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УДК 581.58  Природничі науки 

 

СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОЗЕРА ПІСОЧНЕ ШАЦЬКОГО 

РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Лілія Федорівна Вирович, 

ШЛК ім. В.В. Сулька, 

 викладач вищої кваліфікаційної категорії;  

смт. Шацьк, Україна  

Озеро Пісочне – одне з озер Шацького природного парку зі зручними 

піщаними пляжами та чистою водою. Цілющі властивості води забезпечують 

іони срібла і гліцерин, що входять до її складу. Свою назву «Пісочне» повністю 

виправдовує, адже має дуже гарні піщані береги та дно. Це єдине із озер 

Шацької групи, яке є безстічним (не має витоків і не приймає річок та 

водотоків) [1]. 

Морфологічні показники наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Морфологічні показники озера Пісочне 

Назва 

озера 

Площа 

водного 

дзеркала, га 

Довжина, 

м 

Ширина, м Глибина, м Об‘єм води, 

млн м3 

ВНРМ, 

м макс. серед. 

Пісочне 187,0 1750 1450 16,2 6,9 13,0 162,2 

На берегах озера добре розвинена рекреаційна та лікувальна діяльність: 

санаторій «Лісова пісня», спортивно-оздоровчий табір Львівського 

медінституту «Медик», опорний пункт Львівського лісотехнічного 

університету «Львівська політехніка» та інші заклади. 

Приватний сектор біля санаторію та в селі Мельники пропонує для відпо-

чиваючих житло з комфортними умовами. Тут можна знайти приватні будинки, 

які оснащені усім необхідним для приємного та незабутнього відпочинку.   

Але щороку стан озера Пісочне погіршується. Причиною цього є ряд 

проблем, через які може зникнути одне з найгарніших озер Шацького 

національного парку. Однією з таких є інтенсивна рекреація – використання 

озера Пісочне як зони відпочинку з новими базами, які будуються. Екологами 

розраховано, що рекреаційне навантаження має бути не більше 2 тисяч осіб на 
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день. Натомість, там перебувають більше 3 тисяч людей. Вони інтенсивно 

використовують миючі засоби (мило, шампунь, пральний порошок,), що 

викликає серйозніші забруднення води. Ці миючі засоби викликають загибель 

мікроорганізмів та одноклітинних водоростей. Також помічені неодноразові 

випадки миття автомобілів на березі у озера.  

Ще одна із проблем – високі температури у літній період. Це спричиняє 

масовому «цвітінню» води, яке викликане масовим розмноженням синьо-

зелених водоростей, або ціанобактерії, що живуть у воді, що загрожує 

порушенню розвитку флори та фауни озера та може викликати алергічні реакції 

у  людей. 

Потенційною транскордонною загрозою є Хотиславське піщано-крейдяне 

родовище. Кар‘єр, в якому видобувають корисні копалини (пісок та глина). Він 

знаходиться недалеко від озера Пісочне, приблизно на відстані 16 кілометрів. 

Відкачка води становить більше 10 тис. м
3
 за добу. Природні підземні та 

поверхневі води, які підтягуються до водозабору у процесі експлуатації 

кар‘єру, впливають на зміну рівня підземних вод, які живлять озеро Пісочне і 

можуть вплинути на зниження рівня води. Отже, можна вважати, що 

Хотиславський кар‘єр є потенційною загрозою для озера Пісочне. 

Щороку для того, аби впорядкувати пляжну зону до початку літнього 

сезону відпочинку, доводиться завозити чимало піску, який за рік знову 

змивається в озеро. Тому виникає необхідність укріпити берег озера Пісочне 

бетонними блоками. 

Ініціативна громадська група подала на обласний конкурс місцевих 

ініціатив свій проект і отримала фінансування на його реалізацію. Проект має 

назву «Збережемо красу озера Пісочне Шацького району» знайшов підтримку в 

обласній раді, яка виділила на його реалізацію88 тисяч гривень. Встановлення 

бетонних блоків дасть можливість укріпити берег озера, запобігти його 

замулюванню та не заростанню. У проекті передбачено не тільки укріплення 

берегової лінії бетонними блоками, а й установку зручних дерев'яних лавочок 

довжиною від 2,4 м до 7,2 метрів, декоративну штукатурку цих конструкцій та 
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фарбування у різноманітні кольори. Роботи по реалізації проекту дозволять 

досягнути одночасно декількох цілей: укріпити берегову лінію, створити 

додаткові місця відпочинку безпосередньо біля води, покращити естетичний 

вигляд пляжу [2]. 

Висновок Ми бачимо, що проблеми все таки існують і їх потрібно вирішувати. 

1. Потрібно вести постійну роз‘яснювальну роботу серед місцевих мешканців 

та відпочивальників, посилити нагляд і контроль та дотриманням режиму 

господарювання у водоохоронних зонах, згідно зі ст. 218 Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідеміологічного добробуту населення». Адже 

сьогодні власники приватних баз відпочинку фактично безкарно зливають 

побутові відходи в озеро. 

2. Запускати травоїдні види риб (мальок білого амура), які будуть очищати 

озеро. В рамках реалізації Регіональної екологічної програми «Екологія 2016-

2020» відбулося зариблення озера Пісочне. Але, щоб зариблювати, потрібно 

хоча б декілька років не виловлювати рибу та дати їй можливість адаптуватися 

до умов, вирости, дати потомство. На жаль, стовідсотково контролювати цей 

процес неможливо. От і виходить, що активісти збирають кошти і зариблюють 

озеро, а на іншому березі – браконьєри її виловлюють. 

3. Сприяти вирішенню проблеми негативного впливу видобутку корисних 

копалин в Хотиславському кар‘єрі. 

4. Генеральним напрямом у вирішенні екологічних проблем повинно бути 

раціональне використання і охорона водних ресурсів.  

Література: 

1. Озеро Пісочне (с.Мельники, Волинська обл.): карта, фото, опис: [Електрон-

ний ресурс]–Режим доступу до ресурсу:https://drymba.com/uk/1035206-ozero-pisochne-

melnyky  

2. У озеро Пісочне Шацького району випустили майже тонну коропа: [Елект-

ронний ресурс]–Режим доступу до ресурсу: https://voladm.gov.ua/u-ozero-pisochne-

shackogo-rayonu 

https://drymba.com/uk/1035206-ozero-pisochne-melnyky
https://drymba.com/uk/1035206-ozero-pisochne-melnyky
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УДК 635: 631.4. 631. 8 Природничі науки 

 

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ОТРИМАННЯ ВИСОКОГО ВРОЖАЮ 

ПОМІДОРА ТА ОГІРКА ЗА БЕЗЗМІННОГО ЇХ ВИРОЩУВАННЯ 

 

Виродов О.С. 

зав. лабораторії селекції овочевих культур 

Інституту садівництва НААН 

На даному етапі розвитку країни реформування аграрного сектору 

економіки України сприяло утворенню нових агропромислових формувань різних 

форм власності. В свою чергу перерозподіл земельних площ між їх власниками 

призвів до порушення налагоджених сівозмін, звуження та обмеження сортименту 

овочевих культур, зменшення їх посівних площ. У кращому разі овочі вирощують 

в коротких ланках сівозмін, а в більшості випадків – безсистемно та беззмінно. 

Фізичні, хімічні та біологічні властивості ґрунтового середовища впливають на 

вирощування різного виду сільськогосподарських культур. Це змушує 

дотримуватись певного порядку чергування культур у сівозміні. Чергування 

культур ґрунтується на їхній різній потребі в живленні та воді в періоди росту, а 

також на їх відношенні до бур‘янів, хвороб та шкідників.  

Відтворення і регулювання родючості ґрунтів сільськогосподарських 

угідь здійснюється системою землеробства, однак роль окремих її підсистем у 

цьому процесі різна [1]. Сівозміна, обробіток ґрунту, нові сорти і гібриди, їхнє 

поновлення та заміна, захист рослин, механізація робіт у землеробстві лише 

протягом короткого періоду часу здатні забезпечити просте відтворення 

родючості при достатньо високій продуктивності агроценозу [2]. Їх головна 

роль полягає в регулюванні й реалізації потенційної родючості у формі 

ефективної через урожайність. Розширене відтворення родючості, її 

регулювання і реалізація найбільшою мірою здійснюється системою удобрення 

культур у сівозміні. Проте висока ефективність агрохімічного фактора 

досягається на фоні високої культури землеробства. 

Основною причиною зниження врожайності культур та якості продукції 
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за беззмінного вирощування є явище ґрунтовтоми. Причинами її виникнення є 

однобічний винос поживних речовин, нестача мікроелементів, погіршення 

структури ґрунту і фізико-хімічних властивостей, розвиток фітопатогенної 

мікрофлори, поширення шкідників та хвороб, а також нагромадження 

фітотоксичних речовин у ґрунті. 

Частково негативний вплив беззмінного вирощування на продуктивність 

сільськогосподарських культур можна усунути збільшенням норм добрив, 

застосуванням пестицидів і мікробіологічних препаратів, частою зміною сортів 

і гібридів, стійких до беззмінного вирощування, використанням проміжних 

посівів тощо [3]. На Київській дослідній станції в Правобережному Лісостепу 

України з 1963 року і на даний час проводяться дослідження по беззмінному 

вирощуванню овочів.  

Сівозміна є основою стабільності землеробства, оскільки вона позитивно 

впливає на всі важливі ґрунтові режими, насамперед, поживний і водний, а 

також повітряний і тепловий, сприяє активній детоксикації шкідливих речовин, 

визначаючи, таким чином, весь комплекс умов розвитку складного 

агробіоценозу, найважливішою складовою якого є зелені рослини [4]. 

Правильна сівозміна є важливою складовою частиною системи земле-

робства. На основі сівозміни розробляються системи обробітку, удобрення, 

засоби захисту ґрунтів від ерозійних, а рослин від бур‘янів, хвороб та шкід-

ників. Результати наукових досліджень та практика передових господарств 

свідчать, що від впровадження науково-обґрунтованих сівозмін урожайність 

овочевих культур підвищується на 18-25 % порівняно з безсистемним розмі-

щенням культур, а тим більше з беззмінним їх вирощуванням [5]. Основними 

завданнями сівозміни є: сприяння збереженню родючості ґрунту, пригнічен-

ня бур'янів, отримання високих врожаїв без застосування хімічних добрив і 

засобів захисту рослин, підвищення імунітету рослин. Важливим заходом 

підвищення ефективності сівозміни є розміщення овочевих рослин після 

кращих попередників. Бажано мати такі попередники, які зменшують 

забур‘яненість полів – це одно- та багаторічні трави, озимі на зерно і зелений 
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корм, ярі зернові на сидерати. Овочеві рослини порівняно з іншими 

негативно реагують на тривалі повторні посіві та насадження. 

Беззмінне вирощування культури (або культур однієї родини) на одному 

місці (монокультура) не тільки зумовлює одностороннє виснаження ґрунту і 

нераціональне використання його родючості, а й викликає масове поширення 

небезпечних хвороб і шкідників, що в кінцевому результаті призводить до зни-

ження врожайності та товарності овочевої продукції. Так, на Київській дослідній 

станції Інституту овочівництва і баштанництва  (ІОБ) НААН за 40 років дослід-

жень середня урожайність за беззмінної культури зменшилась порівняно із ді-

лянками де вводились ланки сівозміни: помідора – на 34 %, огірка – на 23 % [7]. 

Одним із шляхів підвищення виробництва овочів без збільшення посів-

них площ, поліпшення якості продукції є раціональне застосування добрив. 

Добрива – найбільш дієвий засіб підвищення врожаю овочевих рослин . Вони 

покращують фізико-хімічні властивості ґрунту і найбільш повно задовольняють 

потребу рослин в елементах живлення [7]. Систематичне застосування добрив 

сумісно з обробкою і зрошенням підвищує окультуреність ґрунту та рівень його 

родючості. Під час вирощування рослин на добре окультуреному ґрунті 

підвищується не тільки врожайність овочів, але також поліпшується їх товарна 

якість, вміст білка, сухої речовини, цукрів, вітамінів [9]. Величезне значення 

для якості продукції має збалансованість мінерального живлення. Під овочеві 

культури краще вносити легкорозчинні фосфорні добрива, калійні, які не 

містять сполук хлору. Овочеві культури добре реагують на комбіноване 

внесення органічних і мінеральних добрив [9]. 

