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УДК 631.42  Природничі науки 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК  РУХОМОСТІ  ВАЖКИХ  МЕТАЛІВ  В  ҐРУНТАХ  З  

ПРИРОДОЮ  ЕЛЕМЕНТУ  І  ТЕХНОГЕННИМИ  ЧИННИКАМИ 

 

Бондарева О.Б., 

кандидат тех. наук, с.н.с., вчений секретар 

Коноваленко Л.І., 

кандидат хім. наук,старший науковий співробітник 

Дудкіна А.П., 

зав. відділом виробництва сільськогосподарської продукції 

Донецька державна сільськогосподарська  

дослідна станція НААН України 

м. Покровськ, Україна 

Взаємодія важких металів із компонентами біосфери вивчається  понад 

два десятиріччя, проте масштаби проблеми не зменшуються внаслідок 

тривалості їх дії і здатності до інтенсивного накопичення в агроландшафтах[1, 

с. 38–42]. Надзвичайної уваги заслуговує техногенне накопичення важких 

металів, особливо в ґрунтах – початковій ланці харчового ланцюга.  Важкі 

метали відносяться до найбільш небезпечним забруднюючих речовин і тому 

вивчення їх поведінки в ґрунтах, оцінка захисних можливостей грунтів є 

важливою екологічною проблемою. В конкретних  екологічних обставинах 

кожному типу ґрунту, який має характерний йому рівень біологічної активності 

і буферності, відповідає тільки йому притаманний відгук на забруднення 

важкими металами [2, с. 10–14]. Тому необхідне вивчення регіональних 

особливостей міграційної активності ВМ з урахуванням буферних властивостей 

ґрунтів. У наукових працях Р. С. Трускавецького [3] у сфері буферної здатності 

ґрунтів розглянуті питання природи буферних механізмів ґрунтів, стійкості, їх 

функціонування, запропоновано метод визначення буферної здатності ґрунтів 

відносно важких металів з урахуванням їх впливу на ґрунтотворні процеси. 

Встановлено, що ступінь токсичності ґрунтів забруднених ВМ 

визначається не стільки валовим вмістом, скільки  рухомими формами, які 

приймають участь в біогенній міграції [4, с. 62–66.]. Значного негативного 
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впливу на довкілля спричиняють викиди  і відходи промислових підприємств, 

автотранспорту, сільськогосподарського виробництва, у структурі яких значне 

місце займають ці токсиканти. Під час переміщень в атмосфері забруднюючі 

речовини зазнають певних фізико-хімічних перетворень, що пов’язані з 

індуктованими світлом хімічними реакціями [5, 6, с. 98–107]. Внаслідок чого 

кислотні компоненти аерогенних емісій (SO2, NOx та ін..) утворюють відповідно 

сірчану і азотну кислоти Це призводить до підвищення розчинності важких 

металів і збільшення їх рухомості.  

Мета досліджень – встановити взаємозв’язок  рухомості  важких  металів  

в  ґрунтах  з  природою  елементу  і  техногенними  чинниками. 

Аерогенні викиди різних типів промисловості містять різну кількість 

кислотних компонентів, що може по різному впливати на рухливість важких 

металів.  Експериментально було визначено вміст різних форм важких металів 

в чорноземі звичайному малогумусному в зоні техногенного впливу різних 

промислових виробництв. Попередні дослідження показали, що найбільші 

показники констатуються на ділянках, розташованих на захід від промислових 

підприємств, враховуючи переважання східних вітрів. На таких ділянках і 

проводився відбір зразків. Вивчався вміст в ґрунтах валових, кислоторозчинних 

і рухомих форм свинцю і кадмію. Результати наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 - Ступінь рухомості свинцю і кадмію в  орному шарі чорнозему 

звичайного в зоні техногенного впливу промисловості (відстань 2 км) 

Зона техногенного 

впливу 

Свинець Кадмій 

Вміст, мг/кг ɷ, % Вміст, мг/кг ɷ, % 

1 2 3 1 2 3 

Чорна металургія 25,3 17,2 2,5 14,5 1,44 0,80 0,19 23,8 

ТЕС 22,0 12,5 1,6 12,8 1,35 0,77 0,16 20,8 

Хімічна 

промисловість 

19,0 11,4 1,4 12,2 0,98 0,76 0,15 19,7 

Машинобудування 18,3 10,8 1,1 10,2 0,90 0,71 0,13 18,3 

Породні відвали 

вугледобування 

19,6 11,5 1,1 9,6 1,14 0,68 0,15 22,1 

Фон [33] 13,0 5,0 0,8  1,00 <0,3 0,1  

1 – валовий вміст, 2 – кислоторозчинна форма, 3 – рухома форма, ɷ - ступень рухомості 

Виявлено перевищення фонового вмісту всіх форм цих елементів в зонах 
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техногенного впливу досліджених промислових виробництв. Найбільшою 

концентрацією характеризувались ґрунти в зоні впливу чорної металургії. По 

свинцю перевищення фонового вмісту  кислоторозчинних і рухомих форм було 

майже в 3,4 рази. Концентрація кислоторозчинних форм кадмію є більшою за її 

фон в 2,7 рази,  рухомих форм - в 1,9 рази. Більша концентрація рухомих форм 

може бути обумовлена більшим вмістом кислотних компонентів в аерогенних 

емісіях. В зонах впливу інших виробництв це перевищення склало для рухомих 

форм свинцю 2-1,4 рази, кадмію – 1,3-1,6 разів. 

Більш чітке уявлення про рухомість важких металів в ґрунті дає 

кількісний показник рухомості – ступінь рухомості (ɷ, %), який було 

розраховано із співвідношення концентрації рухомих форм елемента до 

концентрації його кислоторозчинної форми. Результати розрахунків наведені в 

табл.1. Порівняння цих показників дає змогу зробити висновок про більшу 

рухливість кадмію. Ступінь рухливості кадмію суттєво більший від ступеня 

рухливості свинцю, не зважаючи на те, що концентрація рухомих форм свинцю 

майже на порядок вища за концентрацію рухомих форм кадмію. Встановлено, 

що в техногенно напружених регіонах тип промислового виробництва впливає 

на рухливість важких металів. Найменша ступінь рухливості свинцю 

встановлена для чорнозему звичайному в зоні впливу породних відвалів 

вугледобування. Ступінь рухливості кадмію найменшою була в зоні впливу 

машинобудування. Найвищим значенням ступінь рухливості свинцю і кадмію 

характеризувалась в зоні впливу чорної металургії.  

Фізико-хімічні властивості важких металів впливають на їх взаємодію з 

компонентами грунтово - поглинаючого комплексу, що зумовлює різний 

характер, як їх трансформації так і міграції по профілю ґрунту табл. 2. 

Таблиця 2 - Розподіл рухомих форм важких металів по шарам ґрунту 

Шар ґрунту, 

см 

Вміст рухомих форм ВМ, мг/кг 

Мідь Цинк Свинець Кадмій 

0-20 0,65 2,08 1,32 0,18 

20-40 0,50 1,29 0,98 0,15 

40-60 0,38 0,32 0,20 0,12 
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Аналіз досліджень показав, що рухомі форми міді, свинцю і цинку 

більшою мірою акумулюються в верхньому гумусовому горизонті. Іони міді, 

свинцю і цинку мають більш високі константи стабільності  з’єднань з 

речовинами гумусової природи. Іони кадмію характеризуються більшою 

рухомістю, тому вміст цих компонентів по шарам ґрунту суттєво не 

відрізнявся. Така поведінка важких металів імовірно пов’язана з розчинністю 

сполук цих елементів, а також зі здатністю утворювати комплексні  сполуки. 

