового потоку в області ФАР 25 Вт/м2, спектральний склад: 

хвилі синього діапазону (Ес) :зеленого діапазону (Ез): червоного 

діапазону (Еч) = 41,8%:42,7%: 15,5%) спричинює зміни їхнього 

габітусу. Це проявляється у не характерному для інтактних 

рослин видовженні міжвузлів, значному витягуванні стебел та 

утворенні дрібних довгочерешкових листків. Низькою є також і 

біопродуктивність рослин контрольної групи усіх досліджених 

популяцій, про що свідчать показники фітомаси їхніх надземних 

органів та площі листкової поверхні, які у 2,9–3,7 рази (у випадку 

г. Пожижевська), 2,0–3,4 рази (пол. Лемська), 2,5–3,7 рази (гг. 

Шешул-Павлик) є нижчими, порівняно з I варіантом світлової 

корекції (СК) (співвідношення ламп ЛД до люмінесцентних ламп 

холодного білого світла (ЛХБ) становить 1 : 1, 44 Вт/м2, 

спектральний склад: Ес:Ез:Еч = 37,35 %:42,35 %:20,3 %) та у 2,9–

5,1 рази (г. Пожижевська), 2,7–5,7 (пол. Лемська), 3,1–5,5 рази (г. 

Шешул) порівняно з II варіантом досліду (співвідношення ламп 

ЛД до ЛХБ та фітоламп (ФЛ) становить 0,6:1:1, 135 Вт/м2, 

спектральний склад: Ес:Ез:Еч = 29,5 %:32,42 %:38,01 %.). У 

рослин контролю найгірше, порівняно з обома варіантами СК, 

розвивається коренева система та утворюється тонша (на 18–

52 %) листкова пластинка. Низькими є й величини 

фотосинтетичного зусилля, а також показники, що 

характеризують потужність розвитку листкової поверхні (LAR). 
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Аналіз габітусу та ростових процесів показав, що такі світлові 

умови культивування I варіанту СК є сприятливішими для рослин 

G. lutea. Так, висота стебел особин усіх досліджених популяцій у 

1,6 раза (г. Пожижевська, гг. Шешул–Павлик) та 2,1 раза (у 

випадку п. Лемська) зменшується порівняно з контролем. 

Водночас покращуються й параметри, що визначать 

продуктивність рослин, а саме: фітомаса кореневої системи і 

надземної частини, площа листкової поверхні та відносна площа, 

що припадає на один листок. Цей світловий режим стимулює й 

утворення більшої кількості листків (12,6 шт.) у розрахунку на 

одну рослину та активує розвиток пазушних меристем. Однак, за 

результатами аналізу даних алометричних параметрів 

ефективність утворення листкової поверхні є ще доволі низькою, 

що позначається й на фотосинтетичному зусиллі рослин. Аналіз 

морфометричних та алометричних показників показав, що у 

рослин виду G. lutea в умовах II варіанту СК, порівняно з 

контролем, більш ніж утричі скорочується довжина міжвузлів; у 

1,6–1,7 рази зростають величини фотосинтетичного зусилля, від 

5,5 до 9,9 раза збільшується маса листків, у 3,3–3,8 раза – 

загальна площа листкової поверхні. Значно краще розвивається й 

коренева система, про що свідчать показники відношення 

біомаси пагону до біомаси кореневої системи (LSK).  

Отже, отримані результати показали недоцільність 

культивування рослин G. lutea під лампами ЛД; встановлено 

ефективність застосування комбінації ламп ЛД, ЛХБ та фітоламп, 

оскільки це приводить до збільшення ефективної поверхні 

листків і найбільшого приросту надземної та підземної частин. 
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В даний час залишається актуальним дослідження 

механізмів стійкості рослин до абіотичних стресів. Десатурази – 

це ферменти, що каталізують утворення подвійних зв’язків у 

жирних кислотах (ЖК) та тим самим перетворюють їх з 

насичених в ненасичені [4]. Підвищується стійкість рослин до 

знижених температур, заморозків, умов зневоднення внаслідок 

нестачі вологи або дії сильних вітрів, засоленості ґрунтів.  

В роботі використовували ген desC, що кодує Δ9-ацил-

ліпідну десатуразу ціанобактерії Synechococcus vulcanus, та ген 

desA, що кодує Δ12-ацил-ліпідну десатуразу ціанобактерії 

Synechocystis sp. PCC 6803. Генетичну трансформацію рослин N. 

tabacum було здійснено за допомогою Agrobacterium tumefaciens-

опосередкованої трансформації [3].  

Наявність вставки генів було доведено методом 

мультиплексної ПЛР, експресію генів перевіряли 

опосередковано, за активністю продукту репортерного білка [1]. 

Було здійснено аналіз спектру жирних кислот за допомогою 

методу газової хроматографії та мас-спектрометрії [5]. У 
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подвійних трансформантів, що містять та експресують одночасно 

два гетерогічних гени десатураз ціанобактерій було досліджено 

достовірне збільшення частки лінолевої (С18:2) та ліноленової 

кислот (С18:3)  

Як контроль у дослідженні використовували рослини N. 

tabacum дикого типу та рослини N. tabacum, що містять у своєму 

геномі та експресують ген біфункціонального репортера 

gfp:licBM3. Достовірної різниці в аналізі ЖК контрольних рослин 

відмічено не було. 

Перевіряли адаптацію рослин за такими показниками: 

активність ферменту супероксиддисмутаза, рівень накопичення 

малонового диальдегіду, загальний відсоток втрати електролітів 

та експресію гена за ферментативною активністю репортерного 

білка термостабільної ліхенази методом кількісної ліхеназної 

реакції.  

Дослідження ліхеназної активності виявило підвищення 

активності експресії генів десатураз по репортерному білку після 

дії холодового стресу порівняно з трансгенним контролем на 23-

51%. 

Досліджуючи втрату електролітів, виявили менший рівень 

втрати у трансгених рослин, що містять у своєму геномі два гени 

десатураз порівняно з контрольними. Суттєвої різниці між 

трансгенним контролем, що експресує ген біфункціонального 

репортера та рослинами дикого типу виявлено не було.  

Рівень накопичення малонового диальдегіду вказує на 

ступінь окисної деструкції ненасичених жирних кислот. Хоча 

рослини одночасно експресують два гени десатураз та показники 

результатів хроматографічного аналізу спектру ЖК вказують на 

підвищення частки ненасичених ЖК в спектрі цих рослин, однак, 

рівень накопичення малонового диальдегіду в них набагато 

менший, ніж такий у контрольних рослинах. 

Перевіряли активність ферменту супероксиддисмутаза за 

нормальних фізіологічних умов (+25ºС) та після дії умов 

холодового стресу [2]. При культивуванні рослин за нормальних 

фізіологічних умов достовірної різниці між контрольними та 

трансгенними рослинами не було відмічено. Проте, після дії 

холодового стресу відмітили підвищення активності ферменту 
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СОД у рослин, що містять у своєму геномі та експресують гени 

десатураз.  

Під час дослідження було відмічено незначне підвищення 

активності СОД у рослин тютюну дикого типу за нормальних 

фізіологічних умов та незначне підвищення активності СОД у 

рослин тютюну, що містять у своєму геномі та експресують ген 

біфункціонального репортера після дії холодового стресу. 

Значної різниці показників активності СОД в отриманих 

трансгенних лініях, що експресують гени десатураз не було 

відмічено.  

Експресія двох додаткових генів десатураз у рослинному 

організмі сприяє збільшенню частки ненасичених жирних кислот 

в складі мембранних ліпідів, що було доведено аналізом газової 

хроматографії та мас-спектрометрії. При дослідженні рослин, що 

містять у своєму геномі та експресують додаткові гени десатураз 

до дії холодового стресу, виявили менший ступінь пошкоджень 

та кращу адаптацію порівняно з контрольними рослинами.  
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Загроза знищення окремих популяцій або суттєвого 

зменшення їхньої чисельності стає реальністю для дедалі більшої 

кількості видів рослин, особливо вузькоареальних ендеміків, 

реліктів і таких, що перебувають на межі ареалу поширення. До 

таких видів належать: відкасник безстебловий (Сarlina acaulis L), 

відкасник осотоподібний (Carlina cirsioides Klokov) та відкасник 

татарниколистий (Carlina onopordіfolia Besser ex Szafer., Kulcz. et 

Pawl). Одним із заходів збереження біорізноманітності 

рослинного світу є введення рослин в культуру in vitro та 

застосування для їх розмноження методу мікроклонування [2]. 

У роботі як вихідний матеріал нами було використано 

насіння відкасників, зібране з природних місць зростання: C. 

cirsioides та C. onopordifolia – у с. Гутисько (Бережанський район, 

Тернопільська область), С. acaulis – у с. Лазещина, (Рахівський 

район, Закарпатська область). Для отримання асептичних 

проросткiв насіння відкасників стерилiзували за раніше 

розробленими методиками [3]. Насіння пророщували на 

агаризованому живильному середовищі Мурасіге, Скуга (МС) [4] 

з половинним вмістом макро- та мікросолей (МС/2), на світлі за 

температури +20–+22ºС, вологості 80%. Мікроклональне 

розмноження відкасників проводили шляхом прямого 
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морфогенезу, використовуючи для цього розетки 2–3 місячних 

особин, оскільки відомо, що регенеровані таким способом 

рослини є здебільшого генетично однорідними, ідентичними 

батьківській формі [2]. Оцінку ефективності мікроклонального 

розмноження проводили через 1–6 місяців культивування, 

визначаючи середню кількість розеток з мікроклонами у 

розрахунку на одну розетку. При підборі умов для 

мікроклонального розмноження використовували агаризоване 

живильне середовище МС/2, яке доповнювали комбінаціями 

різних концентрацій кінетину (Кін) (1 мг/л і 3 мг/л) та 0,1 мг/л 1-

нафтилоцтової кислоти (НОК).  

Відомо, що у лабораторних умовах за температури +20–+22ºС 

насіння відкасників починає проростати вже на 3–5 добу після 

початку досліду і закінчує – на 13-17-ту добу (відсоток схожості – 

80-90%) [1]. В умовах in vitro насіння досліджених нами видів 

характеризувалося високою схожістю. Зокрема, для C. acaulis (2017 

р. збору насіння) відсоток схожості становив 90–100 %, С. cirsioides 

(2014 р. та 2015 р. збору) – 44 % та 50 % відповідно, для 

С. onopordifolia (2013 р. та 2015 р. збору) – 82 % та 60 % відповідно. 