На даний час одним з найбільш перспективних способів поливу, який 

відповідає зазначеним вимогам, є краплинне зрошення. Воно дає можливість 

точно регулювати глибину зволоження, кількість, якість та періодичність 

зрошування; надходячи у ґрунт, вода не утворює кірки на поверхні. Застосування 

для поливу овочевих рослин краплинного зрошення є доцільним не тільки з 

точки зору підвищення врожайності, а й з огляду економії водних ресурсів [10, 

11]. 
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Дослідження проведені у лабораторії селекції овочевих культур Інституту 

садівництва НААН, свідчать про те, що за вирощування помідора і огірка 

беззмінно та в коротких ланка сівозміни в Правобережному Лісостепу України на 

чорноземі опідзоленому малогумусному легкосуглинковому, для підвищення 

врожайності (не погіршуючи споживчих якостей), доцільне щорічне комбіноване 

внесення органічних та мінеральних добрив для рослин помідора основне 

внесення добрив у розмірі 25 т/га напівперепрілого гною (під зяблеву оранку) 

+ N90 P120 K90 (під ранню весняну культивацію) з першим підживленням N30 (5-6 

доба після висаджування у відкритий ґрунт) та другим підживленням P35 K30 

(період масового цвітіння) із фертигацією на краплинному зрошенні, для огірка 

відповідно – 40 т/га гною + N45 P45 K60 з підживленням N20 (1-2 справжніх листка) 

+ P20 K30 (початок цвітіння рослин) на краплинному зрошенні. Система живлення 

в свою чергу сприяє підвищенню врожайності помідора на 68,0 % та огірка на 

127,7 % [12, 13]. 

Обробіток ґрунту покликаний створити насамперед розпушений шар 

ґрунту з відповідними водно-фізичними властивостями, сприятливими для 

формування врожаю овочевих культур. В Правобережному Лісостепу 

обробіток ґрунту в осінній період складається з лущення  в два сліди на 

глибину 6-8 см дисковими лущильниками. Через 2-3 тижні після лущення 

проводиться оранка на глибину 27-30 см. Рано навесні, за першої можливості 

виходу в поле закривають вологу. Для цього використовують важкі або середні 

борони. Закриття вологи вважається проведеним правильно, якщо після обробітку 

утворився рихлий дрібно грудкуватий шар товщиною 4-5см. Наступний обробіток 

складається з кількох культивацій. Першу культивацію проводять на глибину не 

менше 10-12 см культиваторами, обладнаними стрілчатими лапами, з одночасним 

боронуванням. Другу культивацію проводять на глибину 8-10 см безпосередньо 

перед висаджуванням розсади помідора, а сівбою огірка на 4-6 см. 

Овочеві рослини потребують чистої від бур‘янів площі та пухкого ґрунту. 

Тому при догляді особливу увагу слід звертати  на заходи боротьби з бур‘янами 

і розпушення ґрунту.    



12 
 

Помідор. Основними заходами по догляду за помідором є систематичне 

розпушування ґрунту в міжряддях та захист рослин від хвороб та шкідників. 

Протягом вегетації рослин здійснюють 3-4 міжрядних обробітки  ґрунту 

просапними культиваторами. Перший раз розпушують міжряддя через 2-3 доби 

після садіння розсади, а другий через 10-12 діб після першого. Глибина 

розпушування ґрунту від 6-8 до 8-10 см. Наступний міжрядний обробіток 

проводять при з‘явленні сходів бур‘янів. У період активного росту для захисту від 

колорадського жука рослини томата обробляють інсектицидом Конфідор. При 

виявленні хвороб макроспоріозу, фітофторозу помідори обробляють фунгіцидом 

Ридоміл Голд МЦ 68 WG. 

Огірок. Досходове боронування посівів огірка проводять легкими 

боронами ЗПБ-0,6 за появи ниткоподібних сходів бур‘янів або після випадання 

дощу та утворення кірки. Міжрядний обробіток ґрунту на посівах огірка 

здійснюють просапними культиваторами КРН-4,2, які залежно від стану ґрунту 

та забур‘яненості посівів обладнують плоскорізними або розпушувальними 

робочими органами. До змикання рослин у міжряддях проводять 3-4 міжрядних 

обробітки. Одночасно з розпушенням міжрядь проривають рослини в рядках, 

формуючи густоту. Оптимальна густота посівів огірка 70-90 тис. рослин на 1 га. 

Важливе місце в системі догляду мають заходи боротьби з хворобами та 

шкідниками. Застосовувати пестициди можна лише до цвітіння рослин. Тому 

великого значення набувають усі профілактичні заходи, які сприяють 

оздоровленню рослин, та перешкоджають поширенню хвороб. Проти 

плямистості, бактеріозу, антракнозу посіви обробляють 0,4% хлорокисом міді, 

0,5% купрозаном, 1% бордоською рідиною. Проти справжньої борошнистої роси 

та пероноспорозу огірка посіви обробляють фунгіцидами: для профілактичних 

обробок – Квадріс  250 SC (0,05%-й розчин), Ридоміл Голд МЦ 68 WG (0,5%-й 

розчин) та Топаз 100 ЕС (0,1%-й розчин). При виявленні перших ознак 

справжньої борошнистої роси для протидії інфекції та попередження щодо її 

поширення високоефективною є обробка 0,5%-м розчином фунгіциду на основі 

сірки Тіовіт Джет 80 WG [14]. 
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Поширення нуту у світі зумовлене насамперед тим, що він здатен 

накопичувати у зерні значну кількість білків. За цим показником серед 

зернобобових культур нут посідає четверте місце після сої, квасолі, та гороху. 

За статистикою,  світова  площа  посівів нуту становить близько 10 млн га. 

На світовому ринку найзатребуванішим є крупнонасінний нут, який, 

здебільшого, і вирощує Україна. Ця культура на разі не має широкого 
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застосування на внутрішньому ринку, тому практично весь урожай йде на 

експорт. При цьому урожайність українського нуту завдяки природно-

кліматичним умовам значно вища середньосвітового рівня і становить близько 

2,2 т/га. Потенційна врожайність 25–30 ц/га. 

Нут, використовують як продовольчу культуру, який містить у зерні 

багато жиру, білків, мінеральних речовин і вітамінів. Його зерно цінують за 

енергетичні властивості та вміст значної кількості каротину. Зернокормові 

сорти нуту використовують розмеленими в суміші з іншими концентрованими 

кормами як білково-вітамінну добавку до комбікормів. 

Нут є найбільш посухостійкою рослиною серед бобових, він дає стійкі 

врожаї в умовах спекотного клімату. Водночас культура є досить холодо-

стійкою, сходи витримують короткочасні приморозки. Найсприятливішими для 

вирощування є південно-східні регіони України. 

Система удобрення як основна складова технології вирощування нуту, 

забезпечує одержання стабільно високих врожаїв продукції рослинництва та 

збереження родючості ґрунту. Для формування високого врожаю зерна нуту 

необхідно застосовувати розрахункові методи визначення потреби рослин в 

елементах живлення. При цьому необхідно враховувати азотфіксуючу 

діяльність, тип ґрунту, технологію вирощування тощо. За врожайності 2,0 т/га 

рослини нуту виносять з ґрунту 106 кг азоту, 36 – фосфору, 150 – калію та 23 – 

магнію. Тому, для отримання високих урожаїв органічні добрива слід вносити 

тільки під попередник нуту в дозі 30-50 т/га. 

Під нут не потрібно вносити азотні добрива, поскільки на його корінні ут-

ворюються бульби з азотофіксуючими бактеріями, що засвоюють азот із повітря 

й не лише забезпечують потребу нуту в азоті, але й після збирання цієї культури 

на кожному гектарі залишається близько 100–150 кг біологічного азоту. 

Сівбу розпочинають за середньої температури  ґрунту 8°C, норма висіву 

щодо різних сортів складає 400–550 тис. шт./га або, у ваговій формі, від 120 до 

350 кг/га, густота від 7 до 9 шт. на погонний метр, маса 1000 насінин від 300–

680 г.  
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Нут – рослина світлолюбива, має дрібні листочки, тому слабко конкурує 

із бур'янами протягом усієї вегетації. Особливо дуже страждає у першій 

половині вегетаційного періоду, що пов‘язано із повільним початковим ростом. 

Наявність бур'янів у посівах нуту суттєво впливає як на продуктивність, так і на 

якість урожаю. Тому ретельне знищення їх у посівах нуту – одна з важливих 

умов отримання високих врожаїв. У більшості випадків при вирощуванні нуту 

за інтенсивної технології виправданим є застосування гербіцидів. 

Після посіву нуту проводять внесення ґрунтових гербіцидів на основі 

прометрину та ацетохлору. Норма робочого розчину 400 л/га та за гербіцидами 

прометрин 3 л/га + ацетохлор 1,7 л/га. 

У період вегетації для нуту немає страхових гербіцидів, за допомогою 

яких можна було б знищити бур‘яни (особливо широколистяні) після появи 

сходів культури. До того ж нут порівняно з іншими сільськогосподарськими 

культурами практично не має конкурентної здатності до бур‘янів. Тому, боро-

тьба з бур‘янами у посівах нуту, представляє собою вирішення нелегкого 

завдання. 

Нут порівняно з іншими бобовими культурами має низку переваг: 

збирання його не потребує спеціальних машин і може проводитися впродовж 

тривалого часу. Підраховано, за подовженого періоду збирання  нут втрачає за 

рахунок осипання близько 10% зерна. За правильної технології вирощування ця 

культура може дати відносно високі врожаї цінного зерна при мінімальних 

затратах праці й ресурсів. 

Таким чином, нут – цінна культура в агротехнічному, екологічному та 

економічному значенні не лише в умовах засухи, а й в умовах нестійкого 

зволоження, де доволі часто спостерігаються суттєві контрасти надходження 

вологи, як по окремих роках, так і по місяцях у конкретному році. 
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УДК 51  Природничі науки 

 

МЕТОД МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У РОЗВ‘ЯЗУВАННІ 

ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ 

 

Глотов О.В. 

Студент ЦК комп`ютерно-інтегрованих технологій 

Машинобудівний коледж  

Донбаської Державної Машинобудівної Академії  

м.Краматорськ,Україна 

Сучасним пізнавальним засобом та ефективним методом розв‗язування 

прикладних задач у математиці є метод математичного моделювання. 

Розв‗язування прикладних задач методом математичного моделювання 

ґрунтується на застосуванні математичної моделі як засобу дослідження реаль-

них об'єктів, процесів чи явищ і полягає у здійсненні певної послідовності етапів: 

1. Створення математичної моделі – переклад задачі з природної мови тієї 

галузі, де вона виникла, мовою математики.  

2. Дослідження математичної моделі – розв'язування отриманої 

математичної задачі.  

3. Інтерпретація розв‗язків отриманих результатів, тобто переклад 

розв'язку математичної задачі з мови математики мовою тієї галузі, де вона 

виникла [1,с.16]  

Фундаторами сучасної методології математичного моделювання були 

В. М. Глушков, В.Б. Гнеденко, А. М. Колмогоров, О. А. Самарський, А. М. Ти-

хонов, А. Ф. Турбін, В. С. Королюк, В. М. Остапенко та інші. Не дивно, що 

названі вчені, розробляючи методи математичного моделювання і їх 

використання в різних галузях науки і техніки, прийшли в 70-х – 80-х роках до 

думки про необхідність навчання математичного моделювання студентів 

університетів. А.М. Колмогоров, розглядаючи питання про сучасну математику  

підкреслював: ««сучасна математика» дає змогу будувати математичні моделі 

реальних ситуацій і процесів, що вивчаються в застосуваннях, не тільки не 

гірше, але логічно послідовніше і простіше, ніж традиційна». [2,c.35] 
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 Звичайно, задачі, що виникають у життєвих ситуаціях і стосуються 

реальних об'єктів або процесів, тобто прикладні задачі, вимагають переформу-

лювання їх мовою математики. Таке переформулювання будемо називати 

математичним моделюванням і, відповідно, постановку прикладної задачі в 

математичних термінах називатимемо математичною моделлю цієї задачі. 

 Математичне моделювання дає змогу не тільки обчислити конкретне 

значення якоїсь шуканої величини, а й дослідити самі об'єкти або процеси, про 

які йдеться в задачі; розглянути інші можливі варіанти значень шуканої 

величини, якщо будуть мінятися дані в умові задачі.  

 Дві будівельні компанії можуть спорудити об‘єкт на 12 днів швидше, ніж 

одна перша і на 48 днів швидше, ніж одна друга. За скільки днів може 

побудувати об‘єкт кожна компанія окремо? 

Математична модель є рівняння 

х – час, за який І компанія збудує об‗єкт, 

х + 36 – час, за який ІІ компанія збудує об‗єкт, 

тоді за умовою задачі: 

 

     
        

     
 

 

Математична модель є система рівнянь 

х – час, за який І компанія збудує об‗єкт, 

у– час, за який ІІ компанія збудує об‗єкт, 

тоді за умовою задачі: 

{

   

   
     

   

   
     

 

 

Математична модель є графічне зображення 
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Залучення до розв‗язування прикладних задач методом математичного 

моделювання сприяє розвитку творчого мислення, свідомому,якісному 

засвоєнню навчального матеріалу, активізує навчально-пізнавальну діяльність, 

дозволяє здійснювати перенесення отриманих знань і умінь в ту чи іншу галузь, 

що у свою чергу, активізує інтерес до завдань прикладного характеру і 

вивчення математики в цілому.[4,c.9] 

Література:  

 1. Швець В.О. Математичне моделювання як змістова лінія шкільного 

курсу математики / В.О.Швець // Дидактика математики: проблеми і досліджен-

ня: міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2009. – 

№32. – С. 16-23. 

2. А. М. Колмогоров. Математика — наука та професія. — М., 1988.  

3.Уємов А.І.»Логічні основи метода моделювання»-М.:Просвіта,1996. 

4.Штофф В.А.»Моделювання та філософія»-М.:Наука,1996. 