Таким чином, виявлено, що буферні властивості чорнозему звичайного різні 

для різних елементів. 
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БЕЗПЕКА РОБОТИ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЗАГИБЕЛІ ЗЕМНОВОДНИХ  

НА АВТОШЛЯХАХ 

 

Груна І.І., Лацик І.О. 

студентки біологічного факультуту 

науковий керівник: Ващук В.В.  

Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Проблема безпеки роботи – є актуальною в сучасному суспільстві, що тісно 

пов’язані з бурхливим розвитком науково – технічного прогресу, погіршенням 

екологічного стану, зменшення біорізноманіття. Збереження видового складу, 

раціональне й ощадливе природокористування, зменшення наслідків негативного 

антропогенного впливу на біоту є неможливим без глибокого комплексного вив-

чення популяцій тварин. У теперішній час механізми взаємодії людини та при-

роди, людини та техніки, індивіда та суспільства, все частіше порушуються, що 

призводить до появи багатьох нових небезпек для нормальної життєдіяльності. 

Протяжність автомобільних державних доріг в Україні становить 169.5 тис. 

км. Автомобільні шляхи виступають штучними бар’єрами у природному 

середовищі, фрагментуючи його й ізолюючи деякі ділянки, що призводить до 

зниження чисельності популяцій земноводних зокрема та стабільності екосистем 

у цілому. Саме для земноводних, на відміну від інших видів наземних хребетних 

тварин, характерними є щорічні масові міграції, масштаби яких звичайно 

перевищують розміри фрагментованих дорогами ділянок ландшафту. Невідво-

ротний конфлікт "тварина-дорога" ускладнює перебіг циклу розвитку земновод-

них і, врешті, негативно позначається на стабільності їхніх популяцій. [1, 2]. 

Гостра необхідність проведення таких досліджень вже давно назріла і є 

очевидною, оскільки, щороку під колесами автотранспорту гине 3555 особин 

земноводних протягом сезону. Тому велика кількість дослідників займаються 

дослідженням загибелі земноводних на автошляхах. 
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 У зв’язку з цим ми пропонуємо дотримуватись таких рекомендацій: за 

межами населених пунктів дослідники, які рухаються узбіччям повинні йти 

назустріч руху транспортних засобів; у темну пору доби та в умовах недостат-

ньої видимості дослідники повинні виділити себе, а за можливості мати на 

зовнішньому одязі світлоповертальні елементи; дослідники повинні переходити 

проїзну частину по пішохідних переходах, а у разі їх відсутності - на перехрестях 

по лініях тротуарів або узбіч; якщо в зоні видимості немає переходу або 

перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків, 

потрібно переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де 

дорогу добре видно в обидва боки, і лише після того, як дослідник упевниться у 

відсутності небезпеки; у місцях, де рух регулюється, дослідникам рекомендуєть-

ся керуватися сигналами регулювальника або світлофора; у разі наближення 

транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком червоного або синього 

кольору або спеціальним звуковим сигналом потрібно утриматися від переходу 

проїзної частини або негайно залишити її; виходити на проїзну частину, не 

впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху; 

Дослідники, які займаються цією проблемою роблять значний  внесок у 

збереження біорізноманіття для теперішнього і майбутнього поколінь. Але 

вони не повинні забувати про правила роботи на автошляхах, для забезпечення 

безпеки життєдіяльності. Дотримання поданих вище рекомендацій дозволить 

уникнути небезпечних ситуацій. 

Література: 

1. Новицкий Р.В. Оценка масштабов гибели земноводных в период 

весенних и осенних миграций на автодорогах Беларуси // Матеріали І 

конференції Українського герпетологічного товариства. К., 2005. С. 122-124. 

2. Новицкий Р.В., Янчуревич О.В., Ясюля А.Д. Гибель земноводных на 

автодорогах. Оценка проблемы в масштабах Беларуси // Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и мостов. Минск, 2004. С. 83-89. 

3. Правила дорожнього руху [Електронний ресурс]. – 2001. – Режим 
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Хата – житловий простір людини, місце родинних обрядів, символ добро-

буту. Цей домашній простір у слов'янських народів умовно поділяли по діаго-

налі на дві частини: лівий бік (куток із піччю) – жіноча половина помешкання, а 

правий (куток із Покуттю) – чоловіча. Покуть повернутий найчастіше на схід. 

Найархаїчнішим елементом у сучасних сільських хатах досі залишається 

лежанка. Центром у хаті була піч - годувальниця, нагрівальниця, лакувальниця, 

а ще – розважальниця. Слово «піч» походить від слова «печера» (подивіться на 

трипільську піч – вона має вигляд печери, склепіння якої освітлене виблисками 

вогнища). Вперше слово «піч» було згадано в 945 році в «Повісті врем’яних 

літ». Піч також зберігає давнє священне значення для господаря. Тому її 

найчастіше розмальовували чудовими візерунками. Вважалося, що ворожа 

сила, задивившись на цей розпис, забуває про своє лихе діло. Житло людей, 

родинне вогнище (піч) завжди були священними – це безмежний Всесвіт, де 

живуть батьки й діди, народжуються діти й онуки. У прадавні віки, коли не 

було церкви, сім'я молилася біля родинного вівтаря, яким була піч. У ній 

палало багаття, їй приносили жертви: зерно з нового врожаю, перший кусень 

тіста перед випіканням хліба, ритуальні напої тощо. За давніми віруваннями, за 

піччю живе Домовик – добрий дух сім'ї. Якщо до нього ставляться добре, він 

допомагає всій родині, приносить щастя, а якщо ображають, шкодить. 

Коли родина переселялася до нової оселі, брали зі старої печі жарину і 

вносили її у нову хату, щоб запалити родинне вогнище в цій оселі. Кликали 
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також свого Домовика на нове помешкання. Магічне значення має і сміття, яке 

несли до нової хати "на щастя". Вважали, якщо викидати сміття після заходу 

сонця, хату обсядуть злидні. Тому його краще спалювати або виносити вдень. 

Коли в печі випікається хліб, у хаті не можна підмітати, бо це неповага до 

хліба; коли печуть хліб, на печі не можна лежати, щоб не турбувати її в цей час, 

який вважається священним. До печі дотуляють ніжками новонароджену 

дитину – такий обряд прилучення до хати і Роду. На піч молода в хаті молодого 

кидала свій пояс, щоб долучитися до нового домашнього вогнища. 

Таким же магічним значенням наділяв народ і хатній сволок – символ 

міцності будови, сім'ї, здоров'я всіх мешканців цього житла. Сволок – дерев’я-

ний брус, на якому тримається стеля в хаті. Він був ще в най примітивнішому 

житлі, в ямі, в напівземлянках періоду Київської Русі. Закладання сволока – 

важливий елемент зведення житла. Під його голову (від сходу сонця) закладали 

різні предмети, освячені в церкві, найчастіше ладан (від ударів блискавки), а з 

протилежного (глухого) кінця – шматочок хліба, сіль, гроші (для достатку) та 

вовну – для сухості й тепла. Під час закладання сволока не можна було грюкати 

(щоб не чаділо в новій хаті). Цей ритуал зберігся до наших днів. 