Згідно з нашими даними, найшвидше – на 5–9 добу – проростало 

насіння C. acaulis; на 10 добу середня кількість листків (СКЛ) у 

розрахунку на один проросток становила 2, а середня довжина 

коренів (СДК) – 5 мм. Насіння C. cirsioides та C. onopordifolia 

проростало на 8–18 доби. Для C. cirsioides (2014 р. та 2015 р. збору 

насіння) на 20 добу були характерними такі показники: СКЛ – 2 і 3, 

СДК – 16 та 9 мм відповідно. C. onopordifolia характеризувалася 

наступними показниками: для рослин, отриманих з насіння 2013 р. 

збору, СКЛ складала 4, СДК – 13 мм; 2015 р. збору – 3 листки і 2 мм 

відповідно. Середня довжина коренів та середня кількість листків 

C. acaulis на 30-ту добу з часу висаджування насіння досягала 7 і 24 

мм; середня маса проростка становила 0,146 г. Для C. cirsioides ці 

показники на 30-ту добу були наступними: СДК – 31,7 мм (2014 р. 

збору насіння) та 9 мм (2015 р. збору насіння), кількість листків – 4 в 

обох варіантах, середня маса проростка з насіння, зібраного у 2015 

р, складала лише 0,042 г. У випадку C. onopordifolia, отриманого з 

насіння 2013 р. року збору, СКЛ становила 6, СДК – 19 мм, середня 

маса проростка – 0,215 г, 2015 р. збору – 4 і 6 мм відповідно, маса – 
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0,186 г. Отже, можна підсумувати, що схожість насіння відкасників 

залежить від виду, року збору, а отже умов, за яких відбувалося 

формування та дозрівання насіння.  

При підборі умов для мікроклонального розмноження 

встановлено, що на живильному середовища з додаванням 

0,1 мг/л НОК та Кін (1 і 3 мг/л) через 20-30 днів утворювалися 

бічні пагони. Відсоток живців, здатних формувати пагони для 

досліджених нами видів, лежав у межах 87,5–100. На 

живильному середовищі МС/2 з додаванням 0,1 мг/л НОК та 1 

мг/л Кін кількість утворених мікроклонів у рослин С. acaulis за 

30 діб культивування складала 1,4 у розрахунку на висаджену 

розетку. Середня кількість мікроклонів на один живець через 6 

місяців культивування становила – 4,2. За тих же умов у рослин 

C. cirsioides відсоток живців, на яких формувалися розетки, 

дорівнював 100%, кількість розеток на один живець через 1 

місяць культивування становила 3,5, а через 6 місяців – 6,8. Для 

C. onopordіfolia кількість розеток за перший місяць 

культивування складала 1,4, через 6 місяців – 4,8 розетки на 

живець. Збільшення у живильному середовищі МС/2, 

доповненому 0,1 мг/л НОК, концентрації цитокініну у 3 рази (3 

мг/л) несуттєво впливало на ефективність мікроклонування. 

Отже, нами досліджено особливості проростання in vitro насіння 

С. acaulis, C. cirsioides і C. onopordіfolia та підібрано умови для 

мікроклонального розмноження in vitro рослин цих видів.  
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Серед глобальних проблем цивілізації, з якими людство 

вступило в нове тисячоліття, збереження біологічної 

різноманітності залишається однією з найактуальніших. 

Масштабний негативний вплив людини на природу призвів до 

того, що дедалі більша кількість рослин стає неспроможною 

протистояти цьому тиску і опиняється під загрозою зникнення. В 

останні десятиріччя в Україні спостерігається збіднення 

природних екосистем і зниження їхньої стійкості, втрата 

генофонду рослинного світу [1]. У першу чергу, це стосується 

рідкісних видів, які потребують розробки сучасних методів з 

метою підтримання їх біорізноманіття.  

Метод культури in vitro широко використовується для 

вирішення багатьох фундаментальних питань клітинної біології, 

фізіології і генетики рослин, а також для одержання цінних 

вторинних метаболітів, нового вихідного матеріалу для селекції 

та як один із способів збереження генофонду зникаючих видів 

[2]. Клітинна біотехнологія рослин ґрунтується на вирощуванні 

клітин, тканин та органів in vitro на штучних живильних 

середовищах. Одним з етапів введення рослин в культуру in vitro 

є індукція калюсоутворення. На процеси калюсоутворення, 

потенційні можливості калюсу до подальшого субкультивування 
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і до різних типів морфогенезу суттєво впливає видова 

приналежність рослини [3].  

Актуальність вибору видів роду Gentiana L. як об’єктів 

дослідження визначається тим, що вони здавна відомі як 

лікарські, декоративні, кормові, медоносні, інсектицидні рослини 

й водночас мають статус рідкісних, зникаючих або таких, що 

потребують охорони не тільки в Україні, але й в багатьох країнах 

світу. Виходячи з цього, метою дослідження було з’ясування 

особливостей індукції та проліферації калюсу з кореневих, 

листкових та стеблових експлантів рослин G. asclepiadea та G. 

verna з різних популяцій в Українських Карпатах. 

Матеріалом для нашого дослідження слугували 

культивовані in vitro рослини, отримані шляхом пророщування 

насіння тирличу ваточниковидного (Gentiana asclepiadea L.) з г. 

Пожижевська (хребет Чорногора, Надвірнянський р-н, Івано-

Франківська обл.) та з г. Велика Мигла (Долинський р-н, Івано-

Франківська обл.), а також тирличу весняного (Gentiana verna L.) 

з урочища Гереджівка (смт. Ясіня, Рахівський р-н, Закарпатська 

обл.). На здатність до калюсогенезу тестували експланти 

кореневого, стеблового, листкового походження рослин цих видів 

на живильних середовищах Мурасіге, Скуга (МС) [5], МС з 

половинним вмістом макро- і мікросолей (МС/2) і Гамборга та 

Евелейг (В5) [4], доповнених різними концентраціями ауксинів і 

цитокінінів, а саме: кінетину (Кін) і 2,4-дихлорфеноксіоцтової 

кислоти (2,4-Д) та 6-бензиламінопурину (БАП) і 2,4-Д.  

Тестування середовищ МС і МС/2, показало, що процеси 

дедиференціації у G. asclepiadea не залежать від концентрації 

макро- і мікросолей, і обидва ці середовища сприяють утворенню 

калюсу. Проте, отриманий калюс наростав повільно і через 2-3 

пасажі некротував. Найбільшу підтримуючу здатність для 

формування калюсу на кореневих експлантах рослин 

пожижевської популяції мало середовище В5, доповнене 0,2 мг/л 

Кін і 1,0 мг/л 2,4-Д, а для листкових і стеблових – те ж 

середовище з 0,2 мг/л БАП і 1,0 мг/л 2,4–Д. Найбільш інтенсивно 

утворення калюсу на всіх типах експлантів рослин 

великомиглівської популяції відбувалося на середовищі В5, 

доповненому 0,2 мг/л Кін і 1,0 мг/л 2,4-Д. Для дослідження 
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проліферативної активності отриманих калюсних культур від 

рослин G. asclepiadea з обох популяцій нами тестувалося лише 

середовище В5, доповнене комбінаціями різних концентрацій 

БАП і 2,4-Д. Встановлено, що співвідношення цитокініну БАП і 

ауксину 2,4–Д – 1:5 – у найбільшій мірі стимулювало 

проліферацію калюсів різного походження G. asclepiadea, які 

характеризувалися блідо-жовтим забарвленням, пухкою 

консистенцією і високою життєздатністю. 

Встановлено, що індукція калюсогенезу у G. verna 

залежить від концентрації макро- і мікросолей. Оптимальним для 

калюсоутворення з кореневих і стеблових експлантів G. verna 

було живильне середовище МС/2, доповнене 0,1 мг/л БАП та 0,5 

мг/л 2,4-Д, а листкових – МС/2 з 0,2 мг/л БАП та 0,3 мг/л 2,4-Д. 

Найкраще проліферація калюсних культур G. verna кореневого та 

стеблового походження відбувалася на живильному середовищі 

МC та МС/2 за умови збільшення концентрації БАП у 

середовищі, що використовувалося для індукції 

калюсоутворення, до 0,25–0,3 мг/л. Калюс характеризувався 

блідо-жовтим забарвленням та пухкою консистенцією. Підібрати 

умови для проліферації калюсу листкового походження G. verna 

нам не вдалося. 

Отже, нами досліджено особливості індукції та проліферації 

калюсу G. asclepiadea та G. verna. Встановлено, що оптимальним 

живильним середовищем для індукції калюсу кореневого та 

стеблового походження G. verna є МС/2 з 0,1 мг/л БАП та 0,5 мг/л 

2,4-Д, а листкового походження – МС/2, доповнене 0,2 мг/л БАП та 

0,3 мг/л 2,4-Д відповідно. У той же час, максимальний калюсогенез з 

кореневих експлантів G. asclepiadea серед протестованих варіантів 

середовищ забезпечувало В5, доповнене 0,2 мг/л Кін і 1,0 мг/л 2,4-Д, 

а для листкових і стеблових – те ж середовище, що містило 0,2 мг/л 

БАП і 1,0 мг/л 2,4–Д. Отже, нами отримано здатні до тривалого 

росту in vitro калюсні культури тирличу весняного та тирличу 

ваточниковидного, які після детальних тестувань можуть бути 

використані як альтернативне джерело цінної лікарської сировини. 
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Рослини Xanthium strumarium L. належать до родини 

Asteraceae. Ці рослини багаті на аскорбінову кислоту, йод, 

алкалоїди і використовуються при захворюваннях щитовидної 

залози, сприяючи її зменшенню при зобі. Також Xanthium 

strumarium виявляє асептичну, фунгіцидну та противозапальну 

дію та є слабким знеболюючим та жарознижуючим засобом. 

Наразі вивчають можливість використання цієї рослини для 

лікування малярії [1]. Відомо, що завдяки методам генетичної 

інженерії можна підвищити вихід цінних лікарських сполук та 

створити лінії гіперпродуценти цих речовин. Одним з основних 

етапів для створення таких рослин є розроблення та 

mailto:AlexGSMster@gmail.com
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впровадження ефективних протоколів регенерації.  