5. Самарський А. А., Михайлов А. П. Математичне моделювання. Ідеї. 

Методы. Приклади.. — 2-е вид., випр. — М.: Физматліт, 2001.) 

6. Хеннер Е.К., Шестаков А.П. Математичне моделювання. Посібник для 

вчителя. Пермь.1995. 

 

http://ilib.mccme.ru/djvu/bib-kvant/maths.htm
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ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ЗВУКУ НА ОСНОВІ МЕТОДУ 

АКУСТИЧНОЇ ТЕРМОМЕТРІЇ 

 

Горбенко О.В., Тєрьошкіна Д.В. 

студенти Геолого-екологічного факультету 

Криворізький національний університет 

Науковий керівник: Чернікова О.М., 

старший викладач 

Криворізький національний університет 

м. Кривий Ріг, Україна 

Вже в античних авторів зустрічається вказівка на те, що звук обумовле-

ний коливальним рухом тіла (Птолемей, Евклід). Аристотель стверджував, що 

швидкість звуку має кінцеву величину, і цілком відображає природу звуку [1].  

Найбільш ранні та досить точні значення швидкості звуку в повітрі 

надали Вільям Дерхам і Ісаак Ньютон. Дерхам мав телескоп у верхній частині 

вежі церкви святого Лаврентія в Апмінстері, Англія. У тихий день, зі синхроні-

зованим кишеньковим годинником, помічник стріляв з рушниці у заздалегідь 

визначений час на встановленій відстані. Дивлячись у телескоп, Дерхам вимі-

ряв інтервал між зареєстрованим пострілом і прибуттям шуму за допомогою 

півсекундного маятника. Швидкість звукових хвиль була знайдена простим 

поділом (час/відстань). І. Ньютон зробив багато зауважень, усереднив нетеч-

ності півсекундного маятника, надав свою остаточну оцінку швидкості звуку, 

вперше теоретично розглянувши її у своїх «Началах». Згодом правильно теоре-

тичне значення швидкості звуку було отримане Лапласом. Скорегований метод 

Дерхама використовується й сьогодні на максимально коротких відстанях у 

200-400 метрів.  

І для цього більше не потрібно таких голосних джерел звуку, як рушниця[2-5]. 

Таким чином усі твердження привели до єдиного визначення: швидкість 

звуку – це швидкість розповсюдження акустичних (пружних) хвиль у певному 

середовищі.  
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Вчених Світу завжди цікавило питання: «Яким чином може бути виміря-

на швидкість звуку?». Починаючи з 60-х років XX століття особлива увага при-

ділялась термодинамічним методам вимірювання температури в умовах від‘єм-

них температур за допомогою акустичного, термошумового термометра [6]. 

У багатьох джерелах висвітлювалися дані питання: так К.П. Широков 

зазначав зацікавленість багатьох фізиків у термометрії [6], у літературі У. 

Мезона наводились поняття швидкості звуку та можливості її використання в 

промисловості [7], розповідались про історичні намагання виміряти швидкість 

звукових коливань та її першу систематизацію, розуміння  взаємозалежності  

інтенсивності  розповсюдження  звукових  хвиль та температури.                  

Значення швидкості звуку використовується для визначення багатьох 

властивостей речовини. Так за її зміною фіксують появу домішок у газах і ріди-

нах. Такі дослідження відносяться до розділу акустики «Фізична акустика» [7]. 

Швидкість звуку залежить від фізичних властивостей середовища, у 

якому поширюються механічні коливання, таких як модулі пружності та 

густини і температура останнього. Швидкість звуку є сталою для певної 

речовини і при заданих зовнішніх умовах, зазвичай, не залежить від частоти 

хвилі, чи амплітуди.  

В газах швидкість звуку менша, ніж в рідинах, а в рідинах швидкість 

звуку менша, ніж у твердих тілах, що необхідно враховувати при розрахунках.  

Існує низка методів для визначення швидкості звуку в повітрі, серед них: 

–  резонансні; –  інтерферометричні; 

–  імпульсно-фазові; –  оптичні. 

Перспективним методом вимірювання швидкості звуку є метод акустик-

ної термометрії, що заснований на залежності швидкості звуку від температури. 

Вимірювання температур – одна з найважливіших процедур при виконан-

ні більшості технологічних процесів у виробництві та різноманітних фізичних 

досліджень в науці. Сьогодні існує чимало засобів для вимірювання температу-

ри, але вони не завжди відповідають сучасним вимогам, які постійно змінюють-
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ся. Тому дослідники спрямовують свої зусилля як на вдосконалення існуючих 

засобів вимірювання температури, так і на створення принципово нових [8]. 

Поширення звуку – адіабатичний процес, адже воно відбувається 

швидше, ніж відбувається поширення тепла. Як наслідок, при проходженні 

звуку температура дещо зростає при стисненні та спадає при розширенні. 

  √
   

 
 √

   

 
 √

               

 
  √                      (1) 

де γ – показник адіабати: 5/3 для одноатомних газів, 7/5 для двоатомних 

(повітря), 4/3 для багатоатомних;  k – постійна Больцмана;  R – універсальна 

газова стала; T – абсолютна температура в кельвінах; t – температура в градусах 

Цельсія; m – молекулярна маса; M – молярна маса (кг/моль),   √   М 

Практично  швидкість  звуку  у  повітрі  можна  визначити  за  

наближеною формулою:                

       √  
  

 
                                       (2) 

де θ – температура у градусах Цельсія (°C). 

Метою даної статті є наголошення на точності методу акустичної 

термометрії та його актуальності у процесі вимірювання швидкості звуку, що 

спирається на наступних експериментальних доказах. 

Для порівняння ми вимірювали впродовж півріччя швидкість звуку за 

допомогою Осцилографу С1-65А (Рис. 1.1 а), процес вимірювання представляв 

собою наступне: 

 
Рис 1.1 а) – Зовнішній вигляд Осцилографу С1-65А; б) – схема підключення 

осцилографу. 



23 
 

Гучномовець, що під‘єднується до приладу, надсилає імпульси через 

рівні інтервали, імпульси фіксуються катодно-променевим осцилографом (див.          

Рис. 1.1 б). Коли імпульс отримано мікрофоном, він також буде зареєстрований 

осцилографом. Знаходиться часовий інтервал між двома імпульсами. 

Заміряється відстань між гучномовцем і мікрофоном. Швидкість звуку 

знаходиться за формулою: швидкість = відстань / час. Температура фіксується 

за допомогою звичайного термометра. 

Результати виміру швидкості звуку за різних температур заносимо до 

таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 Залежність швидкості звуку в повітрі від температури 

Температура повітря θ, 
о
с 

Швидкість звуку в повітрі  S 

м/с км/год 

0 331,3 1193,4 

+5 334,3 1202,4 

+10 337,3 1214,1 

+15 340,3 1224,0 

+20 343,2 1235,2 

+25 346,1 1245,6 

+30 349,0 1226,2 

Середнє: 340,2 1 220,1 

Наступним  нашим кроком  став розрахунок швидкості  звуку  за 

допомогою методу акустичної термометрії. Для цього ми використовували 

зазначені температури повітря під час дослідів з Осцилографом, та за формули 

(2). Отримали наступні результати: 

 

Таблиця 1.2. Доведена залежність швидкість поширення звуку від температури 

Температура повітря, θ 
о
с 

Швидкість звуку в повітрі S 

м/с км/год 

0 331,5 1193,4 

+5 334,5 1204,2 

+10 337,5 1215,0 
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+15 340,5 1225,8 

+20 343,5 1236,6 

+25 346,5 1247,4 

+30 349,5 1258,2 

Середнє: 340,5 1 225,8 

 

Доведена  залежність  швидкості  звуку  від  температури  представлена  

на графіку: 

 

Рис. 1.1 Графік залежності швидкості звуку від температури 

Знаходимо середнє значення швидкості повітря за обома дослідами за 

допомогою формули (3): 

                                                                    

 
 

 
∑  

 

   

                                                               

де n – кількість вимірів 

Осцилограф: 

    
       

 
       м с   

       

 
         км год 
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Термометричний метод: 

    
       

 
       м с   

       

 
         км год 

За формулою (4) розраховуємо розбіжність: 

                                                      
|  терм    осцил |

  терм  
                                            

     
|               |

       
             

Отже швидкість звуку завжди була і залишиться фізичною величиною, 

що викликатиме інтерес у дослідників, адже вона відіграє важливу роль у 

технологічних процесах, а властивості якої й досі вивчаються. Особливо це 

стосується взаємозалежності швидкості звуку та температури. Наочним 

прикладом цієї залежності є побудований з даних досліду графік 1.1., який 

демонструє, що при збільшенні температурного параметру навколишнього 

середовища звукові коливання розповсюджуються швидше. Також в результаті 

нашого дослідження цієї величини було визначено експериментальне та 

теоретичне (за допомогою методу термометрії) значення швидкості поширення 

акустичних хвиль, розбіжність між якими склала лише 0,5%. Таким чином з 

даних результатів можна зробити висновок, що вимірювання швидкості звуку 

за допомогою температури – перспективний та зручний метод, який за точністю 

не пасує задніх перед іншими способами дослідження цієї фізичної величини.  
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В наш час застосування солей фосфорної кислоти (фосфатів) у вироб-

ництві, медицині та споживанні є широко розповсюдженим в різних галузях 

промисловості. Фосфати традиційно та широко використовуються в молочній, 

кондитерській, олієжировій промисловості, в переробці м‘яса та риби [1], в 

хлібопеченні [2] та макаронному виробництві [3], розробляються технології їх 

використання в овочепереробній промисловості [1]. Крім того, фосфати вико-

ристовуються в нафтовидобутку та електротехніці; при виробництві будівель-

них матеріалів, лаків, фарб та різних спеціальних покриттів; у медицині [4];  у 
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виробництві деяких лікарських речовин; при отриманні різних видів скла; в 

легкій промисловості (при виробництві текстилю та шкіри); у важкій 

промисловості (в ливарному виробництві та металообробці); у хімічній промис-

ловості (при виготовленні миючих і чистячих засобів, реагентів для гасіння 

пожеж; у сільському господарстві; при виготовленні фотоматеріалів, паперу.  

 До складу сучасних пральних порошків входять більше 20 компонентів, 

які часто є небезпечними хімічними сполуками: поверхнево-активні речовини 

(ПАР), емульгатори жирів (фосфати), луги (фосфати лужних металів, сода) та 

інші активні компоненти (хімічні та оптичні відбілювачі), речовини для 

зв‘язування іонів магнію та кальцію (триполіфосфат натрію) та віддушки. 

Джерела надходження фосфатів у поверхневі водні джерела поділяють на 

дві категорії: точкові джерела (промислові підприємства, очисні споруди 

підприємств житлово-комунального господарства) та дифузні (стоки із сільсь-

когосподарських угідь). 

Неврегульоване та надмірне використання фосфатів призводить до 

безлічі медичних та екологічних проблем.  

Потрапляючи в організм людини, фосфати завдають йому величезної 

шкоди [5]. Вони сприяють знежиренню шкірних покривів, активному руйну-

ванню клітинних мембран, знижують бар‘єрну функцію шкіри; провокують 

дерматологічні захворювання; при контакті зі шкірою потрапляють в кров, 

змінюючи відсоткове співвідношення гемоглобіну, білка, структуру та щіль-

ність сироватки крові, що призводить до порушень роботи внутрішніх органів, 

викликає порушення обміну речовин, загострення хронічних захворювань і 

виникнення нових. Механізм дії фосфатів полягає у їх взаємодії з ліпідно-

білковими мембранами та проникненні їх у структуру клітини, що викликає 

зміни в біохімічних та біофізичних процесах. 

Потрапляючи в навколишнє середовище, фосфати викликають прискоре-

ний розвиток водоростей у водоймищах. З цієї причини може спостерігатися 

загибель і перетворення озер в болота, мор риби, вмирають тварини тощо. Крім 

цього, синьо-зелені водорості погіршують питні якості води, вода набуває різ-



28 
 

них запахів і присмаків. В кінцевому підсумку, водойми повністю заростають.  

Потрапляють фосфати у водойми з полів, а також через стічні води, які 

проходять обробку на очисних спорудах активним мулом. 

На сьогоднішній день кількість фосфатів у водному середовищі у 

багатьох випадках перевищує допустимі значення.  

У зв‘язку з цим проблему регулювання використання фосфатів розгляд-

нуто в багатьох країнах світу [5]. Майже усі цивілізовані країни світу, на 

сьогоднішній день, заборонили повністю використання фосфатів у миючих 

засобах або звели їх використання до мінімуму (2 − 7 % у Європі при викорис-

танні в Україні на рівні 22 %). 