На сволоці робили орнаменти, які були оберегами: написи, позначки, 

рівнобічні та косі хрести (крижі), різного типу сварги, а також небесні знаки 

сонця і місяця, голуби, дерева та інші ще дохристиянські символи. 

Поріг – символ початку і закінчення хати, дому. За найдавнішими 

повір'ями, під порогом перебувають душі померлих предків, які охороняють 

рід. Причиною таких вірувань, вірогідно, були первісні типи поховання під 

порогом. Порогові віддають шану, йдучи до вінця і вирушаючи в останню путь 

(стукання труною об поріг). В Україні поширене повір'я: якщо підмітати до 

порога, то все добре вийде з хати, не можна також мести хату двома віниками. 

Тому старші люди підмітають від порога в хату, щоб "все добре залишилося в 

хаті". На Поліссі поширений звичай прибивати палицю з осики до порога, щоб 

відлякувати все зле. Магічними властивостями наділив народ кінську підкову, 

яка приносить щастя в родину. Тому її прибивали на порозі або над дверима. За 
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правилами народного етикету, завжди вважали, що вітаються через поріг тільки 

погано виховані або просто злі люди. Тому казали: "Не подавай руки через 

поріг, бо посваришся". Не можна й передавати через поріг якусь річ. 

Розмовляти з сусідом через поріг також неввічливо. Особливою шаною для 

гостя вважається зустріч його біля воріт, так само, як і провести за ворота. 

Покуть – священне місце в хаті. Тут перебувають хатні Боги, садовлять 

найпочеснішого гостя («Посаджу батька на покуті»), сидять наречені, стоїть 

ритуальний сніп жита (Дідух), ставлять божниці (спеціальні полички для 

священних образів, в давнину – статуй), прикрашені вишиваними рушниками. 

Тут проходило майже все життя людини – від народин до смерті. Коли 

з’являлася в родині дитина, то першу купелю робили на покуті. У традиційному 

селянському житлі покуть розташовували по діагоналі від печі. Біля нього сто-

яв стіл, накритий скатертиною, з хлібом-сіллю, що символізував гостинність.  

Для спання в Україні здавна використовували дерев'яні ліжка, лави, 

полики. Піл, або полик, – дерев'яний настил, який встановлюють від печі або 

лежанки до протилежної стіни. Вдень він служить місцем для побутових речей і 

домашніх робіт, а вночі на ньому сплять. Український полик відрізняється від 

російських і білоруських полатей тим, що влаштовується внизу (приблизна 

висота ліжка), в той час як податі – на відстані 80 см від стелі. Піл, як і лави, 

українки застеляють кольоровими ряднами або килимками, що створює 

особливий затишок у хаті. 

Архітектура українського житла розмаїта і має регіональні особливості: 

конструктивні, декоративно-художні, відмінності в плануванні та інтер'єрі. 

Регіональні типи житла в цілому відповідають етнографічному районуванню 

України. Проте нині відбувається багато змін у архітектурі народного житла 

внаслідок впровадження професійних методів будівництва, нових будівельних 

матеріалів, способів оздоблення тощо. Комфортність карпатського житла 

зумовила поширення традицій карпатських будівників у інших регіонах 

України (на Півдні, Лівобережжі). Центрально-український тип житла 

поширився далі на північ (Полісся) та на південь. Але, незважаючи на ці 
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докорінні зміни у традиційній архітектурі, українське житлобудування зберігає 

і розвиває кращі зразки народного житла і має самобутні риси, що вирізняють 

його від традицій сусідів – росіян і білорусів. 

Крім того, інтер'єр української хати постійно змінювався відповідно до 

днів тижня та великих календарних свят. Якщо в будні долівка була 

незастеленою, то в неділю кожна господиня застеляла свіжопідмазану підлогу 

(долівку) тканими ряднинами (верітками, доріжками). Стіл, який у будень не 

застеляли або застеляли грубою буденною скатертиною без візерунків, у 

неділю застеляли святковою ("празничною") вишитою чи з тканим візерунком 

скатеркою, на стіл клали хліб, сіль, ставили квіти. Святково вбирали також 

ліжка: накривали красивішими покривалами (веретами), подушки виставляли 

одна на одну в свіжовипраних і випрасуваних вишитих наволочках. Широко 

використовували штучні квіти для оздоблення покуті, сволока, а також 

прикрашали стіни витинанками чи іншими паперовими прикрасами, які час від 

часу заміняли на новіші. Перед неділею підбілювали, підмазували й 

поновлювали декор на печі та стінах. 

У інтер'єрі відображали значні події родинного життя. Так, коли в хаті 

була породілля із немовлям, ліжко завішували ширмою (на Півдні) або 

тканиною, перекинутою через жердину (Поділля, Покуття). Таку завісу не 

знімали протягом шести тижнів, коли мати й дитина були найуразливіші. Це 

був охоронний засіб, що рятує від "поганих очей". 

Коли в хаті був покійник, вікна та дзеркала завішували хусткою, знімали 

святкові прикраси, стіл застеляли скатертиною або тканиною, веретою, 

килимком тощо. 

Кожне річне свято вимагало своїх особливих атрибутів, прикрас, елемен-

тів інтер'єру. Так, на Різдво на покуть виставляли Дідуха з жита, пшениці або 

вівса. На стіл під скатертину клали солому, часник, а під стіл леміш від плуга. 

На стелю підвішували прикраси у вигляді птахів, їжаків чи "павучків", виготов-

лених із паперу, глини, яєць, колосків. На столі лежав обрядовий хліб – калачі. 

На думку багатьох дослідників, Дідух символізує чоловіче начало, а солома, 
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покладена під скатертину, - жіноче. На Покутті цю солому називають "Баба". За 

своїм значенням символіка Різдвяного інтер'єру сягає найдавніших звичаїв 

нашого хліборобського народу, які, вірогідно, успадковані ще від Трипілля. 

Перед Великоднем хату обновляли, мили, підмазували, білили. Це 

очищення після зими мало значення весняного оновлення життя. Особливою 

прикметою Великодніх свят були писанки та крашанки, складені на святковому 

столі, де стояв кошик з освяченими великодніми короваями. Стіни прикрашали 

новими рушниками та штучними квітами. 

На Зелені свята (Русалії, Трійцю) та на Купала хату прикрашали живими 

зелами, овочами, квітами, своєрідними рослинними оберегами у вигляді 

віночків, букетиків, які освячували і протягом року використовували для 

лікування, обкурювання, магічних дій. 

Зміни в інтер'єрі житла також зумовлювалися і сезонними роботами, 

наприклад, восени вносили ткацький верстат, який влітку виносили на горище 

або в комору, бо жінка займалася городом, полем та іншими справами. Отже, 

кожної пори року хатнє господарство мало свій вигляд, свою символіку і 

образну динаміку. 

Отже, традиції українського національного будівництва дуже різноманіт-

ні, вирізняються індивідуальністю та багатогранністю дизайну стародавніх 

українських будівель. 
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2. Українська хата та її інтер’єр – Електронний ресурс // http://www.ukr-

sov.kiev.ua/interior/ukr_hata 

3. Інтер’єр української хати. –  Електронний ресурс // https://www.acade-

mia.edu/14171059/ 
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 УДК 581           2. Природничі науки 

 

СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ECHINOPS EXALTATUS SCHRAD ЯК ВАЖЛИВА  

ДЛЯ ІНТРОДУКЦІЇ ПОСІВНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Дацків М.В, Міхеєва Г.Л.,Приходько О.В. 