Метою наших досліджень було отримання ефективної 

методики швидкої регенерації Xanthium strumarium в культурі in 

vitro. 

Об’єктом дослідження були рослини Xanthium strumarium, 

які були введені в культуру in vitro шляхом стерилізації міжвузль 

молодої рослини. Міжвузля почергово занурювали в розчин 70% 

етанолу – 1 хв, 15% розчин гіпохлориту натрію – 20 хв та 6% 

пергідроль – 10 хв. Простерилізовані експланти відмивали тричі 

стерильною дистильованою водою, підсушували на 

фільтрувальному папері та переносили на чашки Петрі з 

поживним агаризованим середовищем 1/2МС [2], яке містило 

вдвічі зменшену концентрацію макросолей. Також до середовища 

були доданні фітогормони у концентраціях 1 мг/л 

бензиламінопуріну (BAP) та 0,1 мг/л альфа-нафтилоцтової 

кислоти (NAA) для активації росту рослини. Отримані проростки, 

переносили середовище MC без додавання фітогормонів. Для 

регенерації рослин використовували листкові експланти, оскільки 

вони є найбільш оптимальними для швидкого накопичення 

біомаси. Експланти механічно пошкоджували та розрізали, після 

цього переносили на агаризоване середовище МС [1] з різною 

комбінацією фітогормонів. В роботі були використанні такі 

комбінації фітогормонів: 0,5 мг/л кінетину (KIN), BAP 0,5 мг/л, 

1мг/л BAP у поєднанні з 0,05 мг/л NAA, а також 0,5 мг/л KIN в 

комбінації з 0,01 мг/л NAA. 

В результаті через місяць після початку культивування 

було показано, що на середовищі МС в якому були додані 0,5 

мг/л KIN та 0,01 мг/л NAA відбувався розвиток коренів на 

листкових експлантах, регенерації пагонів не відбувалося. На 

середовищі, яке містило 0,5 мг/л BAP спостерігали утворення 

коричневого рихлого калюсу без утворення пагонів. При 

поєднанні 1мг/л BAP з 0,05 мг/л NAA відбувалося утворення 

зеленого пухкого калюсу на якому відбувалася регенерація 

пагонів. Частота регенерації становила 61%, а її ефективність 4-5 

рослин на експлант. 

В результаті через місяць після початку культивування 

було показано, що на середовищі МС в якому були додані 0,5 
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мг/л KIN та 0,01 мг/л NAA відбувався розвиток коренів на 

листкових експлантах, регенерації пагонів не відбувалося. На 

середовищі, яке містило BAP 0,5 мг/л спостерігали утворення 

коричневого рихлого калюсу без утворення пагонів. При 

поєднанні BAP 1мг/л з 0,05 мг/л NAA відбувалося утворення 

зеленого пухкого калюсу на якому відбувалася регенерація 

пагонів. Частота регенерації становила 61%, а її ефективність 4-5 

рослин на експлант. 

Таким чином в результаті роботи нами було введено 

рослини Xanthium strumarium в культуру in vitro та 

запропоновано методику їх регенерації на агаризованому 

середовищі МС з додаванням 1мг/л BAP у поєднанні 0,05 мг/л 

NAA. В подальшому запропонована методика буде використана, 

як основа для генетичної трансформації. 
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Deschampsia antarctica E. Desv. – єдиний представник 

злаків і одна із двох судинних рослин, які адаптувалися до 

жорстких кліматичних умов Антарктики, зокрема існування в 

умовах низьких температур та високого рівня ультрафіолетового 
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випромінювання [2, 3]. Це дозволяє припустити, що цей вид 

характеризується загальною підвищеною стійкістю до різних 

абіотичних стресових чинників. Ця рослина є унікальним 

біологічним об’єктом для різнопланових наукових досліджень. 

Наявність рослин D. antarctica в колекції in vitro дозволить 

зменшити вплив на антарктичні природні популяції виду та дасть 

можливість круглорічно, в контрольованих лабораторних умовах 

моделювати дію різних абіотичних стресових факторів і 

визначати їх вплив на фізіологічні, біохімічні та генетичні 

параметри, що практично неможливо в умовах Антарктики. Тому 

метою роботи було отримання та вивчення культури тканин та 

органів D. antarctica. 

У роботі використовували насіння, зібране під час 

експедицій, організованих Національним антарктичним науковим 

центром України на західному узбережжі Антарктичного 

півострова: о-ви Галіндез, Скуа, Барселот, Дарбо, Великий Ялур, 

Лехіл та мисі Расмуссен протягом 2005–2011 років. Для 

стимулювання проростання на насіння D. antarctica діяли 

низькими позитивними температурами (4–5 оС) та гібереловою 

кислотою (ГК3) (100–600 мг/л) протягом 12–24 діб. Для 

мікроклонального розмноження використовували рослини 

D. antarctica, отримані шляхом пророщування насіння. Ріст та 

вкорінення проростків проводили на живильних середовищах MС 

[4] і В5 [1], доповнених кінетином (Кін) або 1-нафтилоцтовою 

кислотою (НОК). Для індукції калюсоутворення використовували 

кореневі і пагонові експланти D. antarctica, висаджуючи їх на 

живильні середовища: MС, МС/2, В5 та середовище В5/2 (В5 з 

половинним вмістом макро- та мікросолей), доповнені різними 

концентраціями 2,4-дихлорфеноксіоцтової кислоти (2,4-Д; 0,5–

1 мг/л) і 6-бензиламінопурину (БАП; 0,09–2 мг/л). Частоту 

калюсогенезу визначали через 3 тижні культивування за 

відношенням кількості експлантатів з калюсом до їхньої 

загальної кількості.  

Встановлено, що для мікроклонального розмноження 

D. antarctica доцільним було доповнення живильних середовищ MС 

та В5 Кін або НОК. Отримані мікроклони на середовищі MС з 0,1 

мг/л Кін вкорінювалися на 16–20 добу; ефективність вкорінення 
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складала 80 %. Оптимальним серед протестованих виявилося 

середовище В5 з 0,2 мг/л Кін, на якому спостерігали інтенсивніший 

ріст рослин, а їхнє вкорінення відбувалося на 6–10 діб швидше, 

порівняно з іншими протестованими варіанами, і досягало 95 %. 

Через 4–5 місяців культивування на цьому середовищі рослини 

формували дернину. Мікроклонування проводили шляхом 

відокремлення утворених на дернині пагонів. 

Підбираючи умови калюсогенезу, виявили залежність 

ефективності утворення та проліферації калюсу від мінерального 

складу живильного середовища, співвідношення і концентрації 

регуляторів росту, місця зростання рослини-донора експланта та 

типу експлантата. Найбільшу інтенсивність калюсоутворення 

було виявлено при тестуванні кореневих і пагонових експлантів 

рослин з о. Галіндез (32,3 %) та мису Расмуссен (30,7 %). Дещо 

нижчою калюсогенною активністю характеризувалися експланти 

від рослин з о. Великий Ялур (29,7 %) та о. Лехіл (27,5 %). 

Найменшу здатність до калюсоутворення проявляли рослини з 

островів Скуа і Дарбо (22,3 % і 19 % відповідно). Найбільш 

ефективним для індукції калюсоутворення виявилося 

використання середовища В5. На ньому формування калюсу 

відбувалося з кореневих та пагонових експлантів через 7–10 діб; 

відсоток калюсогенезу у деяких випадках досягав 100, 

сформований калюс характеризувався пухкою консистенцією та 

світло-жовтим забарвленням. На калюсогенез значний вплив 

мало співвідношення регуляторів росту 2,4-Д, НОК і БАП. Серед 

усіх протестованих варіантів оптимальною виявилася комбінація 

0,9–1,0 мл/л 2,4-Д та 0,09–0,1 мл/л БАП. За таких умов 

відбувалося формування калюсу як на кореневих, так і на 

пагонових експлантах. При цьому відсоток калюсогенезу усіх 

досліджених зразків D. antarctica коливався від 13 % (експланти 

рослин з о. Дарбо) до 100 % (з о. Галіндез). Відсоток 

калюсогенезу з кореневих експлантів варіював від 4,3 % (о. 

Дарбо) до 100 % (о. Галіндез). Формування калюсу пагонового 

походження було менш інтенсивним: відсоток калюсогенезу 

коливався в межах 13–65 %. Найбільшою здатністю до 

калюсоутворення характеризувалися пагонові експланти від 

рослин з о. Великий Ялур і найменшою – з о. Дарбо. 
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Інтенсивність утворення калюсу була найвищою на середовищі 

B5 з додаванням 0,9–1 мг/л 2,4-Д і 0,09–0,1 мг/л БАП. 

Калюсогенна активність із кореневих експлантів перевищувала 

таку з пагонів: середнє значення відсотка калюсогенезу з 

кореневих експлантів складало 46,7 %, із пагонових – 22,7 %. 

Оптимальним із протестованих середовищ для проліферації 

калюсу як кореневого, так і пагонового походження, було B5 з 

1,0 мг/л 2,4-Д і 0,1 мг/л БАП. 

Отже, нами з’ясовано особливості культивування in vitro 

D. antarctica. Розроблено умови для мікроклонального 

розмноження цієї рослини, а також для індукції та проліферації 

калюсу з різних типів її експлантів.  
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Порушення земної поверхні при видобуванні корисних 

копалин призводить до утворення кар’єрів, що є однією з 

найактуальніших екологічних проблем сьогодення. При 

вилученні порід просідає поверхня ґрунту, а западини, що 

утворюються, заповнюються водою. Водойми, що утворились, 

досягають глибини 3-15 м. Геомеханічні зміни природної 

структури рельєфу місцевості, поверхневого шару землі, ґрунтів, 

зокрема вирубування лісів, деформація поверхні викликають 

гідрогеологічні деформації: зміна запасів, режиму руху, якості та 

рівня фунтових вод, водного режиму ґрунтів, винесення у ріки та 

водойми шкідливих речовин з надр землі тощо.  

Розвиток екосистеми в кар’єрах є довготривалим процесом 

і здійснюється як сукцесія автотрофно-гетеротрофної взаємодії. 