Таким чином, для того щоб зменшити негативну дію фосфатів на 

організм людини та природні екосистеми, потрібно підвищувати екологічне 

виховання серед населення, з метою використання у побуті побутової хімії без 

фосфатів, а також правильної агротехніки на полях і городах.  
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У даний час кількість операцій з трансплантації життєво важливих 

органів (серця, легень, печінки, підшлункової залози) зменшилася, оскільки 

наслідки їх бувають непередбачуваними. Причиною цього є реакція 

відторгнення, здійснювана імунною системою реципієнта. Виникає проблема 

трансплантаційного імунітету. Тканини донора і реципієнта відрізняються за 

білковим складом. Кожний організм має індивідуальну будову білків. Підібрати 

два організми з однаковою будовою білкових молекул неможливо. Виняток 

складають монозиготні близнюки або тварини чистих ліній, що мають 

однаковий білковий склад, обумовлений ідентичністю їх генотипів. Тому 

трансплантація між ними дає позитивний результат. 

Введення в організм чужорідних білків (антигенів), не властивих даній 

особині, викликає імунні реакції, спрямовані на знищення чужорідного білка і 

збереження сталості власного білкового складу. Відповідна імунна реакція 

організму на введення чужих антигенів веде до утворення антитіл у 

мононуклеарно-фагоцитарній системі й в інфільтраті навколо трансплантата. 

Відторгнення трансплантата відбувається через антигенну відмінність його від 

комплексу антигенів реципієнта [1, 288 c.]. 

Реакція відторгнення трансплантата зумовлена гуморальними і клітинни-

ми антитілами. У цьому полягає трансплантаційний імунітет - надійний захист 
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організму від чужорідних білків. Будь-який організм прагне до збереження 

імунологічного гомеостазу, тобто сталості антигенного складу тканин. Тому 

подолання імунологічного бар'єру несумісності тканин - найважча проблема. 

Проте іноді організм може сприймати чужі антигени як свої власні і не 

виробляти проти них антитіл. Таке явище назване імунологічною толерантністю, 

тобто толерантністю одного організму до антигенів іншого. Явище імунологічної 

толерантності було відкрите в 1953 р. на різних організмах незалежно один від 

одного чеським ембріологом М. Гашеком і англійським зоологом П. Медаваром 

(1915-1987). Проведені ними експерименти показали, що якщо на ембріонально-

му етапі розвитку ввести в організм чужорідні білки (антигени), то надалі вже 

дорослі тварини будуть сприймати їх як свої власні. Організм буде до них толе-

рантний. Дослідження М. Гашека і П. Медавара підтвердили гіпотезу Ф. Бернета 

(1949) про те, що створення імунологічного гомеостазу відбувається в ранній 

період розвитку організму, коли закладається і формується лімфоїдна тканина. 

Таким тваринам можна пересаджувати трансплантат без загрози його відторг-

нення. Цей метод можна застосовувати для подолання тканинної несумісності 

донора й реципієнта. Також є можливим утворення в організмі полівалентної 

толерантності до всіх тканинних антигенів даного виду. Для цього необхідно 

вводити в організм відразу суміш антигенів від великої кількості тварин. Метод 

полівалентної толерантності демонструє можливість подолання імунологічної 

несумісності, а це відкриває нові перспективи для медицини. У даний час засто-

сування цього методу для людини є обмеженим, оскільки в новонароджених 

можуть виникнути різноманітні ускладнення, аутоімунні хвороби, пов'язані зі 

зниженням опору організму до інфекцій. Крім того, штучно індукована толеран-

тність не є довговічною внаслідок постійного оновлення організму. Для її під-

тримки треба регулярно вводити в організм додаткові дози антигену [2, 644 c.]. 

Імунна система, спрямована проти будь-яких генетично чужорідних 

речовин і клітин, захищає організм від мікроорганізмів і вірусів. Ця властивість, 

вироблена у процесі тривалої еволюції, обертається на шкоду інтересам людини 

у випадку пересадки органів і тканин. 
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Щоб перебороти тканинну несумісність при трансплантації, використову-

ють специфічні і неспецифічні методи. 

До специфічних методів відносяться: а) добір донора й реципієнта за тка-

нинною сумісністю і сумісністю груп крові; б) гальмування трансплантаційного 

імунітету в одній або декількох ланках імунологічного ланцюга; в) формування 

толерантності у реципієнта до антигенів донора [3, 768 c.]. 

Неспецифічні методи діють на імунну систему всього організму. Вони 

гальмують не тільки трансплантаційний, але й інфекційний імунітет. Це 

досягається різноманітними засобами: гальмуванням активності імунної 

системи, опроміненням, введенням спеціальної антилімфоцитарної сироватки 

(АЛС), гормонів кори наднирників та інших хімічних препаратів. 

Найважливіше завдання сучасної імунології - не просто загальмувати 

імунітет, а загальмувати саме трансплантаційний імунітет, зберігши функцію 

захисту організму від інфекційних чинників. 
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Унаслідок зміни структури сучасного господарювання та збільшення 

площ невжитків істотної трансформації зазнав рослинний покрив сільськогос-

подарських угідь. Тому актуальними на сьогодні залишаються дослідження 

рослинного покриву різновікових перелогів (колишніх орних земель та 

торфокар‘єрів) з метою здійснення їхньої созологічної та господарської оцінки, 

а також з‘ясування перспектив подальшого використання.  

Загальна площа лучних угідь Львівської області перевищує 330 тис. га, за 

даними управління сільського господарства. Проте у Золочівському районі 

найменші площі лучних угідь. Територія краю дуже розорана і площа ріллі 

досягає 80—87 % сільськогосподарських угідь [1 с.58]. 

Дослідження проводили на різновікових перелогах в околицях с. Пере-

гноїв Золочівського району Львівської області. За геоморфологічними умовами 

зазначена територія розташована в межах Винниківського пасма Пасмового По-

бужжя, що належить до фізико-географічної області Малого Полісся Волино-

Подільської височини [2 с.27]. Це своєрідний природний район з характерним 

хвилясторівнинним рельєфом, де здавна вели землеробство [3 с.130-131]. 
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Фітоценотичні дослідження перелогів проводили за класичними 

методиками [4 с.259-261; 5 с.85-87; 6 с.135-137; 7 с.348-351]. Розмір пробних 

площ становив 4х4 м.  

Збір детальної польової інформації на пробних площах охоплював 

наступні основні показники: тип ґрунту, режим зволоження, діючі антропогенні 

чинники та господарське використання, загальне проекційне покриття, % та 

висота основного під‘ярусу травостою, см; участь рослин за модифікованою 5-

ти бальною шкалою Браун-Бланке, віталітет та фенофази рослин тощо. 

Розподіл рослин за основними господарськими групами (бобові, злакові, 

осокові, різнотрав‘я) та практичним значенням (кормові, лікарські, декоративні, 

отруйні, медоносні рослини тощо) здійснювали згідно з відповідними 

джерелами [8 с.247-250; 9 с.112-125; 10 с.256-259]. 

Ідентифікацію синтаксонів рослинності (клас, порядок, союз, асоціація та 

угруповання) проводили за методом Браун-Бланке, враховуючи сучасні 

класифікаційні схеми рослинності [5 с.249; 6 с.137; 7 с.350]. Номенклатуру 

судинних рослин наведено за визначником вищих рослин України [11 с.156]. 

Досліджені нами перелоги відзначаються за рельєфом, ґрунтами, 

гідрологічним режимом, флористичним складом, фітоценотичною структурою, 

а також за способом та режимом господарського використання.  

На підставі проведених досліджень установлено флористичний склад та 

фітоценотичну структуру різновікових перелогів з лучно-чорноземними (молоді 

та середньовікові перелоги) та торфово-болотними (перелоги старшого віку) ґрун-

тами, а також проаналізовано господарське (практичне) значення видів (табл. 1).  

Таблиця 1 

Рослини перелогів та їхнє практичне застосування 

Господарські групи рослин Перелоги  Практичне 

 

лучно-

чорноземні 

торфово-

болотні застосування 

1 2 3 4 

 

бобові   

Lathyrus tuberosus L. 0-2a - корм, дек, лік, мед 

Lotus corniculatus L.  - 1 корм, мед, лік 

Medicago lupulina L. - 1 корм, мед, лік, б 
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Продовження табл.1 

1 2 3 4 

Medicago sativa L. 0-1 - корм, мед 

Melilotus officinalis (L.) Pall. - + лік, корм, мед, віт 

Trifolium pratense L. - + корм, віт, лік, мед, фарб 

Vicia angustifolia Reichard 1 - корм, мед, б 

Vicia villosa Roth 0-un - корм, мед, б 

 злакові   

Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl  0-4 - корм 

Dactylis glomerata L. 0-+ 1 корм 

Bromus mollis L. - 1 корм 

Elytrigia repens (L.) Nevski  0-5 - б, лік, корм 

Festuca pratensis Huds. - + корм 

Festuca rubra L.  - 3 корм 

Poa pratensis L. 0-1 2b корм 

осокові    

Carex distans L. - +  

Carex flacca Schreb. - 2m  

Carex nigra (L.) Reichard - 1 корм, лік 

Carex panicea L. - 1  

 

різнотрав'я   

Achillea submillefolium  1-2m - лік 

Ajuga genevensis L. 0-+ - дек, мед, лік 

Arabis gerardii (Besser) Besser ex Koch - + лік, мед 

Arctium tomentosum Mill. 0-1 - лік, мед 

Arenaria serpyllifolia L.  0-+ + б 

Artemisia absinthium L. 0-+ + лік, б 

Artemisia vulgaris L. 0-1 1 лік, корм, харч, фарб, б 

Barbarea vulgaris R. Br. 0-+ + корм, ол, б, мед 

Bellis perennis L. - 1 дек, лік, корм 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. - 1 лік, корм, харч, б 

Carduus acanthoides L.  - + б, лік, мед 

Carduus crispus L. 0-+ 1 б, лік, мед 

Carum carvi L. - + харч, лік, ол 

Centaurea jacea L. 0-1 2b лік, дек, б 

Cerastium holosteoides Fries 0-1 1 б, корм 

Сerinthe minor L. 0-1 + б, лік 

Cichorium intybus L. - + лік, харч, віт, корм, мед 

Cirsium arvense (L.) Scop. 0-1 1 б, мед, лік 

Convolvulus arvensis L. 1-2m - лік, б 

Crepis biennis L. 0-3 1 корм, лік, б 

Cynoglossum officinale L. - un лік, фарб, б 

Daucus carota L. 0-1 1 корм, харч, лік, мед, ол 

Diplotaxis muralis (L.) DC. - + б, мед 

Dipsacus sylvestris Huds. - + дек, мед, лік, тех, б 
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. 

Schulz - + мед, б 
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Продовження табл.1 

1 2 3 4 

Geranium dissectum L. 0-1 - б 

Eupatorium cannabinum L. - 1 лік, фарб, ол, отр, мед, вол 

Galium mollugo L. +-1 1 лік, фарб 

Glechoma hederacea L. 0-2m 2a б, лік, корм, мед, дек 

Heracleum sibiricum L. - un корм, харч, віт, лік, віт, мед, ол, б 

Hieracium piloselloides Vill.  0-+ + б, мед 

Hypericum perforatum L. 0-1 - лік, мед 

Lamium purpureum L. 0-+ - мед, корм, б 

Leontodon hispidus L.  - + корм, мед, дек 

Leucanthemum vulgare Lam. 0-2a 1 дек, фарб, лік, б 

Matricaria perforata Merat 0-+ - б 

Melandrium album (Mill.) Garcke 0-+ 1 б, мед, лік 

Myosotis arvensis (L.) Hill 0-1 + б, лік, отр (для овець) 

Papaver rhoeas L. 0-+ - б, лік, дек, фарб, ол 

Pastinaca sylvestris Mill.   1 1 лік, корм, мед, отр, б 

Potentilla anserina L. - 2m корм, харч, лік, дуб, мед, фарб 

Potentilla reptans L. - 1 лік 

Prunella vulgaris L. - 1 корм, дек, лік 

Ranunculus acris L. - 1 лік, отр, дек 

Ranunculus repens L. 0-+ - лік, отр, б, мед 

Reseda lutea L. - un корм, б, мед, фарб 

Silene vulgaris (Moench) Garcke - + б, дек, лік 

Solidago canadensis L. - 1 б, дек 

Sonchus arvensis L. +-1 2m б, віт, ол, лік, мед, корм 

Stenactis annua Nees 0-1 1 б, дек 

Taraxacum officinale aggr. 1-2a 1 лік, б, віт, ол, мед, харч 

Thlaspi arvense L. 0-2m - б, віт, ол, лік, харч 

Thymus pulegioides L. - + лік, мед 

Tussilago farfara L. 0-+  лік, віт, мед, б 

Veronica chamaedrys L. - + дек, лік, мед 

Veronica persica Poir. 0-1 - б, мед 

у т. ч. підріст дерев 

Acer negundo L. 0- un - дек, б 

Frangula alnus Mill. - 0- un лік, отр, фарб, мед 

Malus domestica Borkh. - 0-+ харч, мед, лік, дек  

Prunus divaricata Ledeb. 0- un - харч, мед, лік, дек, віт 
 

Умовні позначення: Участь рослин за модифікованою шкалою Браун-Бланке: 

un – одна особина; + – 2-5 особин, покр. < 5%; 1 – 6-50 особин, покр. < 5%; 2m 

– > 50 особин, покр. < 5%; 2a – покр. 5-15% незалежно від кількості особин; 2b 

– покр. 16-25%; 3 – покр. 26-50%; 4 – покр. 51-75%; 5 – покр. 76-100%.  