студентки біологічного факультету 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Лікарські рослини мають велике значення як джерело сировини для 

медицини та фармацевтичної промисловості. Вивчення рослинних ресурсів – це 

одне з найважливіших завдань ботаніки. 

На сьогоднішній день в Україні офіційно зареєстровано близько 300 видів 

лікарських рослин, хоча їх, без сумніву, набагато більше. Переважна частина 

рослин, які мають лікарські властивості, просто не вивчена на необхідному 

рівні, і саме тому безліч корисних видів не перебуває під належною охороною, 

не зазнає інтродукції та поширення. Варто взяти до уваги, що значна їхня 

кількість – це види-ендеміки чи ті, котрі занесені до Червоної книги України. 

Актуальність проблеми полягає у необхідності вивчення та інтродукції 

якомога більшої кількості лікарських рослин, тому що з огляду на екологічний 

стан довкілля все більші переваги мають засоби природного походження. 

Метою моєї роботи було визначення насіннєвої схожості виду, що 

належить до Червоної книги України.  

Об'єктом мого дослідження є Echinops exaltatus Schrad – вид, який занесе-

но до Червоної книги України: його природоохоронний статус – неоцінений. 

Відомі популяції є малочисельними, представлені поодинокими особинами або 

нечисельними популяційними локусами. [4, с. 483] 

Об'єкти Червоної книги України належать до природних ресурсів загаль-

нодержавного значення і підлягають особливій охороні на всій території 

України. [3] 
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Однак популяції E. exaltatus не охороняютьcя, тому деякі локалітети 

перебувають під загрозою зникнення. У «Червоній книзі України» вказано, що 

створення ботанічних заказників «Заріччя» та «Новицька дубина» в Івано-

Франківській області є просто необхідним, бо інакше цей локалітет загрожує 

зникненням. Також необхідна культивація виду в ботанічних садах та 

репатріація рослин на території, де вони раніше траплялися. [2, с. 320] 

Культивація виду в ботанічних садах потребує певних попередніх даних. 

Важливими для інтродукції рослин у культурі є посівні характеристики виду. 

Посівні якості насіння ми вивчали у лабораторних умовах за методиками 

І. В. Вайнагія (1963). [1, с. 48] 

Схожість вказує на кількість насінин, які здатні проростати і утворювати 

нормальні проростки. Вона також характеризує успішність інтродукції видів у 

інших екологічних умовах. 

Таблиця 1 

Лабораторна схожість насіння в умовах культури  

Назва 

виду 
Повторність 

Початок 

пророс-

тання,  

доба 

Кількість пророслого 

насіння/доба 

Середнє 

значення 

схожості у 

% 
5 6 7 8 

Echinops 

exaltatus 

Schrad. 

 

A 5 13 5 1 - 

84% 
B 5 10 10 1 1 

C 5 12 7 2 1 

D 5 9 10 2 1 

 

Проаналізувавши одержані результати, можна зробити наступні 

висновки: 

1. Свіжозібране насіння Echinops exaltatus Schrad. у лабораторних умовах 

починає проростати на 5 добу після закладання досліду. 

2.  За 11 діб проростає усе життєздатне насіння. 

3. Свіжозібране насіння видів роду Echinops характеризується високою 

схожістю та енергією проростання (більше 70%). 

4. Попри високу насіннєву продуктивність, поновлення популяцій виду 
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незначне – через пошкодження насіння шкідниками та низький відсоток його 

проростання, що є однією з причин малої чисельності популяцій. Також насіння 

часто є інфікованим грибами родів Aspergillus та Penicillum, що знижує 

можливість проростання у природних умовах.  

Ми вважаємо, що ці дані можуть допомогти при подальшій інтродукції та 

культивації. 

Література:  

1. Вайнагій, І. В. (1963). Схожість насіння дикорослих трав'янистих рослин 

Карпат у лабораторних умовах. Український ботанічний журнал, 20(4),48-57. 

2. Дідух, Я. П. (Ред.). (2009). Червона книга України. Рослинний світ. Київ: 

Глобалконсалтинг. 

3. Конституція України: закон України від 07.02.2002 № 3055-III// 

Відомості Верховної Ради України, 30, 201.  

4. Парпан, В. І., & Дмитраш–Вацеба, І. І. (2016). Поширення та стан 

популяцій Echinops exaltatus (Asteraceae) на території Південного Опілля. 

Український ботанічний журнал, 73(5), 483-491. 

____________________________________________________________________ 

УДК 392.1 Природничі науки 

 

УКРАЇНСЬКІ ЗВИЧАЇ ТА ТРАДИЦІЇ 

 

Доля Д. В. 

студент відділення початкового навчання 

Луцький педагогічний коледж 

Науковий керівник – Галина Давидюк 

викладач-методист природничих дисциплін  

Луцького педагогічного коледжу 

м. Луцьк, Україна 

Складний і тривалий шлях розвитку пройшли українські календарно-

побутові звичаї та обряди. Таку назву вони отримали через зв’язок з календар-

ними циклами (зимою, весною, літом, осінню), від яких безпосередньо залежав 

побут наших предків. Часом їх ще називають аграрними, тобто пов'язаними з 



19 
 

певними видами господарських робіт (сівбою, плеканням посівів, збиранням 

врожаю). Але це вірно лише до певної міри, оскільки значна частина тих звича-

їв та обрядів виникла задовго до того, коли наші предки пізнали хліборобство. 

Знання природних циклів і орієнтація в часі формувалися ще на тій стадії, 

коли давнє населення на території України вело привласнювальну форму госпо-

дарювання, тобто існувало виключно за рахунок мисливства і збиральництва. 

Залежно від пори року воно переміщалося з місця на місце, тобто дотримувалося 

напівкочового способу життя, щоб забезпечити себе достатньою кількістю їжі. 

Нині майже нічого невідомо про звичаї людей кам'яного віку (палеоліту, 

мезоліту). Але це не означає, що жодної обрядовості в них не було. Побут тих 

народів, чий спосіб життя до недавнього часу відповідав первісній стадії, яку 

давним-давно пройшли наші предки, засвідчує, що звичаї і обряди, приурочені 

до початку чи закінчення певного природного сезону, були і в них. У цьому 

переконує ближче знайомство з обрядовими циклами. 

Минали тисячоліття, поки давні люди приручили звірів, навчилися 

вирощувати хліб. Перехід від привласнювальної до відтворювальної форми 

господарювання спричинив зміну способу життя. Полювання на звірів зміню-

ється на тваринництво. Збиральництво поступово переростає у хліборобство; 

замість мандрівного способу життя настає відносна осілість, тривале прожи-

вання на певній території. Але первісні форми життя не зникають безслідно, а 

доповнюють новий господарський устрій. Ця закономірність властива і 

обрядовості, в якій давні обрядові дійства постійно доповнюються новими. 

Паралельно зі зміною способу життя наші предки набували все нових і 

нових знань. На їх базі формувався певний світогляд як система поглядів на 

утворення світу, розуміння в ньому місця людини. Її взаємин з іншими людьми 

та навколишньою природою. Давні люди досить добре усвідомлювали значення 

природних явищ для свого існування. Ще в дописемний період вони намагалися 

якимось чином фіксувати свої знання про природу, здобуті у процесі пристосу-

вання до неї. Поступово формувалося розуміння впливу різних небесних явищ 

на суто земні справи людей. Це послужило відправною точкою для виникнення 
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сучасної астрономії. З її зародженням формується система обліку великих 

проміжків часу, яка базується на періодичності видимого руху небесних тіл 

(Місяця, Сонця чи окремих планет). 