Основні механізми піонерної сукцесії автотрофної ланки кар’єрів 

із видобутку корисних копалин полягають у формуванні 

різноманіття фітопланктону з домінуванням зелених, діатомових, 

а також синьо-зелених й евгленових водоростей та високому 

рівні первинного продукування, що зумовлює утворення 

органічної речовини й насичення води киснем [3]. На цій основі 

формується зоопланктон та зообентос [2]. 

Прикладом такої екологічної трансформації є новоутворена 

водойма Здолбунівського цементно-шиферного комбінату на базі 

кар’єру для видобутку крейди. Дослідження водойми дає 

можливість проаналізувати перші кроки сукцесії, що 

проявляються в новоутвореній водоймі. 

Експериментальні дослідження проводились упродовж 

2014-2016 р. в Рівненській області Здолбунівському районі на 

водоймі кар’єру Здолбунівського цементно-шиферного 
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комбінату. Водойма є складовою цілого комплексу, що 

знаходиться на території промислової зони (діючий крейдяний 

кар’єр). Довжина водойми 500 м, ширина 400 м, максимальна 

глибина 18 м,  середня глибина становить 6 м. Посередині 

водойми знаходиться острів. Прозорість води до 2 м. Верхні шари 

води влітку прогріваються до 20 °С і більше, на глибині 

температура води постійна і становить 4–6 °С. Живиться водойма 

переважно підземними та атмосферними водами. Шар мулу 

незначний, він ще формується. 

Дослідження води та гідробіонтів водойми кар’єру 

проводили за загальноприйнятими гідрологічними та 

гідробіологічними методами [1]. 

Виявлено такі показники води: pH становить 8,3, реакція 

слабколужна, що зумовлено наявністю крейдяних відкладень;  

загальна твердість води обумовлена великим вмістом в ній солей 

кальцію і магнію і за шкалою оцінки вода тверда; вміст 

розчиненого кисню у воді становить 11,8 мгО2/дм3, що свідчить 

про сприятливі умови для життя гідробіонтів; незначний вміст 

хлоридів, свідчить про відсутність надходження господарсько-

побутових стоків; відсутність амонійного азоту та низький вміст 

нітритів є свідченням непротікання евтрофікаційних процесів. 

Під час дослідження гідробіонтів було виловлено 15 

представників безхребетних: 4 видів зоопланктонних та 11 

зообентосних організмів. Видовий склад зоопланктону 

представлений такими представниками: Дафнія звичайна 

(Daphnia pulex Leydig, 1860), Хідор кулястий (Chydoru 

ssphaericus Müller, 1776), Циклоп стрімкий (Cyclops strenuus 

Fischer, 1851, Водомірка герис (Gerristhora cicum Schummel, 

1832), які представлені різною мірою за біомасою. Біомаса 

зоопланктону в водоймі кар’єру становить 0,19 г/м3 при 

чисельності організмів 1080 екз./м3. Найбільше за біомасою у 

воді є водомірки, а найменше − хідора кулястого. 

З’ясовано, що до основних представників «м’якого» 

зообентосу кар’єру належать комар звичайний (личинка) (Сulex 

pipiens Linnaeus, 1758), плавунець скоморох (цибістер) (Cybister 

latemarginali Deg.), гребець (Agabus undulatus Schrank, 1776), 

личинка симпетріум (Sympetrum striolatum Charpentier, 1840), 
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личинка коромисла синього (Aeschna cyanea Muller, 1764), 

плосконіжка звичайна (Platycnemis pennipes Pallas, 1771), 

енелягма чашоносна (Enallagma cyathigerum Charpentier, 1840), 

личинка вислокрилки (Sialis lutaria Linnaeus, 1758). До 

«твердого» зообентосу належать  молюски: ставковик вухатий 

(Radix auricularia Linnaeus, 1758), калюжниця звичайна, або 

живородка  (Viviparus contectus Millet, 1813). 

В результаті проведеного дослідження встановили 

коефіцієнт біомаси зообентосу. Найбільша біомаса у ставковика 

вухатого, ставковика озерного, личинок симпетріумта, личинок 

коромисла синього, а найменша у комара звичайного (личинки) і 

личинок вислокрилки. Біомаса зообентосу в водоймі кар’єру 

становить 20,32 г/м2 при чисельності організмів 277 екз./м2. 

У результаті дослідження санітарно-хімічних показників 

якості води у водоймі кар’єру Здолбунівського цементно-

шиферного комбінату встановлено, що в цілому вода відповідає 

нормативним показникам з незначними відхиленнями. 

Отже, оскільки водойма знаходиться в стадії формування, 

має прийнятні за якістю санітарно-гігієнічні та гідрохімічні 

показники води, активно відбувається сукцесія зоополанктону та 

зообентосу, в подальшому водойму кар’єру Здолбунівського 

цементно-шиферного комбінату доцільно розглядати як 

рекреаційний та рибогоспродарський об’єкт. 
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Види роду Тирлич (Gentiana L., Gentianaceae) є цінними 

лікарськими рослинами, оскільки вони здатні до синтезу 

біологічно активних сполук – флавоноїдів, ксантонів, гірких 

глікозидів групи секоіридоїдів тощо. Відновлення тирличів у 

природі відбувається дуже повільно через сповільнений 

генеративний цикл та низьку репродуктивну здатність, а масове 

використання призвело до загрози їх зникнення. Так, п’ять видів 

названого роду занесені до Червоної книги України [3], серед них 

– Gentiana lutea L. Задля його збереження доцільне використання 

для потреб офіційної медицини близького за вмістом біологічно 

активних речовин виду тирличу звичайного Gentiana 

pneumonanthe L. [1].  

G. pneumonanthe – європейсько-кавказько-сибірський вид, 

поширений у Скандинавії, Середній та Атлантичній Європі, на 

півночі Середземномор’я, Балканах. В Україні зрідка трапляється 

майже в усіх (за винятком Криму) ботаніко-географічних районах 

на вологих луках, по околицях боліт, біля джерел, на узліссях, 

серед чагарників, до гірського лісового поясу [2].  

Відомо, що альтернативою розмноження рослин у природі 

є створення їхнього посадкового матеріалу шляхом 

мікроклонального розмноження в умовах in vitro. Однак, для 

багатьох видів, зокрема видів роду Gentiana, відкритою 

залишається проблема адаптації культивованих in vitro рослин до 

нестерильних умов ex vitro. Розроблено лише спосіб збереження 

G. lutea з використанням біотехнологічних методів, який 

включає: вкорінення мікроклонально розмножених рослин in 

vitro, перенесення вкорінених рослин в умови ех vitro, а відтак – 
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in situ [4]. Вкорінення рослин G. lutea найефективнішим було на 

середовищі Мурасіге, Скуга (МС) [5] з половинним вмістом 

макро- та мікросолей (МС/2) із зменшеною вдвічі концентрацією 

NH4NO3, без вітамінів та сахарози, доповнене 3 г/л маніту та 0,05 

мг/л кінетину (Кін). Найбільш оптимальним пітримуючим 

субстратом виявилося поєднання агару (4 г/л) з агроперлітом (16 

г/л). [4]. 

Метою цього дослідження був підбір умов для вкорінення 

отриманих шляхом мікроклонального розмноження рослин G. 

pneumonanthe in vitro, які відтак будуть використані для 

перенесення в умови ex vitro.  

Вихідним матеріалом для досліджень було насіння та 

асептичні рослини G. pneumonanthe з двох популяцій: вигодської 

(смт. Вигода, Долинський район Івано-Франківська область) та 

корюківської (Крюківське лісництво, Чернігівська область). Для 

отримання стерильних проростків G. рneumonanthe насіння 

стерилізували 15%-им розчином H2O2 протягом 20 хвилин, 

висаджували в чашки Петрі на агаризоване живильне середовище 

МС/2 без регуляторів росту. Для отримання мікроклонів рослини 

культивували у пробірках під люмінесцентними лампами денного 

світла фірми «General Electric» (Hungary), при фотоперіоді 16/8, 

температурі 19–21 º С.  

Мікроклональне розмноження G. рneumonanthe краще 

відбувався на агаризованому живильному середовищі МС/2, 

доповненому 0,2 мг/л 6-бензиламінопурину і 0,2 мг/л Кін. За 

таких умов на 74,7 % експлантів рослин корюківської та 66,8 % 

вигодської популяцій формувалися мікроклони, кількість яких у 

розрахунку на один живець складала 6,32 та 7,21 відповідно. 

Отримані на оптимальних середовищах мікроклони відділяли від 

вихідних живців і вкорінювали на живильному середовищі МС/2, 

доповненому 0,1 мг/л 1-нафтилоцтової кислоти. Відсоток 

мікроклонів, що утворили корені на цьому середовищі, становив 

63,7 % (корюківська популяція) і 68,7 % (вигодська популяція). 

Укорінені in vitro рослини переносили у середовище МС/2 без 

регуляторів росту та вирощували в ньому протягом 10–14 діб. 

Однак, частина рослин (20–35 % від загальної кількості 

вкорінених in vitro) характеризувалася сповільненим ростом і 
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меншою життєздатністю, і тому доцільною є оптимізація умов 

вкорінення in vitro мікроклонів G. рneumonanthe.  

З цією метою нами планується дослідити вплив на 

ефективність вкорінення отриманих шляхом мікроклонального 

розмноження рослин G. рneumonanthe наступних чинників: 

генотипу вихідних рослин; складу живильного середовища, а 

саме наявності та відсутності у живильному середовищі вітамінів 

Мореля, сахарози, маніту і регулятора росту Кін, а також режиму 

освітлення. Для з’ясування впливу інтенсивності освітлення та 

спектрів випромінювання на ростові параметри і вміст пігментів 

у культивованих in vitro рослинах G. рneumonanthe буде 

додатково використано люмінесцентні лампи  Lumilux 36W 840 

холодного білого світла та фітолампи Fluora L36W/77 G13 фірми 

«OSRAM» (Німеччина). 
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Реформа профільної освіти є однією з складових 

становлення Нової української школи [1]. Проблема 

диференціації навчання в українській школі досліджується і 

впроваджується з кінця 80-х років минулого століття. Вона 

завжди була предметом дискусій науковців, вчителів, психологів 

та методистів. В наші дні інтерес до диференціації навчання 

знову зріс, що пов’язано з соціальними та економічними 

процесами, які відбуваються в українському суспільстві, зміною 

ціннісних пріоритетів. Реалії української школи зорієнтовані на 

поглиблення диференціації в організації профільного навчання 

насамперед в старшій школі. Розуміння значущості формування 

не просто випускника школи, а сформованої особистості 

неможливе без задоволення пізнавальних інтересів учнів, 

розкриття та розвитку їх природних здібностей, адаптації 

освітнього процесу до психологічних особливостей учнів, 

сприяння їхньому творчому саморозвитку [2]. 
Однією з форм зовнішньої диференціації в рамках 

селективної (жорсткої) системи є створення профільних класів та 

класів з поглибленим вивченням споріднених предметів. Спектр 
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профільних класів на даний час доволі строкатий, однак, як 

правило, домінують класи природничо-наукового (хіміко-

біологічного), фізико-математичного та гуманітарного профілів. 