Практичне застосування рослин: б – бур'ян; віт – вітамінна; вол – 

волокниста; дек – декоративна; дуб – дубильна; ол – ефіроолійна та 

жироолійна; корм – кормова; лік – лікарська; мед – медоносна; отр – отруйна; 

тех – технічна, фарб – фарбувальна; фітом- фітомеліоративна; харч – харчова. 
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З‘ясовано, що їхній синтаксономічний склад охоплює два класи 

(Artemisietea vulgaris, Molinio-Arrhenatheretea), три порядки (Onopordetalia 

acanthii, Agropyretalia intermedio-repentis, Arrhenatheretalia elatioris, ), чотири 

союзи (Dauco-Melilotion, Convolvulo-Agropyrion repentis, Arrhenatherion elatioris, 

Cynosurion cristati), дві асоціації (Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis, 

Arrhenatheretum elatioris) та два угруповання (Crepis biennis, Festuca rubra - Poa 

pratensis - Centaurea jacea). При цьому для відносно молодих та середньовікових 

перелогів на лучно-чорноземних ґрунтах характерні угруповання класу 

Artemisietea vulgaris із переважанням дво- та багаторічних бур‘янів із групи 

різнотрав‘я (Arctium tomentosum, Daucus carota, Artemisia vulgaris, Cirsium 

arvense, Sonchus arvensis, Elytrigia repens та ін.) із нерівномірним мозаїчним 

покриттям (синузіями). Перелоги на торфово-болотних ґрунтах унаслідок 

екстенсивного випасання відзначаються наявністю діагностичних видів 

деградованих пасовищ (Bellis perennis, Prunella vulgaris, Potentilla anserina, 

Festuca rubra тощо) та гігрофільних бур‘янів (Eupatorium cannabinum, 

Ranunculus repens). Максимальна видова насиченість фітоценозів відмічена на 

торфово-болотних ґрунтах (58 видів судинних рослин). Натомість для 

рослинних угруповань на лучно-чорноземних ґрунтах цей показник 

коливається в межах 15-36 видів з урахуванням 2 видів гіпнових мохів. 

У складі перелогів виявлені рослини чотирьох господарських груп: злакові 

(7 видів), бобові (8), осокові (4) та різнотрав‘я (60) – рослини інших родин, у то-

му числі чагарники (4 види). Залежно від кормових якостей та продуктивності, 

рослини з кожної групи мають різну кормову цінність. До цінних кормових трав, 

що зафіксовані на перелогах належать: конюшина лучна (Trifolium pratense), лю-

церна посівна (Medicago sativa), лядвенець рогатий (Lotus corniculatus) райграс 

високий (Arrhenatherum elatius), грястиця збірна (Dactylis glomerata), костриця 

лучна (Festuca pratensis), тонконіг лучний (Poa pratensis). Проте порівняно з по-

криттям малоцінних кормових рослин та бур‘янів, їхня частка досить низька. За 

кількісним складом бобових та злакових перелоги обох типів практично не від-

різняються. Натомість група осокових представлена лише на перелогах з торфо-
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во-болотними ґрунтами, що пояснюється насамперед їхніми грунтово-гідроло-

гічними умовами (високий рівень зволоження) та пасовищним використанням.  

Таким чином, дослідження рослинного покриву двох типів різновікових 

перелогів Пасмового Побужжя свідчать про їхню нульову созологічну оцінку за 

відсутності раритетних природоохоронних таксонів та низьку кормову цінність 

за рахунок значної участі лучних та польових бур‘янів, малоцінних кормових та 

отруйних рослин. Флористичне різноманіття досліджуваних перелогів є відносно 

багатим і налічує 81 вид вищих рослин, що належать до 23 родин. Найбагатшими 

на види родини виявились Asteraceae (21 вид), Fabaceae (8), Poaceae (7), Brassica-

ceae (6) та Lamiaceae (5 видів). У складі травостою присутні рослини різних кате-

горій практичного застосування, у т. ч. кормові, лікарські, медоносні та ін., що 

характеризує їхню значну господарську цінність. Сучасний стан зазначених 

природних угідь є наслідком їхнього нераціонального використання, що без від-

повідних агротехнічних та фітомеліоративних заходів (підсів цінних кормових 

трав, внесення добрив, фрагментарне періодичне викошування та помірне випа-

сання), регуляція гідрологічного режиму тощо) призведе до поступової деграда-

ції або ж до повної трансформації травостою (заростання чагарниками і деревами) 

з максимальною втратою їхнього господарського значення. Враховуючи вище 

зазначені аргументи, більшість перелогів можуть бути перспективними кормови-

ми вгіддями та додатковими ресурсами сировини лікарських рослин.  
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Potatoes are one of the main crops, which are grown by about 80% of the 

countries of the world and are consumed by all segments of the population. In 

addition to potato composition substances of nutritional value and ensuring its 
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palatability found compounds having biological activity and toxic properties [1, 2]. 

The natural toxins of potato primarily include glycoalkaloids (GA), preferably 

α-solanine (β-chaconine-D-galactopyranoside) and α-chaconine (β-chaconine-D-

glucopyranoside). They provide natural protection of potatoes against fungicides and 

insecticides, have anticholinesterase and membranotropic action, as well as burning-

bitter insect-repelling taste. The total content α-solanine and α-chaconine in skin and 

adjacent thereto potato pulp is significantly higher than in the core - and 

correspondingly 12-100 mg and 300-600 mg per 1 kg fresh weight of tubers, their 

ratio typically 40/60. The content and ratio of these GA varies depending on varieties 

of potato, storage conditions, and degree of damage. Potato cooking process does not 

significantly disrupt the GA. When stored in the light, the concentration of GA can 

increase 5-7 times. Particularly high concentrations of GA (2000-5000 mg / kg) in 

potato sprouts are available. Cases of poisoning among people and animals are 

associated with the consumption of bitter potato green in the light, and its seedlings. 

The analysis of these cases revealed that people who consumed with GA in doses of 

potatoes 2-5 mg / kg body weight, symptoms of toxicity were observed, and at doses 

of 3-6 mg / kg - deaths [1-5]. 

α-Solanine and α-chaconin molecules consist of the same non-polar steroid 

core (solanidine) and the polar trisaccharide unit, which largely determines the 

anticholinesterase and permeabilizing (damaging membranes) nature of their toxic 

effect [6-9]. 

Glycoalkaloids in their action put pressure on two ―sore spots‖ - destroy cell 

membranes and inhibit the enzyme acetylcholinesterase.  

Its toxic effect on the cell membrane glycoalkaloids obliged ability to form a 

stable stoichiometric (1:1) complexes with cholesterol, which in turn is one of the 

most important cellular substances (not just ―cholesterol plaques‖, as one might 

think). Once in the body, alkaloid part (aglycone) solanine reversibly binds to a sterol 

that form a lipid bilayer. When glycoalkaloids density in the membrane reaches a 

certain level, "sugar" carbohydrate head of our "potato toxins" will be 

electrostatically attracted to each other and form a stable and already absolutely 
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irreversible complexes glycoalkaloid-sterol. In place of "lost to the body" of sterols 

frangible alkaloids outside the lipid bilayer sterols pulled from the inner side (for 

„mending‖ of holes that were formed). 

As a result, roughly foam bubbles form in the double lipid layer, its integrity 

and performance are impaired. The cell in which the membrane is destroyed - killed. 

For example, if it enters the intestine and glycoalkaloids violations lipid bilayer 

membrane of epithelial cells - in the blood begin to flow macromolecules of almost 

anything (including the most alkaloids). In fact, glycoalkaloids destroy one of the 

chief cell of the body's barriers. In addition, damage to the membrane alters its 

potential and reduces the active transport of sodium ions, which affects, for example, 

cardiac activity. Solanine is able to "open" the potassium channels of mitochondria, 

increasing their membrane potential. This, in turn, leads to the transport of Ca
2+

 from 

the mitochondria into the cytoplasm, and such an increased concentration of calcium 

ions in the cytoplasm causes the cell damage and apoptosis. Second poisonous effect 

- an inhibitory effect on the enzyme acetylcholinesterase. [6] The symptoms of 

poisoning occur within 8-12 hours after the consumption of potatoes and manifest 

gastrointestinal disorders (nausea, vomiting, diarrhea) and neurological disorders 

(shortness of breath and palpitations, stomach cramps, headache, dizziness, 

drowsiness, coma) [2 -5]. 

You can determine solanine in potatoes using qualitative reaction according to 

the Nilova‘s method. To do this, make sections from potato tubers with a thickness of 

1 mm: along the axis dividing the tuber into two halves (from top to base), at the top 

and base (transverse), from the sides of the tuber and near the eyes. Sections are 

placed on a watch glass or a porcelain cup and an 80–90% acetic acid solution, 

concentrated sulfuric acid and 5% hydrogen peroxide solution are applied dropwise 

onto them. Rapidly appearing intensely red or dark crimson staining at potato slices 

indicates the presence of solanine. 
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В умовах недостатнього фінансування АПК і катастрофічного зменшення 

внесення добрив найбільш доступним резервом збільшення врожайності й 

поліпшення якості зерна озимої пшениці є в першу чергу підбір найкращих 

попередників та висівання в оптимальні строки, що без додаткових капітало-

вкладень вже підвищить на 20–30% продуктивність культури. 

Отже, урожайність озимої пшениці  залежить значною  мірою від культури-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC478703/
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попередника в сівозміні, аніж від використання найкращої  системи удобрення. 

Через нестабільність коливань погодньо кліматичних умов протягом року 

та від висіву культур до періоду їх збору, важливо, щоб пшеницю озиму було 

розташовано після бобових попередників у сівозміні, як наприклад, конюшини, 

люцерни, гороху, вико-вівсяної сумішки і сої (ранньостиглих сортів). Бобові 

культури вважаються найкращими попередниками, оскільки беруть участь у 

азотфіксації та акумуляції біологічного азоту в кількості від 180 до 60 кг/га, 

який має довгу пролонговану дію, що забезпечує отримання  високоякісного 

зерна озимої пшениці, а також дає можливість зменшити витрати мінеральних 

добрив. 

Таким чином, нашими дослідженнями встановлено, що використання 

оптимального попередника для озимої пшениці не лише забезпечує відповідний 

рівень продуктивності, але і забезпечує підтримання відповідного рівня 

фітосанітарної чистоти,  з позиції зменшення як загальної кількості, так і 

асортименту бур‘янів. 

Встановлено, що найбільш сприятливі умови контролю чисельності 

бур‘янів в агрофітоценозі озимої пшениці досягаються у роки з різними 

кліматичними умовами при використанні в якості попередника стандартної 

культури конюшини лучної. Найбільш високий рівень забур‘яненості 

агрофітоценозу відмічено на варіанті, де в якості попередника висівали 

кукурудзу, що зумовлює зміну типу забур‘яненості з формуванням у посіві 

рудеральних груп бур‘янів, боротьба з якими потребує підвищення витрат на 

захист, а присутність їх у посівах призводить до помітних втрат урожаю, як 

наприклад: пирій повзучий (Agropyrum repens L.), осот рожевий (Cirsium 

arvense L.), плоскуха (куряче просо) (Echinochloa crus-galli L.) та інші. 

В сучасних умовах господарювання доцільно повернутися до 

травосіяння, тобто використання дешевого біологічного азоту в сучасному 

землеробстві, що успішно вирішить проблему кормового білка, відновить 

родючість грунтів та забезпечить добре підгрунття для вирощування озимої 

пшениці. За результатами наших досліджень використання оптимального 
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попередника під озиму пшеницю забезпечить без додаткових витрат на 

агротехнічний та хімічний способи контролю кількості бур‘янів на одиницю 

площі, за результатами наших вивчень, щонайменші на 13-18,7%. 
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Up until the early part of the 20th century, geography mattered in education. It 

was an expectation for all educated citizens in our country to learn geography. 

Geography was specifically taught as one of the four core subjects: reading, writing, 

arithmetic, and geography. There was a reason for this. As early as 1776, founders of 

our nation including John Adams and Thomas Jefferson understood the value of 

learning geography; it was practical and useful, and should be taught to instill a 

national identity. The new citizens of America should learn geography to understand 

how and where they fit into the new nation and within the world.[3] 

Even though educating our children about geography should remain important, 

it has slowly disappeared from the focus of teaching. Students, however, still need to 

understand how and where they fit into our nation and within the world. Geography 

IS important. 

Objective. Show the priority of Geography science. When most people hear 

the term geography, they immediately begin to think of maps, but it is so much more 

than that. To understand why studying geography is relevant, you must first 

understand what it means. Geography is the study of places, landscapes, 

environments, and people, and how they have affected each other over time to 

become what it is today. It combines natural sciences (physical geography) and social 

sciences (human geography) in a way no other field of science does. 
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The main material. We all live our lives geographically. Planet Earth is our 

home. It is awesome, diverse, inspiring and ever changing. Studying geography 

invites us to participate more fully in the excitement, enjoyment and challenge of this 

dynamic world. It draws on personal experience, to help us better understand the 

places we live in, why they matter and how they are connected to a globalised world. 