Але такими календарями користувалися далеко не всі. Астрономічні 

підрахунки настання того чи іншого сезону здійснювались елітарною частиною 

населення. До прийняття християнства на території України це були жерці, 

служителі язичницьких храмів,— так звані «волхви», «відуни», тобто особи, які 

володіли певними знаннями, але тримали їх у таємниці. Вони й вираховували 

періоди настання праних сезонів, визначали пов'язані з ними календарні, свята 

— терміни вшанування язичницьких божеств, яким поклонялися наші предки. 

Для більшості населення ближчим був календар, в основу якого покладено 

вегетаційний період, тобто період активного життя рослинного світу. У наших 

умовах вегетаційний рік триває від останніх весняних приморозків до перших 

осінніх. З ним була пов'язана трудова діяльність переважної більшості людей, 

оскільки знання початку чи кінця хліборобських робіт мало практичне значення. 

На обидві системи обліку часу — елітарну і народну, що взаємодіяли і 

взаємодоповнювали одна одну, істотно вплинула християнізація наших 

предків-язичників. З прийняттям християнства на Русі складається новий 

календар, упроваджуються нові святкові дати. Частково вони співпадали зі 

старими язичницькими святами, частково витісняли їх. 

Наш народ має багату культуру, величезний скарб якої складається з 

цінностей, надбаних багатьма поколіннями. З прадавніх часів до нас ідуть 

життєва мудрість та настанови щодо способу життя. Вони закладені в українсь-

ких звичаях, обрядах, фольклорі, адже в них - світовідчуття та світосприймання 

нашого народу. У них пояснюються та обґрунтовуються взаємини між людьми, 

цінність духовної культури окремої людини і народу взагалі. 

Дуже тісно народна творчість пов'язана із звичаями, що являють собою 

закони, якими українці керувались щоденно. 

Як і рідна мова, звичаї об'єднують людей в один народ. Того, хто забуває 

звичаї, карають Бог і люди, а, за українським повір'ям, у батьків, що не дотри-
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муються звичаїв, народжуються діти, які стають вовкулаками. 

Дохристиянські звичаї гармонійно переплелися з релігійними, утворивши 

обряди, які ми маємо на сьогодні: колись Різдво припадало на свято зимового 

повороту сонця, вісника врожаю та щастя, про що й співається у колядках. У 

них переплелися мотиви хліборобські, військові, казково-фантастичні, весільні 

та біблійно-релігійні. 

Родильні обряди, що супроводжували народження дитини, ретельно 

обставлялися магічними діями та обереговими знаками, бо таїнство появи на 

світ належало до особливо делікатних сфер. Приймаючи роди, повивальна баб-

ка намагалася прищепити дитині необхідні риси характеру. Аби дитина росла 

здоровою, під час купання використовували освячені трави та квіти (свячене 

зілля); у купіль дівчинки додавали меду, а іноді й молока («щоб гарною була»), 

хлопчикам клали корінь дивосилу («щоб сильними були») або сокиру («щоб 

уміли майструвати»). Кожен, хто приходив до хати під час ритуалу, мав кинути 

у купіль монету «на щастя». 

Весілля в середовищі українців було справжнім драматичним дійством, 

що супроводжувалася музикою, співами, танцями, іграми, набуваючи характеру 

народного свята. Все починалося зі сватання, коли представники родів молодо-

го й молодої домовлялися про весілля. Бували випадки, коли дівчина не давала 

згоди на одруження. Тоді вона повертала старостам принесений ними хліб, а 

молодому «дарувала» гарбуза чи макогона. 

Отже, з-поміж усіх церковних дат, які припадали на зимову пору, найваж-

ливіше значення мав період від Свят-вечора до Водохрещ. У ньому було найбіль-

ше обрядових дійств, якими намагалися забезпечити здоров'я, щастя і достаток, 

Переважна більшість із них була прямована на вшанування покійних предків. 

Література: 

1. Традиції та звичаї українського народу: святково-обрядова культура. –  

Електронний ресурс // http://www.nbuv.gov.ua/node/2982 

2. Сімейні обряди та звичаї. –  Електронний ресурс // http://myukraine.info/ 
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____________________________________________________________________ 

УДК 576.7 Біологічні науки 

 

ГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СТІНКИ ТОВСТОЇ КИШКИ ПРИ МЕТАБОЛІЧНОМУ 

СИНДРОМІ 

 

Казначєєва М.С., 

старший викладач  

природничо-географічного факультету  

Центральноукраїнський державний  

педагогічний університет  

імені Володимира Винниченка 

м. Кропивницький, Україна 

Згідно даних останніх досліджень у пацієнтів із метаболічним синдромом 

(МС) виділяють «метаболічну тріаду» найбільш поширених захворюваннь 

органів травної системи:  захворювання стравоходу, захворювання печінки та 

біліарного тракту та захворювання товстої кишки (ТК). Частота зустрічаємості 

захворювань товстої кишки є значною, складає 68-74 % і стрімко зростає, що 

обгрунтовує актуальність обраної проблеми [1, с.26]. 

Захворювання ТК виявлені у 74% хворих МС: дискінезії ТК з синдромом 

закрепів – 36%, дивертикулярна хвороба ТК – 28%, поліпоз ТК – 10% випадків. 

Зміни ТК у хворих із МС характеризуються специфічними клінічними симпто-

мами: метеоризмом, переймоподібними болями в животі, частими закрепами, 

що вимагають постійного прийому проносних засобів (74% обстежуваних). При 

рентгенологічному дослідженні ТК виявляються значні порушення моторики 

ТК, потовщення і ригідність стінок, уповільнення пасажу барію, зникнення 

гаустрацій, виявляються дефекти наповнення різної величини, що нагадують 

відбиток "великого пальця". У 1/3 хворих виявляються поодинокі або множинні 

дивертикули ТК і ерозії. Найбільш часто зазначені зміни локалізуються в 

селезінковому куті ТК, ободової кишці, низхідному відділі ТК [2, с.29].  

https://otherreferats.allbest.ru/moscow/c00760262.html
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Найбільш значущих змін у стінці ТК зазнають слизова та підслизова 

оболонки. Під час гістологічного дослідження слизової оболонки ТК 

визначаються крововиливи, часткова або повна деструкція  келихоподібних 

клітин власної пластинки слизової, наявна велика кількість сегментоядерних 

лейкоцитів, поодинокі еозинофіли. У капілярах слизової оболонки виявляються 

згустки фібрину, свіжі крововиливи. У підслизовій оболонці – набряк, значні 

мікроциркуляторні порушеннях. У 30% хворих можуть виявлятися поодинокі 

або множинні дивертикули ТК, ерозії. Найбільш часто ці зміни локалізуються в 

селезінковому вигині товстої кишки та в її низхідному відділі [3, с.76]. 

До значних негативних наслідків та загострення захворювання 

призводить порушення мікрофлори ТК, оскільки вона відіграє велику роль на 

кінцевих етапах метаболізму холестерину і жовчних кислот. Перетворення 

холестерину в стерин та копростанол, які не всмоктуються, відбувається за 

участю бактерій кишківника. Вони також здатні здійснювати гідроліз 

холестерину. У результаті анаеробної діяльності мікроор ганізмів ТК 

утворюються жирні кислоти, які є найважливішими регуляторами водного, 

електролітного, і кислотно-лужного балансів, а також вуглеводного, ліпідного 

метаболізму в печінці та інших тканинах. При цьому створюється вадне коло: 

порушення мікрофлори кишківника, накопичення ендотоксинів → порушення 

ентерогепатичної циркуляції жовчних кислот → порушення функції печінки → 

порушення обміну ліпідів → порушення структури печінки (жирова 

інфільтрація, фіброз) → порушення обміну ліпідів → підтримання і збільшення 

порушеного кишкового дисбіозу [2, с.30].  