Зазначимо, що для існуючих в шкільній практиці профільних 

класів ще й до сьогодні не повністю вирішені проблеми змісту, 

форм, методів та засобів навчання, як з основних дисциплін, так і 

з предметів, які не є основними. 

Організація профільного навчання ставить перед 

педагогами та психологами ряд складних питань та завдань. 

Серед них одним з найактуальніших є підготовка педагогічних 

кадрів до роботи в умовах профільного навчання. Одними з 

ключових компетентностей вчителя є компетентності в 

природничих науках і технологіях навчання. Оскільки профільне 

навчання в найближчому майбутньому буде впроваджуватись на 

основі існуючих предметів, то й в підготовці майбутніх вчителів 

доцільно спиратись на вже існуючий досвід. Зупинимось 

детальніше на змінах в підходах та спеціальній підготовці 

вчителів природничих дисциплін. Насамперед слід виходити з 

усвідомлення того, що сучасний випускник педагогічного вищого 

закладу освіти буде працювати не лише в перспективних 

профільних класах, але й в умовах перехідного періоду. 

Відповідно підготовка майбутнього вчителя має відбуватись так, 

щоб вона відповідала запитам сьогоднішнього дня і була 

зорієнтована на перспективу. Згідно з концепцією 

перспективного профільного навчання предмет «Хімія» має 

вивчатись лише в класах природничо-математичного профілю, а 

для інших профілів хімія як окремий предмет не виділяється, а 

включається в інтегративний курс «Природознавство». 

Аналіз програм методичної підготовки вчителів 

природничих дисциплін (хімії, біології, фізики, географії) 

засвідчує, що існує певне інваріантне ядро і варіативна складова. 

Інваріантне ядро включає розуміння мети, завдань, змісту 

природничої освіти, основних принципів організації навчально-

виховного процесу, конструювання навчальних занять, 

здійснення контролю та оцінювання школярів, реалізацію 

індивідуального підходу тощо.  
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Варіативний компонент в змісті повинен відображати 

специфіку компонента профілю, встановлювати та ілюструвати 

взаємозв’язки змісту споріднених природничих дисциплін 

(змісту, експерименту, задач, міжпредметних навчальних 

проблем та ін.). 

Підготовка вчителя до викладання природничих дисциплін 

в умовах профільної школи має базуватись на принципах 

неперервності, системності, інтегративності, варіативності, 

цілісного спрямування, мобільності.  

Нам уявляється доцільною підготовка такого фахівця на 

основі реалізації п’яти блоків з відповідною ієрархією стосовно 

один одного: 1) соціокультурний; 2) професійно-педагогічний; 3) 

предметно-спеціальний; 4) предметно-методичний; 5) 

спеціально-методичний. 

Соціокультурний блок є базовим для всіх інших блоків. Він 

виявляє вимоги, що висуваються до будь-якого фахівця. До 

професійно-педагогічного блоку входять вимоги, що стосуються 

безпосередньо діяльності педагога, в тому числі весь комплекс 

психолого-педагогічних знань та вмінь, яких студенти набувають 

в педагогічному закладі освіти. Конкретні знання та вміння в 

рамках предметно-спеціального блоку формуються в студентів 

під час вивчення конкретних дисциплін (хімічних, біологічних, 

фізичних, географічних). Предметно-методичний блок 

ґрунтується на професійно-педагогічному та предметно-

спеціальному. Він містить вимоги до методичної підготовки 

вчителя і включає як загальнометодичні, так і частковометодичні 

знання та вміння. Знання та вміння з даного блоку формуються 

під час вивчення вузівських курсів предметних методик. 

Спеціально-методичний блок включає вимоги для вчителя, що 

працює в класах, де вивчаються інтегровані курси. Він 

ґрунтується на знання та вміннях студентів з часткових методик.  

Пропонована модель підготовки вчителя природничих 

дисциплін для профільної школи може бути орієнтиром для 

викладачів та студентів при організації їхньої спеціальної 

методичної підготовки до роботи в оновленій українській школі.  
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Організація дослідницької діяльності є важливим засобом 

формування предметної компетентності особистості, яка 

виявляється в осмисленій готовності і здатності самостійно 

освоювати та отримувати нові знання в результаті переносу 

змістового контексту діяльності від функціонального до 

перетворювального. Дослідницька діяльність учня передбачає 

здатність здійснювати цілепокладання (виділення мети 

діяльності), цілевиконання (визначення предмета, засобів 

діяльності, реалізацію намічених дій) та рефлексію (аналіз 

співвідношення результатів діяльності з поставленою метою) [2]. 

У педагогічній теорії розглядають дослідницьку діяльність як 

діяльність, що пов’язана з пошуком відповіді на творче, 

дослідницьке завдання, що не має наперед відомого результату та 

передбачає етапи, характерні для наукового дослідження: 

постановку проблеми; вивчення теорії з даної проблематики; 

підбір методик дослідження і оволодіння ними; збір матеріалів, їх 

аналіз і узагальнення, власні висновки.  

Аналіз літературних джерел засвідчив, що більшість 

mailto:zhyrska14@gmail.com
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педагогів вважають доцільним залучення учнів до дослідницької 

діяльності шляхом розв’язання різних типів завдань, 

ефективність якого залежить від рівня сформованості 

дослідницької компетентності [1]. Її становлення – це процес 

переходу учня в позицію дослідника, що здійснюється через 

внутрішнє джерело особистісного розвитку, в рамках якого 

забезпечується свобода вибору мети, способів та засобів її 

реалізації, орієнтація на пошукову діяльність, що включає процес 

рефлексії. Найбільш вагомими шляхами формування 

дослідницької компетентності у школярів є формування умінь 

застосування методів наукового пізнання та створення освітнього 

середовища, яке реалізує принцип «навчання через 

дослідництво» [3].  

Біологічна освіта має великі потенційні можливості і 

перспективи організації навчально-виховного процесу на засадах 

пошуково-дослідницької діяльності. Але, незважаючи на 

досягнення в галузі біологічної освіти, зміни її цілей і змісту, 

дослідницьку технологію навчання застосовує незначна частина 

учителів. У загальноосвітніх школах спостерігається пасивність 

учнів під час засвоєння навчального матеріалу, зниження їх 

пізнавальної активності та самостійності. Наявна система 

шкільної освіти недостатньо сприяє реалізації творчого 

потенціалу старшокласників. Тому необхідним є пошук умов, які 

забезпечують вирішення проблеми підготовки школярів, 

особливо старшокласників, до дослідницької діяльності, 

виведення її на рівень предметної компетентності, що 

забезпечило б належний рівень навчальних досягнень учнів з 

біології та їх зацікавленість у продовженні вивчення живої 

природи у вищій школі.  

З метою дослідження стану та визначення шляхів 

підвищення ефективності формування у школярів дослідницької 

компетентності нами проводилось вивчення думки вчителів щодо 

доцільності та можливості формування дослідницьких умінь в 

учнів старшої школи в процесі вивчення біології. Лише близько 

половини (48%) з опитаних нами вчителів відмітили, що ставлять 

за конкретну мету формування в учнів умінь використовувати 
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методи наукового пізнання на уроках, проте лише половина з них 

робить це систематично (23,5%). Переважна більшість учителів 

(89%) вважають, що найважливішими для вивчення біології є 

вміння працювати з підручником та додатковими джерелами, 

проводити спостереження (67%), узагальнювати і 

систематизувати знання (48%). Майже 100% педагогів не 

задоволені рівнем сформованості дослідницьких умінь учнів, 

однак вважають, що для організації дослідницької діяльності у 

їхній школі недостатньо навчально-матеріального забезпечення. 

Серед форм дослідницької роботи з біології, що застосовуються у 

шкільній практиці, 76% педагогів виділили підготовку та участь в 

учнівських біологічних олімпіадах, 62% учителів – підготовку 

презентацій додаткової інформації до вивчення певної теми, 55% 

вчителів назвали гурток, 31% наставників запропонували учням 

звернутись у обласне відділення МАН, лише 12,5% педагогів – 

виконання учнівських проектів. Ми вважаємо, що цього не 

достатньо для формування дослідницької компетентності, 

оскільки цей процес потребує систематичної роботи. 

Для підвищення ефективності формування дослідницької 

компетентності школярів доцільно здійснювати спеціальне 

навчання школярів умінь застосування методів наукового 

пізнання. На нашу думку, цей шлях доцільний для використання 

саме у старшій школі, оскільки він опирається на набуті учнями 

уміння і навички дослідницької діяльності і доводить їх до 

системного рівня володіння науковими методами пізнання. 

Також необхідне включення інформації про методи наукового 

пізнання до змісту освіти, яке неможливе без визначення 

спеціальної системи дидактичних засобів, до яких належать: 

відбір і розподіл у змісті шкільного курсу біології необхідної і 

доступної інформації про методи наукового пізнання; 

формування умінь застосування певного методу в процесі 

теоретичної і практичної пізнавальної діяльності учнів; комплекс 

спеціальних тренувальних завдань. 
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Підготовка громадян з високим рівнем екологічної 

свідомості і культури на основі нових критеріїв оцінки 

взаємовідносин людського суспільства й природи повинна стати 

одним з головних важелів у вирішенні надзвичайно гострих 

екологічних і соціально-економічних проблем сучасної України. 