Geography draws from across the physical, cultural, economic and political spheres 

to illuminate key issues for the present and the future, explored at all scales from the 

personal to the local and the global. Through geography we learn to appreciate the 

diversity of landscapes, peoples and cultures. Geography is therefore a vital subject 

resource for 21st century global citizens, enabling us to face questions of what it 

means to live sustainably in an interdependent world.  Geography helps us investigate 

and to think critically and creatively about the complexities of places, and different 

views and feelings relating to places. Geography is studied through enquiry, this 

requires the formulation of effective questions. Fieldwork and outdoor education are 

essential to geography. The subject helps develop significant elements of the skills 

framework, with a strong emphasis on utilising maps and visual images as well as 

new technologies including Geographical Information. These transferable 

geographical skills help to equip us for lifelong learning as responsible global 

citizens.[2] 

We live in a world of amazing beauty, infinite complexity and rigorous 

challenge. Geography is the sсience  which opens the door to this dynamic world and 

prepares each one of us for the role of global citizen in the 21st century. Through 

studying geography, people of all ages begin to appreciate how places and landscapes 

are formed, how people and environments interact, what consequences arise from our 

everyday decisions, and what a diverse range of cultures and societies exist and 

interconnect. Geography is a science  which builds on young people‘s own 

experiences, helping them to formulate questions, develop their intellectual skills and 

find answers to issues affecting their lives. It introduces them to distinctive 

investigative tools such as maps, fieldwork and the use of powerful digital 

communication technologies. It opens their eyes to the beauty and wonder around 
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them and acts as a source of inspiration and creativity. More than this, it ensures that 

they appreciate the complexity of attitudes and values which shape the way we use 

and misuse the environment. Through geography, people learn to value and care for 

the planet and all its inhabitants.[1] 

While many of us labored to learn geography in school, we always wondered 

why it mattered. Here are some reasons why a sound understanding of geography is 

more important today than ever before. 

Politics. We live in a world that is shaped by the political climate in various 

locations around the globe. In order to understand the mindset of modern day 

politicians, we can often get valuable clues by looking at the present geography of the 

country, state, or province they serve. At some point in time, that geography was 

determined as a result of political actions that still have some lingering impact on the 

way the culture functions today. To understand the geography is to have a better 

grasp of how the political environment is shaped by past decisions and influenced by 

the realities of today. 

Culture . Geographic designations that have developed over time also tend to 

be the foundation for the development of some sort of national pride or identity. 

Customs and traditions are often associated with aspects of the terrain and the borders 

for the jurisdiction. People begin to look within those geographical boundaries and 

discover or create common beliefs, characteristics, and physical aspects. These 

become the building blocks upon which a national sense of identity emerges. 

Climate. Understanding the way that the weather functions in various parts of 

the world is essential to a number of industries that we rely on it in order to meet 

basic living needs. We need to know what areas are rich with various minerals and 

natural resources, such as coal, oil, and salt. When it comes to food supplies, we need 

to know where conditions are just right for growing certain types of fruits, vegetables, 

and grains. When it comes to caring for livestock, understanding the climate in a 

given locale provides us with the knowledge of how to ensure the safety and health of 

the stock. Geographical conditions are shaped by weather conditions, which in turn 
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influences how and where we can create and harvest the substances we need to keep 

our society going. [3] 

Research summery. When one has a working knowledge of geography, there 

is much more at hand than simply being able to look at a map and identify localities 

by the proper name. Geography can be the launching pad to learning about many 

different aspects of living, from the politics we create to the replenishing of our food 

supply. 
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На лісові масиви Житомирщини впливає ряд негативних чинників, які 

наносять значну шкоду лісовому господарстві. Серед них провідне місце 

посідає пошкодження та враження лісів шкідливими комахами та хворобами  

[1, с.36-40]. 

Особливу небезпеку становлять види, які пошкоджують хвою. Серед 

найнебезпечніших лускокрилих фітофагів, є сосновий шовкопряд (Dendrolimus 
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pini L.) [2]. Осередки його, як правило, виникають у чистих соснових 

насадженнях, створених на піщаних староорних землях Полісся України           

[3, с.116]. 

Із літературних джерел відомо, що сосновий шовкопряд живиться всіма 

видами рослин підродини Соснові (Pinoidea) – сосною Веймутовою (Pinus 

strobus L.), сосною Банкса (P. banksiana Lamb.) та сосною чорною (P. nigra  

Arnold ), сосною кедровою  (P. Sembra L.) [4, с. 31], сосною румелійською (P. 

peuce Griseb.) [5], cосною гірською (P. montana Lam.); з підродини Ялинові 

(Piceoideae) – ялиною звичайною (Picea abies L.); з підродини Модринові 

(Laricoideae) – модриною Larix decidua Krejci.) [6,7,8]. 

Гусениці фітофага інтенсивно живляться хвоєю, внаслідок чого 

спостерігається зниження фотосинтезу, відставання у рості та розвитку 

деревостанів. Повне об‘їдання крон дерев та знищення їх верхівкових бруньок, 

стає наслідком відмирання дерев [9].   

За нашими  дослідженнями  встановлено, що одна гусениця  соснового 

шовкопряда за період свого розвитку з‘їдає в середньому 650-750 хвоїнок                             

сосни, з них 540- 590 після зимівлі [10].   

Сосновий шовкопряд відноситься до групи хвоєгризучих шкідників 

літньо-весняного фенологічного комплексу. Вид світло-, тепло- і сухолюбивий 

[11, с.152]. 

 Метелики літають у липні. Самці живуть 10-15 діб, самки – до 20. Яйця  

відкладають купками у стиглих насадженнях на кору на висоті 2-3 м, у 

молодняках – на хвою рідше на гілки і кору у кроні [3, с.116, 11, с.152]. 

Плодючість соснового шовкопряда за різними літературними джерелами стано-

вить від 20 до 450 яєць [11, с.152; 12, с.102; 13, с.27].  Генерація однорічна, але 

в лісовій зоні затягується до двох років за рахунок вторинної зимівлі гусениць.  

Як показали наші дослідження, самиці соснового шовкопряда 

відкладають понад 60,6 %  яєць із усього фонду на нижню частину крони дерев. 

При цьому, 44,2% концентрують на фізіологічно повноцінних гілках. І тільки 

16,4% яєць знайдено на сухих гілках. Фактично, понад 92% із них були 
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заражені ентомофагами, або знищені хижаками. Відповідно, у середній частині 

крони концентрувались 29,6% яєць. І лише 9,8% яєць знайдено на фізіологічно  

повноцінних гілках верхньої частини крони. 

Враховуючи те, що синоптичні аномалії – інтенсивні опади, перепади 

температури – фактори, що спричиняють значну загибель яєць у верхній 

частині крони. Більш оптимальні умови створюються для яєць у нижній частині 

крони. На початку масової яйцекладки самиць соснового шовкопряда 

(Dendrolimus pini L.) проводили два прийоми розселення на дерева паразита 

яєць лускокрилих фітофагів – трихограми виду Trichjgramma pintoi Voeg. 

Інтервал між розселенням трихограми 7-8 днів. Норми розселення трихограми 

становив 5,5 та 6,0 тисяч особин на одне дерево віком 10-15 років і старші. 

Через 4-5 днів після першого розселення на дерева трихограми, прово-

дили один прийом розселення на дерева  паразита яєць лускокрилих фітофагів 

теленомуса-вертицилятуса (Telenomus verticillatus Kieffer) з розрахунку 220-230 

особин на одне дерево. Для досліджень використовували  трихограму  та  

теленомуса тільки першого класу якості. 

Лабораторний аналіз зразків гілок хвої з яйцями шовкопряда показав, що 

основним фактором загибелі яєць була діяльність трихограми та теленомуса. 

При цьому рівень зараження яєць трихограмою коливається у межах від 16,2 до 

29,4%. При цьому спостерігається тенденція збільшення кількості яєць 

трихограми у верхній частині крони дерев. Рівень зараження яєць теленомусом 

коливається у межах 10,1 до 20,9%. Рівень зараження іншими видами 

коливається від 1,7 до 4,2%. 

Наведені результати свідчать про досить значну регулюючу роль 

природних ентомофагів у динаміці чисельності соснового шовкопряда та 

перспективність штучного розселення самиць лабораторної культури 

трихограми та теленомуса. 
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УДК 159.9 Природничі науки 

 

ОСОБИСТІСТЬ ПСИХОЛОГА-ПРАКТИКА ТА РОЛЬ ЙОГО 

ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Коник В.Ю.  

Студентка факультету соціальної та мовної комунікації 

 Горлівського інституту іноземних мов /  

Донбаського державного педагогічного університету 

Науковий керівник: Завгородня А.О., 

викладач кафедри психології та педагогіки   

Горлівського інституту іноземних мов /  

Донбаського державного педагогічного університету 

Існує багато умов для забезпечення процесу ефективного консультування. 

Починаючи з кваліфікації психолога, готовності клієнта і ступеню його 

відкритості, закінчуючи обладнанням і оформленням кабінету психолога 

практика. Але, насамперед, надзвичайно важливою умовою, яка необхідна для 

забезпечення ефективності та результативності процесу взаємодії психолога і 

клієнта, є не лише компетентність психолога, яка вирішує професійні завдання, 

а й саме особистість психолога.  

В останні десятиліття психологічні дослідження особистості фахівця 

спрямовувалися на пошук окремих індивідуально-психологічних особливостей, 

необхідних для тієї чи іншої професійної діяльності. Проведено чимало 

досліджень, присвячених вивченню й аналізу професійної діяльності та 

компонентів професійної підготовки.  

Мета статті полягає в тому, щоб провести теоретичне дослідження з теми 

важливості ролі особистості психолога в його професійній діяльності, та 

проаналізувати місце та значення саморозуміння в особистісному та 

професійному зростанні психолога-практика. 

В дослідженнях вчених переконливо доведено, що основним інструмен-

том впливу психолога-практика, крім спеціальних психологічних методик,  

виступає його особистість, адже як стверджував А. Адлер: ―Психологічне 
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консультування – це використання власного ―Я‖ як інструменту або знаряддя 

підтримки, зміни ї розвитку клієнта.‖ Мало вивченою та недостатньо 

розробленою є проблема розвитку процесу саморозуміння у психолога-

практика, який здійснює значний вплив на здатність орієнтуватись в новій 

реальності, усвідомлювати ії, реагувати на неї відповідним шляхом й бути 

відповідальним за професійну і життєву самореалізацію.  

Проблема саморозуміння почала досліджуватись в гуманітарних науках в 

кінці ХХ сторіччя і сторіччя і є відповідно новою та мало розробленою. (Г.Л. 

Гусєв,  В. А. Лекторський,  М. К. Мамардашвілі,  Л. С. Виготський,  А. Маслоу, 

Г. Л. Лендерт та ін.) 

Зазвичай процес саморозуміння визначається як точність самооцінки 

людини, процес саморефлексії, спрямований на вивчення причинно-наслідко-

вих зв'язків в власного душевного життя.  Цей процес важливий для становлен-

ня кожної особистості, а для особистості психолога-практика цей процес 

важливий в двійні. Саморозуміння визначається Б. В. Кайгородовим як осяг-

нення людиною смислу свого існування, в результаті якого відбувається когні-

тивне та емоційне узгодження продуктів самосвідомості та реальності [2, с. 89]. 

В найбільш загальному визначенні саморозуміння можна визначити як 

процесс і результат спостереження  й пояснення людиною своїх думок і 

почуттів, мотивів поведінки; уміння виявляти смисл вчинків здатність 

відповідати на причинні запитання стосовно свого характеру, світогляду,а 

також ставлення до себе і до інших людей[1, с.106]. Розуміння психологом себе 

дозволяє адекватно підходити до рішення проблем, з якими він зустрічається в 

процесі власної діяльності , при цьому уникнути несвідомого впливу власних 

мотивів і потреб на особистість клієнта, адже для того щоб зрозуміти іншу 

людину, ввійти в світ ії думок і переживань необхідно зрозуміти самого себе. 

Розвиток саморозуміння являється однією із найважливіших умов 

становлення людської суб‘єктивності, онтогенезу формування суб‘єкта. 

Усвідомлення внутрішнього світу психологом, увага до своїх почуттів і думок 

сприяє адекватній адаптації до соціальної дійсності. Роджерс  К.  вважає, що 
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психологи які характеризуються як рефлективні, які прагнуть до самовдоскона-

лення, в спілкуванні з клієнтами виявляють більш глибокий рівень саморозу-

міння форм міжособистісного спілкування [3, c. 215]. 

Говорити про сформоване саморозуміння суб‘єкта можна по-перше якщо 

він автономний, відноситься до себе з повагою, здатен достатньо повно і щиро 

виражати себе (вербальними і невербальними засобами). По-друге, суб‘єкт 

може зрозуміти спонукальні мотиви, рушійні сили(в тому числі й несвідомі) 

поведінки і їх вплив на власне життя. І, по-третє, він не тільки усвідомлює пере-

конання, установки, які руйнують гармонію його стосунків з собою і світом , 

але і спрямований на вироблення конструктивних способів їх зміни [4, с.132]. 