Численні дослідження останніх років свідчать про те, що метаболічний 

синдром є чинником підвищенням ризику виникнення колоректального раку в 

1,5-2 рази та підвищення частоти  післяопераційних ускладнень [4, с.29].  

Слід зазначити, що всі вищенаведені зміни тканин ТК є передумовою для 

виникнення нових патологій та подальшого ускладнення симптоматики МС. 
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Висновок: патоморфологічні зміни травного тракту, що спостерігаються 

при метаболічному синдромі є не тільки наслідком, а й потужним підгрунтям 

його подальшого прогресу. 
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Глобальні кліматичні зміни, стихійні явища, значний антропогенний 

вплив на лісові екосистеми знижують біологічну стійкість деревостанів. 

Об’їдання хвої фітофагами спричиняє ослаблення дерев, засихання гілок і 

заселення їх короїдами, вусачами, златками [1, с.80]. 



25 
 

Сосновий шовкопряд  Dendrolimus  pini L. – найбільш небезпечний 

фітофаг, який інтенсивно знищує хвою. Сосна звичайна пошкоджується 

гусеницями фітофага з ранньої весни до пізньої осені. 

Чисельність сосновго шовкопряда регулюють понад 60 видів паразитів і 

хижаків. Відкладені яйця заражають їздці-яйцеїди – Telenomus verticillatus 

Kieffer., T. tetramomus Thomps., Trichogramma sp., Trichogramma pintoi Voeg, 

гусениць і лялечок – браконіди – Apanteles ordinarius Ratz., A. liparidis Bouche,  

A. solitarius Ratz., Rogas esenbecki Ytg., R.geniculator Nees., Meteorus versicolor 

Wesm.; іхневмоніди – Apechtis capulifera Kriechb., A. rufata Gmel., Pimpla 

instigator L., Ipoplectis viduata  Grav.; мухи-тахіни – Masicera silvatica Fall., M. 

sphingivora R.-D., Sturmia inconspicua Mg., Blepharipoda scutellata R.-D., Ernestia 

laevigata Mg., Lypha dubia Fll. та ін. У вологу погоду спостерігаються  епізоотії 

внаслідок зараження грибними, бактеріальними та вірусними хворобами         

[1, с.80, 2, 3]. 

Дослідження проводили у 2013–2015 рр. в кварталах 109, 110, 111,112,113 

Михайлівського лісництва ДП «Канівське лісове господарство». Кількість 

гусениць соснового шовкопряда зростала із збільшенням віку насаджень та 

лісорослинних  умов. Максимальна щільність гусениць соснового шовкопряда  

в умовах В2 становила в середньому 8–12 гусениць з розрахунку на  одне 

дерево. 

В період досліджень відбирали проби лісової підстилки з діапаузуючими 

гусеницями шовкопряда, а також зразки гілок з хвоєю, де підраховували яйця 

та гусениць. Крім того, в лабораторних умовах визначали рівень життєздатності 

яєць та рівень їх зараження  ентомофагами і ентомопатогеннами. Визначали 

також видове різноманіття паразитів яєць гусениць та лялечок соснового 

шовкопряда. 

Проводили розселення лабораторної культури трихограми (Trichogramma 

evanescens Westw) в період відкладання яєць самицями соснового шовкопряда. 

Усього було проведено два прийоми розселення з інтервалом 7–8 днів. Норми 

розселення трихограми становили 5,5 та 6,0 тисяч особин на одне дерево віком 
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10–15 років і старше. Oдин прийом розселення на дерева паразита яєць 

лускокрилих фітофагів теленомуса вертициллятуса (Telenomus verticillatus 

Kieffer.). Цей прийом проводили через 4–5 днів після першого розселення  на 

дерева трихограми. Норма розселення теленомуса становить 220–230 особин на 

одне дерево. Для розселення трихограми та теленомуса використовували 

лабораторні культури ентомофагів першого класу якості.   

В результаті проведених досліджень було виявлено ентомофагів, які 

паразитували на усіх стадіях розвитку соснового шовкопряда. Серед них 

домінували паразити яєць теленомус вертициллятус (Telenomus verticillatus 

Kieffer.) та трихограма (Trichogramma evanescens Westw). 

Лабораторними дослідженнями встановлено, що теленомус в яйцях 

соснового шовкопряда розвивається за 17–24 дні, середня плодючість самиць 

75–80 яєць, частка самиць у популяціях складає 55–75%. Встановлено також, 

що у одному яйці шовкопряда завершує розвиток 8–10 особин цього паразита. 

Показана принципова можливість розведення теленомуса в лабораторних 

умовах. Таким чином цілком доцільно проводити збір яєць соснового 

шовкопряда з наступним розведенням теленомуса. 

Серед  паразитів  гусениць різних віків шовкопряда було виявлено такі 

види: метеоруса строкатого (Meteorus versicolor Wesm), муху-тахіну (Masicera 

sivatica Fall.) та муху-саркофагу (Agria affanis Fall). Частка заражених гусениць 

цими видами паразитів перевищувала 73,2 % із усіх видів ентомофагів. 

 Також у соснових насадженнях зустрічалися жужелиці, що екологічно та 

трофічно пов’язані з сосновим шовкопрядом: агонум облямований (Agonum 

marginatum L.) – 1 шт., агонум тонконогий (Agonum gracilipes Duft) – 2 шт., 

тускляк виїмчастогрудий (Amara aulica Pz.) – 2 шт., головач звичайний (Broscus 

cephalotes L.) – 2 шт., бігунчик чотирьохкрапковий (Bembidion guadrimaculatum 

L.) – 2 шт., скорохід двопузирчатий (Badister bipustulatus F.) – 2 шт., турун 

облямований (Carabus marginalis F.) – 2 шт., гарпал широкий  (Harpalus Latus 

L.) – 12 шт., гарпал чорний (Harpalus fuliginosus Duft.) – 4 шт., гарпал 

перехідний (Harpalus progredius Duft.) – 3 шт., нотіофілус рудоногий 
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(Notiophilus rufipes F.) – 2 шт., офонус чорний (Ophonus calceatus Duft) – 2шт., 

офонус лісовий (Ophonus punctatulu Duft.) – 2 шт., птеростіх чорний 

(Pterostichus niger Sehall.) – 28 шт., птеростіх звичайний (Pterostichus melanarius 

Ill.) – 38 шт., птеростіх крапковий (Pterostichus oblongopunctatus F.) – 11 шт., 

стомис стрункий (Stomis pumicatus Pz.) – 1 шт.[4]. 

Під час досліджень було встановлено, що в лісах родини Formicidae 

живуть такі види мурашок: рудий лісовий мураха (Formica rufa L.,1761), малий 

лісовий мураха (Formica polyctena Forest.,1850), великий тонкоголовий мураха 

Formica exsecta. 

Рудий лісовий мураха мешкає головним чином в зрілих (старших за 40 

років) хвойних та мішаних лісах. Малий лісовий мураха живе в добре 

освітлених місцях переважно в чистих ялинниках та сосняках з листяним 

підліском, звичайно колоніями. Великий тонкоголовий мураха зустрічається в 

освітлених місцях великими колоніями по 20-30 гнізд у мішаних лісах. 