У Концепції екологічної освіти України зазначається про 

необхідність здійснення екологічної освіти різних верств 

населення, основною метою якої є формування екологічної 

культури окремих осіб і суспільства в цілому, формування 

фундаментальних екологічних знань, умінь і навичок, 

екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на ставленні 

до природи як універсальної, унікальної цінності [3].  
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Екологічна культура охоплює: знання про взаємозв’язки в 

природі та усвідомлення людини як її частини; розуміння 

необхідності берегти навколишнє середовище; уміння і навички 

позитивного впливу на природу; розуміння багатогранної 

цінності природи; негативне ставлення до людей, що завдають 

шкоди природному середовищу [1]. Ефективним засобом 

формування екологічної культури є державні природоохоронні 

заклади, а саме: заповідники, національні природні парки, 

ландшафтні парки, природничі музеї. Такі установи самостійно 

організовують освітньо-виховну діяльність, успішність якої 

забезпечує те, що в даних закладах розвинені інформаційні бази, 

ведеться екологічний моніторинг за станом природного 

середовища, здійснюється безпосередня природоохоронна 

діяльність не лише окремих заповідних об’єктів, а й значної 

природної території, є можливість для формування унікальних 

колекцій, створення музеїв тощо. 

Основним завданням освітньо-виховної діяльності в 

установах заповідної справи є діяльність з усіма верствами 

населення для забезпечення принципу безперервності екологічної 

освіти та виховання. Всю еколого-освітню діяльність 

спрямовують на формування сучасного екологічного мислення, 

виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи, 

усвідомлення сучасних стратегій та технологій взаємодії з 

природою. Для проведення роботи на належному рівні необхідно 

розробляти нові цільові програми, добирати відповідні їм форми 

та методи еколого-освітньої діяльності. Один з головних 

напрямків екологічного виховання в установах заповідної справи 

спрямований на поширення інформації про природоохоронний 

об’єкт, його цінність та особливості, що здійснюється через 

роботу із засобами масової інформації: виступи на радіо, 

телебаченні, публікації у пресі, надання інтерв’ю. Також для 

розширення уявлення про діяльність установ заповідної справи в 

них видаються інформаційні буклети, сувеніри з символікою, 

інформаційні листи щодо обмеження господарської діяльності 

населення в межах заповідника тощо [2]. В установах заповідної 

справи можливе створення екологічних стежок, де проводяться 
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екскурсії для кращого ознайомлення з природою рідного краю, 

його цінностями, історичними пам’ятками, рідкісними видами 

рослин та тварин та поширення про них інформації серед 

громадськості. Також важливим в еколого-освітній діяльності 

установ заповідної справи є робота з учнівською молоддю. Це 

проведення різноманітних тематичних уроків, бесід, лекцій, 

семінарів, «круглих столів».  

Важливим є відзначення екологічних дат. До основних 

заходів належать: Великий зимовий облік птахів, Всесвітній день 

водно-болотних угідь, операція «Первоцвіт», День дикої 

природи, Всесвітній день лісу (стартує акція «Майбутнє лісу у 

твоїх руках»), Всесвітній день води, Міжнародний день Землі, 

Свято зустрічі птахів, Всесвітній облік мігруючих птахів, 

Міжнародний день біологічного різноманіття, День захисту 

тварин, Міжнародний день без паперу, Всесвітній день вторинної 

переробки тощо. Під час відзначення екологічних дат 

відбувається інформування населення про дану подію через ЗМІ 

(публікації у пресі, виступи на радіо), розроблення та поширення 

інформаційних листівок, бесіди з учнями різних вікових 

категорій з нагоди певної дати, де обговорюється мета заходу, 

його основні проблеми та способи вирішення.  

Наприклад, щорічна акція «Первоцвіт». Під час підготовки 

до акції науковими співробітниками розробляються презентації, 

інформаційні листівки, буклети, в яких вказано важливість даної 

акції, ознайомлення із червонокнижними видами регіону, із 

можливими штрафами за адміністративною відповідальністю; 

через ЗМІ та листівки відбувається інформування населення про 

суму збитку завдану навколишньому середовищу за знищення, 

продаж, купівлю та кожну окремо  зірвану рослину. Також 

проводяться бесіди із місцевими органами влади, громадськими 

організаціями, під час яких закликаємо громадян долучатися до 

акції. Проводяться бесіди, тематичні уроки, вікторини в школах 

та дошкільних навчальних закладах, де дітей ознайомлюють із 

основними видами червонокнижних рослин регіону, їхньою 

важливістю для природи. Учням демонструють зовнішній вигляд 

рослин та короткий опис. Також вказують на те, що не потрібно 
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зривати і ті рослини, які не занесені до Червоної книги, адже 

якщо масово зривати такі види, то і вони скоро можуть бути 

занесені до зникаючих. Після обговорення проблеми з учнями 

проводяться різноманітні вікторини, розв’язування кросвордів, 

ребусів. розгадування загадок, які стосуються даної тематики 

тощо. 
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Наукова картина світу (НКС) розглядається сьогодні як 
особлива форма теоретичного знання, вона представляє предмет 
дослідження науки на певному етапі її історичного розвитку. 
Досить часто термін "картина світу" застосовується для 
позначення світоглядних структур. Синонімічно з терміном 
"картина світу" використають і такі, як "модель світу", "бачення 
світу", "образ світу". Очевидно те, що поняття НКС 
використається для систематизації знань, які були отримані в 
різних наукових дисциплінах. Цілісний образ світу в цьому 
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випадку містить у собі уявлення про природу й суспільство. 
Визначаючи систему уявлень про природу, НКС складає синтез 
природничонаукового знання.  

З однієї сторони наукова картина світу розкриває 
концептуальний компонент, як філософську категорію пізнання, 
перетворення матерії життя, а також  як принципи матеріальної 
єдності світу й загального розвитку матерії. НКС конкретизується 
через ряд понять природничих наук, які класифікуються в 
категоріях «всесвіт», «людина», «абстрактні поняття» [1]. З 
іншого боку, наукова картина світу розкриває чуттєвий 
компонент, тобто - наочні уявлення й образи. Образи повинні 
виступати у вигляді системи, так і забезпечується розуміння НКС 
через мову. Так від планетарної моделі атома до будови всесвіту 
розуміється універсальність картини світу.  

Розглядаючи деякі історичні тенденції розвитку картини 
світу в процесі розвитку людства, відзначаються здобутки 
Аристотеля, Ньютона та Эйнштейна, які означили основні 
ключові щаблі у розвитку уявлень про світ [2]. Сьогодні ж 
одержало поширення поняття  синергетичної картини світу, у 
якій панує багатоваріантність, і яка характеризується 
необоротністю. Загальна теорія систем також робить свій внесок 
у становлення цього поняття, оскільки нею затверджується 
парадигма цілісності.  

Пропонуємо до розгляду модель універсальної наукової 
картини світу (УНКС), яка припускає насамперед  єднання двох 
галузей людського прояву у світі - природничо-наукової й 
соціально-гуманітарної. Разом вони становлять єдину цілісну 
картину розвитку. Розглянемо модель універсальної картини 
світу на основі всезагальних універсальних законів природи. 

Цілісність УНКС визначається, як неподільність природи й 
буття людини. Параметр цілісності розкриває множинність 
прояву форм життя в їхньому різноманітті, але при цьому 
речовина й енергія розподіляються відповідно до балансу 
взаємозв'язків, які вибудовуються на всіх рівнях розвитку систем 
життя. Рівні ж розвитку, якщо ми розкриваємо їх за допомогою 
ієрархічної співпідпорядкованості на прикладі рівнів організації 
живої матерії, це взаємопроникнення через глибину 
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взаємозв'язків і входження меншої системи життя в більшу, 
частиною якої вона є. 

Простір, час й енергія - три релятивних параметри [3], 
відповідно яких УНКС являє собою глобальний взаємозв'язок 
макросвіту й мікросвіту. Просторові параметри розв'язують 
питання континуумно-просторової будови природи, а відтак, 
дають можливість зіставити разом диференційовані фізичну, 
хімічну, біологічну картини світу. Часовий параметр допомагає 
побачити динаміку розвитку систем життя, а значить - розглянути 
процес функціонування природи й світу в цілому, як 
безперервність руху й розвитку. При накладенні просторових і 
часових характеристик ми одержуємо параметр енергії.  

Розглядаємо також прояви полярності, наступності, 
причинності, циклічності й альтернативности розвитку в 
причинно-системній моделі УНКС. Полярність розглядається, як 
споконвічна умова будь-якого розвитку. Прикладів у природі 
цьому безліч й у кожному випадку єдність двох полярних начал 
спричинятиме будь-який рух матерії. Наступність - як коротке 
повторення всього, що вже передувало розвитку даної системи, 
але з якісним її приростом. Причинність обумовлює відносну 
рівновагу систем життя, таким чином розглядаючи погоджений 
розвиток всіх форм його. Циклічність розкриває суть переходу 
кількісних змін у якісні, сталість і ритмічність всіх процесів, 
таким чином, детермінуючи етапи циклічного розвитку. 
Альтернативність розкриває багатоваріантність і варіативність 
розвитку. Ми також розглядаємо ієрархічність та 
цілеорієнтованість, як загальні закони розвитку систем життя, що 
спричиняють їхню вищу причинність, відповідно до теорем про 
неповноту К.Геделя.  

УНКС в системному викладі дає важливі переваги у 
конструюванні змісту освіти, а саме: орієнтир на майбутнє, тобто  
- призначення людини; узгодження природоорієнтованих 
ієрархічних і синергетических зв'язків; світоглядний аспект, що 
враховує причинність явищ; природовідповідна інтеграція  як 
основа інтегрально-кардинального навчання; справжній зміст 
безперервності в освіті, що ґрунтується на актуальних цілях і 
завданнях століття, а не на постулаті «навчання заради самого 
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навчання», як постійного процесу; колективна стратегія, як 
основа розвитку людини; система громадського самоврядування 
й система безперервної освіти, як два взаимопроникних процесів; 
універсальне моделювання освітнього процесу відповідно до 
загальних універсальних законів розвитку. 
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Андрій Дмитрович Синільник (11.12.1927) — кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, вчений-агроном, який стоїть 

біля витоків становлення інтенсивних технологій вирощування 

гороху посівного, цукрових буряків, редьки олійної та ролі сірки 

у формуванні урожаю рослин в умовах достатнього зволоження. 