Перелічені ознаки сформованості саморозуміння являються основними 

компонентами професійної матриці психолога-практика. Таким чином 

зроблений теоритичний аналіз дозволив зрозуміти що саморозуміння являється 

одночасно цілісним, інтегративним, й неоднорідним процессом. Можно назвати 

процесс само порозуміння багатомірним психологічним феноменом, який 

сприяє зростанню цілісності і гармонійності людини як суб‘єкта розвитку. 

Запускає механізми особистісної зрілості  і здатн6ості до самоактуалізації. 

Успішність та результативність роботи психолога залежить від розуміння  

професіоналом самого себе, цілісного уявлення про себе, сформованості та 

розвитку психологічних механізмів саморозуміння. Тільки з усіма перерахова-

ними вище якостями особистості психологічна практика буде компетентною і 

спричинить успіх в роботі з клієнтами. 
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УДК 657 Природничі науки 

 

ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ 
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Національний університет біоресурсів 

 і природокористування України 

Україна,  м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15 

   Полтавська область розташована на Лівобережжі України. На півночі 

вона межує з Чернігівською та Сумською, на сході — з Харківською, на півдні 

— з Дніпропетровською і Кіровоградською, на заході з Черкаською і Київською 

областями. 

   Область має вигідне фізико-географічне положення, рівнинний рельєф, 

помірний континентальний клімат, чорноземні ґрунти та густу мережу річок і 

значні запаси мінеральних ресурсів. Агропромисловий комплекс області 

багатогалузевий. Його основна ланка - сільське господарство виробляє близько 

5% всієї сільськогосподарської продукції України. Область відома в Україні як 

виробник м'яса, молока, цукрових буряків, зерна. [13, с.29] 

   Кліматичні умови у аграрній сфері завжди посідали одне з 

найважливіших місць у загальному рівні впливу різних чинників на 

продуктивність сільськогосподарських культур. Насамперед, погодні умови 

протягом року здійснюють великий вплив на динаміку появи та росту, видовий 

склад агрофітоценозу. [1,с.77] Неможливо розробити оптимальну технологію 

вирощування сільськогосподарських культур чи систему захисту їх від бур‘янів 

без врахування особливостей кліматичних умов. 

    Найбільш вагомими показниками кліматичних умов, які впливають на 

ріст і подальший розвиток культур є температура повітря, кількість опадів і 

тривалість вегетаційного сезону. [2, с.51] Насіння культур та бур‘янового 

компоненту можуть проростати у будь-який період вегетаційного сезону, проте, 
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завдяки зміні температури повітря та кількості опадів, розвиток його може бути 

нестабільним і неоднаковим. Від кількості опадів і температурного режиму 

залежить і рівень зволоження ґрунту.  

   Полтавщина розташована в центральній частині України з помірно-

континентальним кліматом. Понад 92% площі Полтавської області знаходиться 

у межах природної зони лісостепу і тільки біля 8% (її крайня південно-східна 

частина) – у межах степової природної зони. [9, с.65] 

   Середня температура взимку не перевищує позначку 5°С. Зима у 

Полтавській області загалом є малосніжною, нестійкою, порівняно теплою, у 

той час як літо тепле і помірно вологе. Для Полтавщини властивий 

континентальний тип річного ходу атмосферних опадів (з мінімумом узимку і 

максимумом улітку). Найбільш дощові місяці - липень і червень (по 60...70 мм). 

Мінімум опадів спостерігається у квітні та вересні. [11, с.40] 

   Ґрунтовий покрив здебільшого визначає не лише умови росту і розвитку 

різних компонентів агрофітоценозу, але й можливість застосування певних 

методів чи заходів по захисту рослин. Для правильного використання цього 

фактору у цілях контролю бур‘янів слід охарактеризувати найбільш поширений 

у області тип ґрунту.  

   До основних характеристик ґрунту відносять: глибину орного шару, 

вміст гумусу, рН ґрунту та механічний склад. Саме на основі цих даних можна 

скласти аналіз ґрунтових умов у області, відмітивши його позитивні та 

негативні якості,  що здійснюють вплив на ріст і розвиток культур, видовий 

склад бур‘янів та ефективність заходів контролю їх кількості. 

  Ґрунтовий покрив здебільшого визначає не лише умови росту і розвитку 

різних компонентів агрофітоценозу, але й можливість застосування певних 

методів чи заходів по захисту рослин. [10, с.67] 

   Найбільш поширеним типом ґрунту Полтавської області є чорнозем 

опідзолений. Вміст гумусу знаходиться у межах 3% - 4%, а з глибиною його 

кількість поступово зменшується. Від поверхні залягає неглибокий (до 40см) 

гумусово-елювіальний горизонт з незначною кількістю крем'янки і досить 
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міцною грудкувато-зернистою структурою. Колір його сіро-бурий, добре 

виражена горіховато-призматична структура. Забезпечення рухомими формами 

фосфору і калію переважно середнє, у третини ґрунтів – низьке. Реакція 

ґрунтового розчину нейтральна (рН сольове 7,0), так що вапнування вони 

потребують рідко, лише в окремих випадках. [5, с.34] 

   Чорноземи опідзолені займають широкі вододіли і найбільш виположені 

схили у горбистих і хвилястих районах області. Ці ґрунти найбільш родючі та 

придатні до механізованого обробітку. За цими умовами опідзолені чорноземи 

є найбільш сприятливими ґрунтами. 

   Опідзолені чорноземи інтенсивно використовуються у сільському 

господарстві, що призвело до зниження вмісту гумусу та поживної речовин, 

погіршення структури та водно-повітряного режиму, зумовили розвиток ерозії. 

Для поліпшення структури, збільшення вмісту гумусу і поповнення запасів 

поживних речовин в ґрунт необхідно вносити органічні та мінеральні добрива, 

у першу чергу азотні та фосфорні, правильно організувати сівозміни, 

поглиблювати орний шар, проводити агротехнічні та інженерні заходи 

боротьби з ерозією ґрунтів. [12, с.59] 

  У комплексі з ними поширені солонцюваті види ґрунтів (наприклад, 

чорноземи солонцюваті), солонці та солоді.  
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БІОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Лук'янова Д.С. 

студентка факультету Захисту рослин, 

біотехнології та екології 

Національний університет біоресурсів  

і природокористування України 

Україна, м.Київ, вул. Героїв Оборони 15 

Важливо на данову етапі розвитку науки в природничих наук 

обґрунтовати сутність органічного аграрного виробництва, проведена оцінка 

його переваг перед традиційним способом, визначена динаміка процесу 

екологізації сільського господарства, встановлена ефективність переходу на 

органічне агровиробництво. [2,с.242] 

Розвиток органічного виробництва в Україні буксує, тому що найголовні-

ше в такому вирощуванні — це заборона використовувати будь-які синтетичні 

мінеральні добрива та засоби захисту рослин. «Дозволено тільки застосовувати 

матеріали природнього, тобто органічного походження: гній ВРХ, свиней, 

пташиний послід. Але є ще одна умова. Ці тварини повинні вирощуватися в 

органічному господарстві та споживати органічні корми, які вирощені без 

застосування синтетичних мінеральних добрив. Але без їх застосування аграрій 

отримає на 30–50% нижчу врожайність. Коли ж добрив взагалі не використову-

вав: ні мінеральних, ні гною, то врожайність може знизитися до 70%. Просто 

прийти на поле, засіяти і використати природню родючість ґрунту»[3,с.19] 

Що входить до складу засобів захисту рослин на біологічній основі, та 

яка технологія виробництва препаратів? 

 Основними компонентами біологічних фунгіцидів та інсектицидів є 

відібрані активні штами ґрунтових мікроорганізмів та їх продукти 

життєдіяльності, які проявляють високу ефективність проти бактеріальних та 

грибних збудників хвороб та шкідників. 
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При виробництві біологічних засобів захисту рослин не використову-

ються синтетичні хімічні речовини, тому вони абсолютно безпечні для 

навколишнього середовища. 

Технологію виробництва біологічних засобів захисту рослин можна 

умовно поділити на наступні етапи: 

1. Отримання посівного матеріалу, в ході якого отримують необхідну кількість 

бактеріального матеріалу з культур мікроорганізмів, які зберігаються у 

колекції корисних мікроорганізмів; 

2. Отримання готової продукції, для цього проводять культивування посівного 

матеріалу на промислових ферментерах, у результаті якого отримують 

препарат із заданою концентрацією клітин мікроорганізмів та продуктів їх 

життєдіяльності.[5,с.170] 

 Чи впливають на якість рослин та вже дозрілої продукції біологічні препарати? 

Всі препарати на основі мікроорганізмів не проявляють фітотоксичності. Це 

можна пояснити тим, що ці бактерії та гриби є природніми супутниками рослин і 

постійно присутні як у їх ризосфері, так і на їх поверхні. Методами аналітичної 

селекції найактивніші штами цих мікроорганізмів були виділені з кореневої зони 

рослин і в подальшому використовувались для виробництва біофунгіцидів. 

На відміну від хімічних пестицидів, мікробні препарати містять значні 

кількості фізіологічно активних речовин, таких як ауксини, цитокініни, гібере-

ліни, вітаміни, які продукують біоагенти препаратів. Відповідно ці речовини 

стимулюють ріст рослин та підвищують їх продуктивність і якість продукції.  

Так, наприклад, цьогоріч в умовах демонстраційного досліду з озимою 

пшеницею показано, що застосування комплексу препаратів Гаубсин та 

Триходермін у фазі появи прапорцевого листка забезпечило приріст 

продуктивності на 4 ц/га урожайності порівняно з контролем. Крім того, у 

дослідному варіанті отримали зерно 3-го класу, тоді як у варіанті з 

використанням лише хімічних пестицидів — фуражне.[6,с.54] 

Позитивний вплив біологічні фунгіциди можуть проявляти і на зберігання 

дозрілого насіння та плодів. Як представники епіфітної мікрофлори вони здатні 
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тривалий час існувати на поверхні насіння та плодів, забезпечуючи їм 

додатковий захист від гнилей. 

Чому фермерам краще використовувати біологічні засоби захисту рослин, 

а не традиційні хімічні? 

Використання біологічних засобів захисту має низку переваг поряд із 

хімічними пестицидами. На відміну від хімічних препаратів, біологічні засоби 

захисту мають ширший спектр дії. Так, діючі речовини більшості хімічних 

фунгіцидів проявляють свою активність проти декількох збудників хвороб або 

шкідників, під які вони розроблялись. У той же час, мікроорганізми, на основі 

яких виготовляються біологічні засоби захисту, діють проти широкого кола 

патогенів, що пояснюється комплексним механізмом їх впливу. Так, за рахунок 

швидкої колонізації ризосфери вони здатні займати екологічну нішу патогенів.  

За рахунок більш швидкого розмноження мікроорганізми-антогоністи 

активно конкурують за поживні речовини зі збудниками хвороб. Таким чином, 

у ризосфері при застосуванні біофунгіцидів створюються умови, які 

перешкоджають активному розмноженню патогенів.[1,с.18] 

Іншим активним механізмом активного впливу мікроорганізмів-

антагоністів на збудників захворювань є продукція вторинних метаболітів 

(антибіотиків). Ці речовини пригнічують процеси розмноження патагонів, а 

також впливають на їх обмін речовин, що призводить до їх повної загибелі. 

Грибні штами мікроорганізмів, які входять до складу препарату 

Триходермін, здатні до гіперпаразитування на клітинах патогенів, які в такому 

випадку слугують для них джерелом поживних речовин. 

Завдяки продукуванню фітогормонів мікроорганізми, що входять до 

складу біологічних засобів захисту, не лише стимулюють ріст і розвиток 

рослин, але і впливають на імунний статус рослини, що запобігає повторному 

зараженню рослин.[4,с.34] 

Також дія біологічних засобів захисту не викликає виникнення у 

збудників хвороб та шкідників резистентності, що не потребує збільшення 

норми використання препаратів. Натомість у разі використання хімічних пести-
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цидів з часом у шкідливих організмів виникає стійкість до дії діючої речовини, 

що потребує постійного збільшення норми внесення або повної їх заміни. 

Важливим аспектом у використанні біологічних засобів захисту є їх 

економічність. Вартість більшості біологічних фунгіцидів та інсектицидів у 

рази менша, ніж хімічних аналогів. А враховуючи той факт, що більшість 

хімічних пестицидів закуповується закордоном, можна прогнозувати їх 

подальше подорожчання. У той же час, наша продукція виготовляється на 

вітчизняній сировині, що забезпечує відповідну вартість препаратів. 

Одним з основних позитивних аспектів використання біологічних засобів 

захисту є їх безпечність як для людини, так і навколишнього середовища. Так, 

як уже описувалось вище, залишки пестицидів здатні тривалий час зберігатися 

в ґрунті, крім того, ці речовини з поверхневими водами можуть потрапляти у 

водойми. А відповідно, забруднення сільськогосподарської продукції та питної 

води має значний негативний вплив. 