За нашими дослідженнями руді лісові мурахи (Formica rufa L.,1761) є 

досить  ефективними хижаками багатьох видів комах. Зокрема встановлено, що 

восени після закінчення процесу діапаузування гусениць і періоду весняної 

реактивації мурахи знищували гусениць соснового шовкопряда. Ефективність 

хижацтва на пробних площадках становив 27,4 – 36,2%. 

У соснових насадженнях зустрічалися птахи. Синиця велика (Parus major 

L.) знищує яйця соснового шовкопряда. Гусениць та лялечок поїдають зозуля 

(Cuculus canorus L.), сорока (Pica pica L.), ворона (Corvus corone L.), грак 

(Corvus frugiegus L.), одуд (Upupa epops L.). 

Висновки. Серед найнебезпечніших лускокрилих фітофагів є сосновий 

(Dendrolimus pini L.), гусениці якого живляться  як торішньою хвоєю, так і 

хвоєю поточного року влітку, а також бруньками й молодими пагонами у роки 

масового розмноження. 

Яйця соснового шовкопряда заражає декілька видів паразитів, із яких 

найбільш ефективними є трихограма (Trichogramma evanescens Westw) та 

теленомус вертиллятус (Telenomus verticillatus Kieffer). Рівень зараження яєць 
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шовкопряда  природними популяціями трихограми коливається у межах 12,8 до 

29,2%, теленомуса 12,8 до 29,2 %. Рівень зараження яєць соснового шовкопряда 

іншими ентомофагами становив 1,9 до 4,7% [5, с. 229]. 

Результати досліджень підтвердили, що в місцях поширення рудих 

лісових мурашок (Formica rufa L.) різко зменшується чисельність соснового 

шовкопряда.  

Спостерігається значне видове різноманіття популяцій турунів з 

вираженою руховою активністю та трофічністю личинок та імаго. За період 

діапаузуваня рівень хижацтва цієї групи коливається в межах 32,4 до 48,5%. 
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Народні ігри, відомі нам як забава, як форма фізичного загартування,— 

своєрідна школа виховання, що формує поетичне мислення і мистецькі смаки. 

Гра була вигадана ще первісними людьми як частина складного ритуалу, який 

мав на меті інтенсифікувати людську енергію для найповнішого впливу на 

явища природи і життя. 

Словесний текст ігор, який зараз, наприклад у весняних іграх, має першо-

рядне значення, довгий час був лише одним із складових елементів, і то не 

найголовнішим, у комплексі ритмічного руху, жесту, вигуку. У колективному 

дійстві, магічному ритуалі, покликаному сприяти розвиткові й росту рослин чи 

тварин, головним смислом руху була імітація. Весняні ігри того часу, коли вони 

були рослинними магічними діями і виконувались дорослими представниками 

роду, можна назвати вегетаційними. Пізніше вони втрачають свій магічний 

смисл і переходять у розряд молодіжних та дитячих забав. 

Дослідження ігор дає багатющий матеріал для з’ясування історичних 

основ формування української нації, коріння її звичаїв, вірувань та традицій. 

ПЛЕТЕНИЙ  ШУМ 

Плетений шум — дуже гарна гуртова гра, бо це заразом і танок. Тим-то 

в неї і гратися, і дивитись, як граються, гарно. Всі беруться за руки і стають 

півколом. Середня пара підносить з'єднані руки догори — це «ворота». Крайні 

парами — один іде з одного, другий — з другого боку — пробігають у 

ворота. Коли ж доходить черга до середньої пари, то вона перекручується під 
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своїми руками, і гра йде далі. Шум то заплітають, то розплітають, співаючи 

таку пісеньку: 

Ой нумо, нумо 

В плетеного шума. 

Як наша мати 

Буде заплітати. 

Заплетися, шуме, 

Заплетися,  

Хрещатий барвінку, 

Розстелися. 

Ой нумо, нумо 

В плетеного шума. 

Як наша мати. 

Буде розплітати. 

Розплетися, шуме, 

Розплетися, 

Хрещатий барвінку, 

Розстелися. 

Так повторюють, 

поки награються. 

СІРИЙ  ВОВК 

А оце вже гра для тих, хто має прудкі ноги. Бо тут треба втікати од сірого 

вовка! Ну, хоч і не від справжнього сірого вовка, то все-таки попасти йому, в 

лапи не хочеться. 

А починається все так. Одного когось вибирають за сірого вовка. Він 

сідає на пеньочку й сидить, зіщулившись і взявшись рукою за щоку. Ось, мов-

ляв, який я бідний та сумирний! Ну, всі, коли таке побачать, підходять до вовка 

ближче, а далі зовсім близенько, нахиляються і вдають, ніби рвуть траву. Та ще 

й приспівують: 

І рву, і рву горішечки, 

Не боюсь вовка й трішечки! 
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І махають на вовка руками, наче кидають оті нарвані «горішечки». 

Оцього вже вовк не витримує. Він підхоплюється на рівні ноги — і навздогінці! 

Ганяється, поки таки когось упіймає: нехай іще хтось побуде за сірого вовка! 

 

У ДОВГОЇ ЛОЗИ 

 Усі гравці стають один за одним, обличчям у потилицю, на відстанні 

сажня, голову і спину нахиляють. Гравець, котрий стоїть позаду, розганяється, 

перестрибує через кожного і стає попереду всіх так само, як і всі гравці. За ним 

те саме робить другий, третій... 

 Позаяк при цій грі усі безперервно посуваються вперед, то щоб не зайти 

далеко, вони розвертаються в інший бік і продовжують грати. 

ПЕРСТЕНЬ  

Діти сідають рядком або колом. Беруть якусь маленьку річ, частіше 

перстень. Цей перстень кладуть у руки так, щоб відгадчик не знав, у кого цей 

перстень. А для цього діти наставляють руки, і той, що роздає перстень, кладе 

свої руки з перстнем в інші руки і, кому забажає, тому й опустить той перстень. 

Це все добре бережеться, щоб відгадчик не побачив перстня.Коли вже перстень 

розданий, той, хто відгадує, підходить до сидячих і каже: 

 Гадало, гадало 

По полю ходило, 
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Дай, Боже, вгадать 

 І перстеньок взять. 

 Він підходить до дитини, яка, на його думку, має в своїх руках перстень. 

Коли ж угадає, то сідає на його місце, а той стає відгадчиком. Коли відгадчик 

не вгадає, все повторюється знову, аж поки він не вгадає. 

ВЕРЕБЕИ (ГОРОБЕЦЬ) 

Діти утворюють коло, всередині — веребей. Коло швидко рухається, всі 

співають, плескаючи в долоні. 

Киш, киш, веребей, 

Не клюй конопель. 

Мої конопельки, 

Дрібні, зелененькі, 

У вірчики в’ються, 

Самі не беруться, 

Братись не даються. 

Веребей кидається на дітей, які утворили коло, вони розбігаються. Той, 

кого веребей зловить, займає його місце, і гра починається знову. 

ЯЩУР 

Збираються дівчата. Одну з гурту обирають за ящура, інші беруться за 

руки, водять хоровод і співають: 

Ой не сиди, ящуре, 

В гороховім місті, 

Май собі дівку, 

Як перепілку, 

Котру маєш, 

Собі забираєш. 