За 62-річну трудову діяльність, 32 роки Андрій Дмитрович 

присвятив викладацькій роботі у Тернопільському національному 

педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. 

Андрій Дмитрович Синільник народився 11 грудня 1927 

року в с. Згурівка Яготинського району Київської області. У 1947 

р., закінчивши середню школу, вступив на перший курс 
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агрономічного факультету Київського сільськогосподарського 

інституту (нині Національний університет біоресурсів і 

природокористування України), який закінчив у 1952 р. 

отримавши диплом вченого-агронома. Андрій Дмитрович 

спочатку працював агрономом-ентомологом, пізніше головним 

агрономом, а з листопада 1954 р. став викладачем Тальнівського 

сільськогосподарського технікуму Черкаської обл. та з вересня 

1959 р. навчав землеробству і кормовиробництву в Млинівському 

зооветеринарному технікумі Рівненської обл. Будучи викладачем 

Млинівського технікуму, вступає і успішно завершує 

аспірантуру. 6 червня 1966 р. захищає кандидатську дисертацію 

«Способи посіву, норми висіву, строки збирання гороху в умовах 

достатнього зволоження УРСР» під керівництвом проф. М. Г. 

Городнього.  

З 20 березня 1967 р. життєвий шлях Андрія Дмитровича 

пов'язаний із Тернопільським національним педагогічним 

університетом, адже він пройшов за конкурсом і став працювати 

старшим викладачем кафедри основ сільськогосподарського 

виробництва Кременецького державного педагогічного 

інституту. З вересня 1970 р. був затверджений доцентом 

зазначеної кафедри, пізніше переведений на посаду доцента 

кафедри ботаніки, згодом – доцента кафедри основ с.-г. 

виробництва і методики викладання природничих дисциплін та із 

жовтня 1987 р. знову обійняв посаду доцента кафедри ботаніки, 

на якій пропрацював до 5 липня 1999 р. 

За роки викладацької роботи у Тернопільському 

педуніверситеті Андрій Дмитрович Синільник читав лекції і вів 

лабораторно-практичні заняття та навчальну практику для 

студентів денної і заочної форм навчання з курсів 

«Рослинництво», «Економіка сільськогосподарського 

виробництва», «Основи сільськогосподарського виробницва», а 

пізніше «Основ сільського господарства». Під час навчання 

студентів, завжди прагнув давати ґрунтовні знання і виховувати 

любов до сільськогосподарської праці. Його змістовні лекції і 

практично спрямовані лабораторні роботи, заняття і екскурсії під 

час навчальних практик, робота у сільськогосподарських загонах 
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тощо дали якісну основу аграрних знань багатьом вчителям 

біології. 

А. Д. Синільник і до сьогодні активно пропагує 

агрономічну науку, зокрема екологічні методи ведення 

землеробства, про що і розповідає із екранів місцевого 

телебачення, гучномовців радіо та зі сторінок преси. 

Андрій Дмитрович Синільник відомий вчений-агроном, 

який розпочав свої наукові дослідження із розробки ефективної 

технології вирощування гороху посівного. У період 1976-1980 рр. 

вчений працював над науковою темою «Вплив рівня сірчаного 

живлення на врожай цукрових буряків». У дослідах вивчав 5 

різних норм внесення сірки на фоні повного мінерального 

добрива на продуктивність культури в ґрунтово-кліматичних 

умовах агробіостанції інституту (тепер агробіолабораторія 

ТНПУ). У 1982-1985 рр. вивчав «Вплив повного мінерального 

добрива і сірки на врожай і якість зеленої маси редьки олійної». 

Досліди закладали на території агробіостанції інституту, 

колгоспах Тернопільського району. Було встановлено, що на фоні 

повного мінерального добрива N120 P90 K90, найефективнішою 

дозою внесення сірки під редьку олійну в місцевих ґрунтових 

умовах є 60 кг/га, яка дозволяє підвищити не тільки врожайність 

культури, а й кормову цінність зеленої маси, зокрема відмічено 

значне зростання протеїнів. Таким чином, було доведено, що 

сірка, поряд із такими макроелементами, як азот, фосфор і калій, 

є необхідним і незамінним елементом живлення рослин у зоні 

достатнього зволоження західної частини України. З 1986 р. 

започаткував наукові дослідження із «Вивчення густоти рослин 

цукрових буряків при різних строках формування на урожай». 

Таким чином, Андрій Дмитрович дослідив вплив різних доз 

мінеральних добрив і роль сірки у живленні редьки олійної та 

цукрових буряків, встановив залежність густоти рослин і врожаю 

коренеплодів цукрових буряків тощо в умовах достатнього 

зволоження. У цілому, А. Д. Синільник збагатив аграрну науку 

України розробкою прикладних засад інтенсивних технологій 

вирощування гороху посівного, цукрових буряків і редьки 

олійної. 
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Андрій Дмитрович Синільник досяг значних результатів у 

науковому пошуку та зробив вагомий внесок у розвиток 

сільськогосподарської науки України і біологічної освіти в 

Тернопільському національному педагогічному університеті 

імені Володимира Гнатюка, адже є автором понад 50 наукових і 

просвітницьких публікацій. За багаторічну сумлінну працю у 

1986 р. був нагороджений медаллю «Ветеран праці». 
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Вступ. Екологічна ситуація сьогодення вимагає швидкої 

перебудови мислення людини, формування екологічної 

свідомості і екологічної культури. Тому екологічна освіта та 

екологічне виховання стають пріоритетним напрямком в галузі 

mailto:biosaprin@ukr.net


Методика навання природничих дисциплін у закладах освіти. 

Історія біології та біологічної освіти 

 

195 

педагогічної теорії і практики [1,2]. 

Екологічне виховання повинно закладатися з самого 

дитинства. Саме екологічне виховання повинно бути 

продуманим, ненав'язливим, а форми роботи підібрані таким 

чином, щоб уся інформація засвоювалась і давала чітке уявлення 

про чуйне ставлення до всього живого [2,3]. 

У зв’язку з необхідністю формування екологічної культури 

нових поколінь питання методики проведення екологічної освіти, 

в тому ж числі методики проведення екологічних стежок, є 

надзвичайно важливим. 

Екологічні екскурсії відіграють важливу роль в екологічній 

освіті та вихованні учнів. Вони збуджують інтерес і стимулюють 

пізнавальну активність учнів у вивченні проблем навколишнього 

середовища, формують спостережливість у вивченні явищ 

природи,  сприяють розвитку дослідницьких навичок і сприяють 

закріпленню набутих знань та формують екологічну поведінку. 

Екологічна стежка створюється з метою проведення навчальної і 

пропагандистської роботи з питань охорони природи, створення 

умов для виховання екологічно грамотної поведінки людини в 

навколишньому середовищі [2,4].  

Метою роботи є розробка методики активізації 

пізнавальної діяльності учнів під час проходження екологічної 

екскурсії в національному парку «Північне Поділля». 

Результати дослідження та їх обговорення. В основу 

екологічної екскурсії покладенні загальні педагогічні принципи:  

вільного вибору, відкритості діяльності, зворотного зв’язку, 

ідеальності. Під час екскурсійного проходження екологічної 

стежки поглиблюються, урізноманітнюються знання про життя та 

взаємозв’язки в ньому, підтверджується реальність життя та його 

безцінність. Учні не тільки спостерігають кольорову гаму 

живого, але й осмислюють його: його запах, музику звуків, холод 

роси, тепло землі. При спостереженні великої кількості наочності 

є доступним застереження щодо необхідності охорони довкілля. 

На окремих екскурсіях стає  можливе проведення  лабораторних 

та практичних робіт, які виконуються учнями із задоволенням.  

На таких заняттях  школярі можуть утворювати групи за 
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інтересами, типами нервової системи, темпераментом, 

світоглядом. Пізнавальна активність учнів підвищується, якщо 

вчителю вдається створити так звану проблемну ситуацію, тобто 

викликати в учнів запитання: чому відбувається таке явище? Як 

можна пояснити цей факт? За таких умов учні протягом 

екскурсії, слухаючи пояснення вчителя, активно шукатимуть 

відповідь на запитання. Учитель сам може ставити проблемні 

запитання під час наявності наочного матеріалу. Проблемні 

ситуації особливо часто виникають під час проведення 

експериментів, спостережень, виконання різноманітних 

практичних завдань. Важливим шляхом активізації сприйняття є 

використання попереднього досвіду учнів: власні спостереження, 

участь у різних видах роботи, почута розповідь. Цей досвід дітей 

варто використовувати, плануючи свою роботу з ними. Доцільно 

проводити спостереження за окремими явищами природи, 

життям людей, поведінкою тварин тощо. 

Під час спостереження певних об'єктів, явищ більшість 

учнів концентрують свою увагу на зовнішніх, часто не суттєвих 

ознаках предмета. Демонструючи явище або об’єкт  з погляду на 

його найсуттєвіші індивідуальні ознаки та відмінності, цікаві 

факти – вибудовується розуміння важливості певних видів в 

природі. Під час складання завдань необхідно, щоб 

використовувалися такі важливі форми розумової діяльності, як 

порівняння, зіставлення, узагальнення, пошук причинно-

наслідкових зв'язків тощо. Викликати пізнавальну активність в 

учнів можна за умов добре продуманої й обґрунтованої системи 

навчання. У зв'язку із цим, важливе значення має саме 

формування завдань, що може по-різному вплинути на вияв 

активності учнів і різною мірою стимулювати форми їх розумової 

діяльності.  

Висновок: Керування вчителем процесом сприйняття - 

важливий шлях до підвищення якості сприйняття і пізнання. 

Осмислення є центральною ланкою в процесі засвоєння знань і 

відбувається не окремо від сприйняття, а разом з ним. З метою 

посилення ефективності засвоєння знань виникає необхідність 

активізації пізнавальної діяльності учня. Дуже важливо ставити 
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учня перед необхідністю порівнювати, аналізувати, 

узагальнювати сприйняте. У результаті узагальнення, осмислення 

знань виникають поняття.  
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Постановка проблеми. Пріоритетним завданням системи 

освіти в Україні, було і є навчання людини відповідального 

ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих, як до 

найвищих суспільних та індивідуальних цінностей. Проте, не 

дивлячись на постійну турботу про здоров‘я людини, питання 

дбайливого та раціонального ставлення до свого здоров‘я й 

здоров‘я суспільства  в цілому, викликає масу запитань та 

непорозумінь[1,2].  