 

 



61 
 

Слід зазначити, що впровадження сучасних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур та розведення худоби згідно з принципами та 

вимогами органічного виробництва, при подальшому розвитку внутрішнього 

ринку в Україні в середньостроковій перспективі, здатне сприяти підвищенню 

конкурентоспроможності продукції, розвитку аграрної сфери, зростанню 

екологічного іміджу держави. Органічне виробництво є пріоритетним 

напрямом розвитку сільського господарства, дозволяє реалізувати концепцію 

збалансованого розвитку агросфери за рахунок соціально-економічної і 

природно-ресурсної збалансованості і має на меті забезпечення суспільства 

безпечними та якісними продуктами харчування, а також збереження та 

покращення стану навколишнього природного середовища. [9,с.102] 

Екологізація сільського господарства передбачає комбінування і 

кооперування в галузях комплексу інноваційних технологій, спрямованих на 

економічне зростання галузі, захист довкілля як взаємозалежних і 

взаємодоповнюючих елементів стратегічного розвитку АПК, що гарантуватиме 

населенню високу якість продовольства. Таким чином, органічне виробництво 

забезпечує вихід екологічно безпечної продукції, яка є результатом органічного 

виробництва – процесу, що забезпечує вирощування сільськогосподарської 

продукції, використовуючи лише біологічні ресурси та не завдаючи шкоду 

навколишньому середовищу. Переваги органічної продукції в тому, що вона 

корисна для здоров‘я та екологічно безпечна.[10,с.99-104] 
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Збільшення антропогенного навантаження на довкілля призводить до 

накопичення забруднюючих речовин в усіх природних компонентах. Особлива 

проблема виникає у разі забруднення ґрунтів. Ґрунт – дуже важливий природ-

ний ресурс, бо володіє родючістю, здатністю забезпечувати потреби рослин у 

поживних речовинах і відповідно, забезпечувати ріст і розвиток рослин [1, 

с.262]. Проте грунти як унікальне екологічне середовище і акумулююча систе-

ма, здатні нагромаджувати важкі метали і є основним джерелом забруднення 

суміжних середовищ, а також вищих рослин. Внаслідок антропогенного 

пресингу в різній мірі порушуються процеси грунтоутворення, що відбивається 

через погіршення його біологічних та фізико-хімічних показників [2, с.205]. 

Для оцінки ґрунтового середовища використовують хімічні і біологічні 

методи. Хімічні методи дозволяють якісно оцінити інтенсивність антропогенної 

дії конкретної забруднюючої речовини на ґрунт. Одним із провідних біологіч-

них методів оцінки стану навколишнього природного середовища є біотесту-

вання [3, с.213]. Біотестування – це процедура встановлення токсичності сере-

довища за допомогою тест-об'єктів, що сигналізують про небезпеку незалежно 

від того, які речовини і в якому поєднанні викликають зміни життєво важливих 

функцій у тест-об'єкті [1, с.262]. В основі фітотестування – чутливість  рослин 

до екзогенного хімічного впливу, що виявляється у зміні ростових і морфоло-

гічних характеристик. Основними перевагами застосовування методу фітотес-

тування є: експресність, доступність і простота експериментів, відтворюваність 
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і достовірність отриманих результатів, економічність. Оперативну інформацію 

про фітотоксичність забрудненого ґрунту можна отримати, використовуючи 

тест-об‘єкти (насіння і проростки рослин) і різноманітні тест-показники (дина-

міка проростання насіння, відсоток схожості, довжина головного і бічних 

коренів, висота пагона тощо) [4, с.186]. Проведення експериментів з впливу 

різних техногенних субстратів на рослинні об‘єкти в контрольованих умовах 

дозволяє встановити причини різної стійкості рослин і тенденції пристосування 

до токсикантів, виявити вплив конкретного фактора середовища [5, с.98]. 

 Мета нашого дослідження є екологічна оцінка фітотоксичності антропо-

генно забруднених грунтів лісового біогеоценозу шляхом біотестування.  

Для проведення оцінки стану ґрунтів визначено сім ділянок (тест-поліго-

нів) Дернівсього лісу в Баришівському районі Київської області, що зазнавали 

різного ступеня впливу антропогенних чинників (насамперед,  території біля 

автошляхів, промислових підприємств, сміттєзвалищ). Ділянки відбору зразків 

охоплюють всю територію дослідження:  ділянка №1 – в‘їзд в с. Дернівка, 

ділянка №2 – найближча точка лісу до тваринницького комплексу, ділянка №3 

– автошлях з інтенсивним рухом автотранспорту, ділянка №4 – хутір Хлопків 

(характеризується відсутністю безпосередніх об'єктів-джерел забруднення 

довкілля),  ділянка №5 – територія лісу зі стихійним сміттєзвалищем с.Селище, 

ділянка №6 – найближча точка лісу до Баришівського шкіряного заводу,   

ділянка №7 – територія оздоровчого санаторію «Поляна» (дещо віддалена від 

автошляху та розташована неподалік від р. Трубіж).  

Аналіз біотоксичності ґрунтів здійснювали за методикою «ростовий тест» 

[6, с.198]. Для цього просушені зразки ґрунту просіювали через сито з дрібними 

отворами. Біотестування виконували в чашках Петрі: на фільтрувальний папір 

викладали 1 г досліджуваного ґрунту та 50 штук насіння тест-культури. За тест-

об‘єкти обрали Sinapis alba L. і Raphanus sаtivus L. Ґрунт і насіння розподіляли 

рівномірно на площині чашки Петрі, заливали 5–7 мл відстояної водопровідної 

води. Для кожної точки відбору експеримент повторювали тричі.  

Фітотест виявляє здатність насінин адекватно реагувати на екзогенний 
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хімічний вплив шляхом зміни схожості, інтенсивності проростання, що дозво-

ляє довжину проростків прийняти за показник тест-функції. Насіння пророщу-

вали  при температурі 20°С. Через 7 діб вимірювали довжину кореневої 

частини.  

 Результати дослідження показують, що схожість насіння Raphanus sаtivus 

L. варіює в межах від 25,36% (ділянка №6) до 50,36% (ділянка №4), що на 40,7 

– 70,1% нижче котрольних значень. Схожість насіння на ділянці стихійного 

сміттєзвалища побутових  відходів (ділянка №5) на 68% нижча, ніж у  контролі. 

Схожість у зразках грунту, зібраного біля автошляху (ділянка №2), у Raphanus 

sаtivus L. на 65,9% нижчі. Показники схожості насіння Sinapis alba L. дещо 

вищі, ніж у Raphanus sаtivus L. і становлять на ділянках від 44,4% (ділянка №2) 

до 82,6% (ділянка №4). Показники порівняно з контролем знижені  на 10,1 - 

51,2% (рис.1).   

 

                         Рис. 1 Схожість насіння тест-рослин (у %)  

Фітотоксичний ефект (ФЕ, %) визначали у відсотках за довжиною 

кореневої частини за формулою:  

 ФЕ = 
     

  
  ∙100%,  де Lо – cередня довжина кореневої чи надземної частини 

рослин, вирощених на зразках ґрунту з контрольної точки; Lx – середня 

довжина кореневої чи наземної частини рослин, вирощених на ґрунті з 
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досліджуваних ділянок. Оцінку токсичності субстратів визначали за п‘яти-

бальною шкалою [6, с.191]. Результати дослідження наведені у таблиці (табл.1). 

Таблиця 1  

Фітотоксичний ефект грунтів лісового біогеоценозу 

Ділянки відбору 

зразків 

Raphanus sаtivus L. Sinapis alba L. 

ФЕ, % Рівень токсичності ФЕ, % Рівень 

токсичності 

Ділянка №1 32,4 середній 24,6 середній 

Ділянка №2 63,4 високий 60,6 високий 

Ділянка №3 62,1 високий 56,8 вище середнього 

Ділянка №4 26,2 середній 18,4 слабкий 

Ділянка №5 67,4 високий 62,3 високий 

Ділянка №6 62,3 високий 55,7 вище середнього 

Ділянка №7 54,4 вище середнього 42,7 вище середнього 

Довжина кореневої частини Raphanus sаtivus L. змінюється від  0,72±0,24 

см (ділянка №5) до  1,68±0,32 см (ділянка №4). У Sinapis alba L. довжина 

кореневої частини найнижча на ділянці №5 (1,45±0,78 см) та №6 (1,52±0,64 см), 

а найвищий показник – на ділянці №4 (3,12±0,44). Показник ФЕ ґрунтів дослід-

жуваного біогеоценозу для тест-культур варіює у межах від 18,4% до 67,3%. 

Найбільш токсичними виявилия грунти, зібрані у зоні діяльності тваринниць-

кого комплексу, автошляху та стихійного сміттєзвалища побутових відходів. 

Таким чином, реакцією-відгуком рослин в умовах промислового і 

транспортного забруднення є зниження схожості насіння, гальмування росто-

вих процесів. Результати дослідження свідчать про більш високу чутливість 

біотест-об‘єкту Raphanus sаtivus L. А Sinapis alba L. є більш стійкою до дії 

фітотоксичних метаболітів, фітотоксичний ефект у випадку її використання 

значно менший. Екологічне оцінювання стану ґрунту в зонах інтенсивного 

антропогенного впливу нині є актуальним з метою прогнозування подальших 

змін біогеоценозу під впливом антропогенної діяльності. Стан грунтів потребує 

постійного контролю.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ 
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В Україні до найбільш поширених у Лісостеповій зоні зернобобових 

культур належить горох, який є провідною і вигідною білковою культурою 

світового землеробства. Він займає важливе місце в структурі посівів, 

зерновому, кормовому і харчовому балансах. Як попередник горох підвищує 

родючість ґрунту, збагачуючи його органічною речовиною і завдяки 

біологічній фіксації азоту бульбочковими бактеріями поліпшує азотний баланс 

у землеробстві, що сприяє зростанню врожаїв зернових, технічних, кормових та 

інших польових культур. 

За посівними площами в Україні горох займає одне із провідних місць, 

поступаючись в останні роки лише площам посівам сої. Зерно гороху володіє 

високими поживними якостями і містить до 25% білка, більше 50% крохмалю, 

вітаміни. 

Недостатній і нестабільний рівень врожайності цієї цінної культури 

зумовлений далеко не повним використанням усіх технологічних засобів 

підвищення врожайності, які б максимально відповідали вимогам сучасної 

агротехніки. Перспективні розрахунки показують, що горох необхідно висівати 

на площі 1,6 млн. га, що за середнього врожаю 29,2 ц/га задовольнить потребу в 

білках у нашій країні. 

Важливим елементом системи землеробства є система обробітку ґрунту. 

Значення механічного обробітку ґрунту зумовлене дією на всі його властивості 

та наявність у ньому земних факторів життя рослин, які визначають родючість. 
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Неправильно проведений обробіток ґрунту завдає йому значної шкоди, 

знижуючи потенційну й ефективну родючість. Спостереженнями вчених 

встановлено рівні впливу на врожайність вирощуваних культур агротехнічних 

заходів при сумісному їх застосуванні: удобрення ґрунту – 50, обробіток – 20, 

сорти – 10, захист від шкідливих організмів – 20%. 

Одним із важливих елементів технології вирощування гороху є боротьба з 

бур‘янами, які не тільки конкурують з культурними рослинами за поживні 

елементи, воду і світло, а й знижують урожайність насіння. 

Рівень забур‘яненості завдяки проведенню агротехнічних заходів 

зменшився на період збирання гороху на 21-34% в порівнянні з контролем 1. 

Найменша кількість бур‘янів - 89 шт./м
2
 була відмічена на ділянках де 

проводились слідуючі агротехнічні заходи: ранньовесняний обробіток грунту 

культиватором з плоскоріжучими робочими органами на глибину 8-10 см, 

прикочування кільчато-шпоровими котками після посіву гороху, досходове та 

післясходове боронування посівів.  

Низька ефективність агротехнічних заходів в боротьбі з бур‘янами може 

бути обумовлена високою потенційною забур‘яненістю орного шару насінням 

бур‘янів. Після сівби гороху з її сходами появляються нові сходи бур‘янів, на 

які агротехнічні заходи, зокрема боронування легкими зубовими боронами 

дещо знижує кількість бур‘янової рослинності. Лише застосування гербіцидів з 

урахуванням видового складу бур‘янів у доповненні до агротехнічних заходів 

дозволяє знизити забур‘яненість до господарсько нешкідливого рівня. На 

ділянках, де крім агротехнічних заходів застосовували гербіцид Пульсар 40, 

в.р., в нормі витрати 0,8 л/га, кількість і маса бур‘янів були значно менші, ніж 

на інших ділянках польового досліду. Так, на ділянках де проводили 

ранньовесняний обробіток грунту культиватором з плоскоріжучими робочими 

органами на глибину 8-10 см, прикочування кільчато-шпоровими котками після 

посіву гороху, додатково здійснювали хімічний захист, кількість бур‘янів на 

період збирання гороху становила в середньому за два роки досліджень 11 

шт./м
2
, а рівень забур‘яненості в порівнянні з контролем 1 зменшився на 92%. 
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Таким чином, в умовах центрального Лісостепу на сірих-суглинистих 

грунтах застосування передпосівного та післяпосівного обробітку грунту в 

поєднанні з внесенням гербіциду Пульсар в нормі витрати 0,8 л/га сприяли 

більш повному знищенню бур‘янів, створюючи при цьому хороші умови для 

росту і розвитку рослин гороху. 
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