Фактом залишається те, що здоров‘я індивіду та 

суспільства в нашій державі зазнає щорічних втрат. Медична 
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статистика свідчить, що протягом останніх десятиріч в Україні, 

спостерігається загальна тенденція до погіршення стану здоров’я 

населення загалом та дітей і молоді зокрема. Середня вікова межа 

дітей, які починають палити, вживати алкоголь, наркотичні 

речовини, дедалі знижується. Загрозливих масштабів набуває 

також і розповсюдження ВІЛ/СНІДу. Так, за три роки (2014-2016) 

значних успіхів щодо подолання захворювання не відзначається, 

а спостерігається приріст рівня захворювання [1,3]. 

Виклад основного матеріалу. Усвідомлюючи гостроту 

проблеми, фахівці Міністерства освіти і науки, Академії 

педагогічних наук, провідних педагогічних вищих навчальних 

закладів розробили та затвердили Державний стандарт базової і 

повної загальної середньої освіти. Однією із семи освітніх 

галузей, передбачених стандартом, є галузь «Здоров’я і фізична 

культура», реалізована через предмети «Фізична культура» та 

«Основи здоров’я». 

Науковці стверджують, що найбільшої ефективності з 

профілактики захворювань і травматизму, можна досягти не на 

знаннях «сухої теорії», а на основі формування в дітей та 

підлітків необхідних життєвих навичок. В Україні поступово 

утверджується підхід до розуміння 

здоров’я через здоровий спосіб життя, що передбачає врахування 

всіх аспектів життєдіяльності людини, а саме: фізичного, 

соціального, емоційного й психологічного благополуччя. І це, в 

першу чергу, стосується молоді та підлітків. Це здійснюється 

шляхом розвитку ефективної валеологічної освіти, медико-

санітарного просвітництва, активних форм формування, 

збереження і зміцнення індивідуального здоров’я ...” [2].  

На сучасному етапі розвитку школи в незалежній Україні 

формування та виховання здорової людини не тільки духовно, а й 

фізично здорової, повної енергії та бажання творити, 

забезпечується й змінами навчальних програм їх спрощенням 

теорії і забезпеченням необхідних практичних навичок та вмінь 

застосовувати отримані знання  на практиці. 

Сьогодні система української освіти поступово переходить 

від суто теоретичного надання інформації, вказівки на конкретні 
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факти до практичного розвитку навичок здорового способу 

життя. Такий підхід стає ефективним лише за умови сформованої 

позитивної мотивації. З метою ефективного залучення дітей та 

юнацтва до таких освітніх програм необхідно об’єднувати 

зусилля школи, позашкільних установ, вищих навчальних 

закладів; залучати батьків; використовувати потенціал 

громадських організацій. При цьому, слід пам‘ятати, що школа 

має відігравати провідну роль у створенні усіх умов для здобуття 

знань, формування відповідного ставлення та розвитку навичок, 

які зумовлюватимуть здоровий спосіб життя, зберігатимуть і 

зміцнюватимуть здоров’я учнів.  

Саме тому проблема підготовки вчителя для викладання 

предметів оздоровчого спрямування (основ здоров’я, валеології, 

безпеки життєдіяльності, медико-санітарної підготовки) є вкрай 

актуальною для нашого суспільства [2,3]. 

Отже, на сьогодні, вчитель перестає бути тільки людиною 

що надає інформативні послуги стосовно тих чи інших галузей 

знань. Сьогоднішній  вчитель основ здоров‘я - це особистість, 

якій властиві певні індивідуальні риси гуманістичного 

спрямування. Він має бути високоерудованим професіоналом, на 

формування особистості якого впливатимуть дисципліни всіх 

циклів підготовки. Так, гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки за рахунок дисциплін культурологічного 

спрямування, забезпечуватиме формування певного рівня 

внутрішньої культури майбутнього фахівця. Дисципліни з 

певним професійним спрямуванням, «біоетика», «культура 

здоров’я», «валеофілософія» тощо – сформують певний 

валеологічний світогляд і певну сукупність валеоцінностей 

молодого фахівця. 

Важливе місце займатимуть дисципліни циклу природничо-

наукової та фундаментальної підготовки, які мають сформувати 

необхідне підґрунтя для подальшого засвоєння студентами 

професійно-орієнтованих дисциплін, а також забезпечити 

формування наукового світогляду.  

Висновки. Формування в учнів ціннісного ставлення до 

здоров’я є одним із найголовніших завдань сучасного педагога. 
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Важливою умовою для успішної реалізації цього завдання є 

узгоджена діяльність вчителів різних предметів, класних 

керівників та батьків. Особливе місце в процесі формування у 

школярів навичок і звичок здорового способу життя відводиться 

вчителеві, який на власному прикладі повинен переконати учнів 

й допомогти їм свідомо вибрати здоровий спосіб життя. 
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У сучасних умовах, коли розвиток суспільства 

характеризується  зростаючою динамічністю, проникненням на 

нові рівні пізнання природи, зміною соціального устрою та 

виникненням якісно нових видів діяльності у раніше незвіданих 

сферах, особливого значення набуває дослідницька ініціативність 

mailto:alstep@tnpu.edu.ua
mailto:mishchuk@chem-bio.com.ua


Методика навання природничих дисциплін у закладах освіти. 

Історія біології та біологічної освіти 

 

201 

молоді, її прагнення і здатність активно досліджувати новизну і 

складність мінливого світу, а також створювати нові оригінальні 

стратегії діяльності. Суспільні зміни потребують міцних знань 

випускників, оволодіння технологіями дослідження, розвитку 

вмінь орієнтуватися в різних сферах науки і культури, 

формування вмінь долати стереотипи, бути готовим до 

інтелектуальної інноваційної діяльності. Для успішної 

самореалізації, інтелектуального і особистісного розвитку 

випускників. важливим є рівень сформованості у них 

дослідницьких умінь. Активне залучення школярів до 

дослідницької діяльності не тільки сприяє кращому виконанню 

вимог навчальної програми, а й розвиває творчі здібності, логічне 

мислення, створює внутрішню мотивацію навчальної діяльності 

загалом. 

Проблема дослідницької діяльності учнів розроблялась в 

педагогічній теорії за такими основними напрямками: вивчення 

теоретичних основ поетапного формування розумових дій 

(П. Гальперін, В. Данилова, Н. Тализіна та ін.); використання 

різноманітних засобів управління пізнавальною, в тому числі 

навчально-дослідницькою діяльністю (В. Андреєв, Б. Коротяєв, 

Л. Ланда, В. Моляко, В. Паламарчук, О. Раєв та ін.); 

обгрунтування дидактичних умов розвитку дослідницьких 

здібностей та формування дослідницьких умінь учнів 

(В. Андреєв, В. Буряк, А. Іодко, В. Смагін та ін.); розробка 

проблеми формування дослідницьких умінь школярів у процесі 

вивчення біології (Г. Ягенська та ін.). Однак, аналіз досвіду 

роботи загальноосвітньої школи та навчально-виховного процесу 

підготовки майбутніх учителів біології засвідчує, що вчителі та 

студенти не достатньо володіють методикою формування 

дослідницьких умінь учнів, недооцінюють важливість даного 

напрямку діяльності, а тому цей процес має спонтанний характер 

і ґрунтується, загалом, на інтуїтивних уявленнях учасників 

освітнього процесу. Вони відчувають значні труднощі при 

організації дослідницької діяльності учнів, плануванні її 

наступності, виборі об’єктів, засобів та методів дослідження 
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тощо. У існуючому методичному забезпеченні навчання біології 

дослідницька діяльність школярів висвітлюється, в основному, як 

засіб закріплення знань, а не пізнання нового. Як наслідок, у 

випускників шкіл сформовані дослідницькі уміння на 

недостатньому рівні. Отже існує суперечність між потребою 

шкільної практики у формуванні діяльної й мислячої особистості 

і відсутністю в учнів належного інструментарію пізнання, 

інтересу до знань та готовністю студентів до такого виду робіт. 

Необхідність вирішення зазначеної суперечності і обумовлює 

актуальність організації літньої школи з біології для учнів на базі 

Голицького біостаціонару Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Вивчення передового 

досвіду вчителів (Г. Ягенської) засвідчує, що можливі різні 

варіанти проведення літньої біологічної школи як форми 

позакласної організації дослідницької діяльності учнів: літній 

табір на природі, літня школа у межах навчального закладу та 

інтелектуальна практика для окремих учнів-дослідників.  

Проаналізувавши матеріальну базу хіміко-біологічного 

факультету (умови Голицького біостаціонару), інтереси та 

потреби школярів і студентів-біологів, ми прийшли до висновку, 

що найефективнішою з перерахованих форм є літній табір для 

успішних дітей-дослідників. Перебуваючи у ньому, діти 

одночасно можуть відпочивати і проводити дослідження у 

природі, спілкуватися в нестандартних умовах з ровесниками,  

студентами, вчителями та викладачами. Так створюються умови 

для неформального спілкування, формування системи знань про 

природу, оскільки частина спостережень за природними 

об’єктами чи явищами проводиться під керівництвом учителів 

природничого циклу, і об’єкти розглядаються з фізичної, 

хімічної, географічної та біологічної точок зору. Формуються 

дослідницькі ланцюжки у такій послідовності: джерело 

інформації → науковий факт → напрям дослідження. 

Для школярів, які виявили бажання провести власне 

дослідження і відвідувати заняття у червні, проводиться протягом 

2 тижнів  неформальне навчання.. Учень з допомогою тьюторів 
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(студентів або викладачів) має можливість обирати об’єкт та 

предмет дослідження, планувати експеримент чи тривале 

спостереження і проводити  власне дослідження за правилами, 

загальноприйнятими у науці. Це дає можливості проявитися 

взаємоіндукції у дослідницькій діяльності, реалізувати свій 

потенціал як учням, так і студентам, побачити перспективу 

особистісного розвитку, поглибити потребу у науковому пізнанні 

та дослідництві. 
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