Як не ймеш, 

Зараз вмреш. 

Завтра поранку 

Сховаєм у ямку. 
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Пирогів напечем, 

Ящура пом’янем. 

А ти таки, ящуре, 

Не соромайся, 

Котрійсь пані поклоняйся. 

Чи старій, чи малій, 

Чи мені, молодій. 

Переспівавши, зупиняються, і ящур вибирає котрусь із дівчаток і 

кланяється їй. Дівчина дає якийсь подаруночок. Діти продовжують гру, поки 

ящур не обере кожну з учасниць гри й отримає подарунки. Потім дівчата 

починають по черзі просити подарунки у ящура: 

Ящурочку, голубочку, 

Оддай мою худібочку, 

Що я пряла, заробляла, 

Із ящуром прогуляла. 

Ящур намагається розсмішити дівчину, а та повинна дивитись в очі й не 

засміятись, бо інакше ящур не віддасть подарунок. 

Дослідити глибоко походження ігор, не пов’язаних із календарними 

обрядами, і їхній зв’язок з ритуалами нелегко, оскільки більшість з цих 

ритуалів стали власне іграми, не зберігшись у практиці дорослих. Але 

придивившись до деяких дитячих забав, можна помітити елементи ворожіння 

чи випробування, поклоніння чи жертвоприношення. Цікаво, що певна 

кількість ігор зберегла чіткий розподіл на «дівчачі» та «хлоп’ячі», що теж 

вказує на давність їх походження. Щодо педагогічної доцільності забав, 

можемо з певністю сказати, що дитячі ігри — вищий прояв системного підходу 

до виховання дитини, у якому передбачено фізичне, естетичне, розумове і 

моральне формування особистості та виховання любові до праці як одне 

з найголовніших завдань. 

В сучасному суспільстві, маючи за своїми плечима культурну прірву 

радянського часу, потрібно починати зворотній процес передачі цих знань. Те, 
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що колись було записано від дітей, має бути їм передано знову. Тому, 

розповідайте вашим дітям народні казки, навіть, якщо вони вам здаються 

страшними, жорстокими, негуманними, співайте з ними пісні і обов’язково 

грайте в українські народні ігри.  
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РОЛЬ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ 

ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

 

Ковальчук І.В., 

студентки 2 курсу  

спеціальності «Початкова освіта»  

Луцького педагогічного коледжу 

м. Луцьк, Україна 

Світ, що оточує дитину, - це передусім світ природи 

з безмежним багатством явищ, з невичерпною красою 

Тут, у природі, вічне джерело дитячого розуму. 

В.О. Сухомлинський 

Робота вчителя початкових класів передбачає розширення природничих 

поглядів молодших школярів, оскільки саме знайомство і спілкування дітей з 

природою дозволяє їм зрозуміти ступінь взаємовпливу і взаємозв’язку людини 

з природним середовищем. Це зумовлює посилену увагу до особливостей 

вивчення природознавства в початкових класах. Специфіка природознавства як 

шкільного предмету полягає в тому, що його вивчають не лише шляхом 

читання і переказу учнями змісту навчального матеріалу, але й на основі 

безпосереднього спілкування із самою природою. Цьому значно сприяє 

проведення екскурсій з природознавства, які мають значну пізнавальну 

цінність, оскільки діти бачать усе, що відбувається навкруги [8]. 

«Дитина від своєї природи, – писав В.О. Сухомлинський, – допитливий 

дослідник, відкривач світу. Так нехай же перед нею відкривається чудовий світ 

у живих фарбах, яскравих і тремтливих звуках, у казці і грі, у власній творчості, 

в красі, яка надихає її серце, в прагненні робити добро людям. Через казку, 

фантазію, через неповторну дитячу творчість – певна дорога до серця дитини. Я 

буду так вводити малюків у навколишній світ, щоб вони кожного дня 

відкривали в ньому щось нове, щоб кожен наш крок був мандрівкою до 

першоджерел – до чудесної краси природи» [4]. 



36 
 

Екскурсія – особливий вид навчальних занять, який проводиться за 

межами класної кімнати для безпосереднього сприйняття і спостереження 

учнями об’єктів та явищ, пов’язаних з вивченням програмового матеріалу [6]. 

Екскурсія як жива, безпосередня форма спілкування розвиває емоційну 

чуйність, закладає основи морального обличчя. Правильна організація 

спостережень сприяє формуванню таких важливих якостей дитини, як 

спостережливість і увагу, які сприяють збагаченню знань про навколишній світ. 

До нової програми Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України курсу 

«Природознавство 1-4 класи» включено ряд екскурсій, проведення яких є 

обов’язковим [8]. 

Екскурсії в природу - класична форма вивчення навколишнього 

середовища. На екскурсіях створюються сприятливі умови для виявлення 

естетичної цінності світу природи, її науково-пізнавального значення, 

формування грамотної поведінки в природному середовищі. Провідний метод 

вивчення природи на екскурсіях - спостереження. Саме спостереження 

дозволяє формувати у дитини повне і чітке уявлення про об'єкти природи, 

виявляти зв'язки, що існують між ними [1].  

На екскурсіях діти знайомляться з рослинами, тваринами і одночасно з 

умовами їх проживання, а це сприяє утворенню первинних уявлень про 

взаємозв'язки в природі. Екскурсії сприяють розвитку спостережливості, 

виникненню інтересу до природи, тобто пізнавального до неї ставлення дітей. 

Велика роль екскурсії в естетичному вихованні дітей, формуванні у них 

естетичного ставлення до природних явищ і об'єктів. Краса навколишнього 

світу викликає глибокі переживання [2]. 

Даний вид роботи спрямований на задоволення пізнавальних потреб 

учнів, їх фізичний та інтелектуальний розвиток, зміцнення здоров’я, уміння 

помічати цікаве, незвичне. Екскурсії також мають велике виховне значення, так 

як сприяють вихованню таких якостей особистості, як вдумливість, інтерес та 

любов до природи, кмітливість, уміння бачити прекрасне у навколишньому 

світі, старанність, самостійність тощо. Вони розширюють кругозір дітей, 
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розвивають спостережливість, уміння бачити те, що раніше відбувалося поза їх 

увагою, виробляють практичні навички та вміння – орієнтування у просторі, 

визначення видів ґрунтів, рослин, тварин, формують уявлення про їх життя, 

живлення, значення тощо. 

Під час екскурсії учні сприймають природу безпосередньо різними 

органами чуттів. 

Екскурсія може проводитися на початку роботи за темою програми. Її 

мета – викликати інтерес в учнів до вивчення теми, сприяти накопиченню 

фактичного матеріалу, що буде необхідний для наступної роботи по темі. Така 

екскурсія створює необхідні для учнів передумови для свідомого оволодіння 

навчальним матеріалом і певне налаштування щодо вивчення того чи іншого 

питання теми. Так, перед вивченням теми «Тварини» можна провести 

екскурсію у зоопарк, де учні могли поспостерігати за зовнішнім виглядом та 

особливостями поведінки тварин, які будуть вивчатися на уроках 

природознавства. 

Таким чином, екскурсія розвиває: вміння дивитися і точно сприймати 

зовнішній вигляд об'єкта, що спостерігається ("гострота і точність погляду"); 

кмітливість судження; ініціативність і допитливість; прискорює діяльність 

уяви, а також сприяє розвитку тонкої і чуйної уваги [2].  

Мета екскурсії, організованої у процесі вивчення теми, – сприяти 

частковій перевірці рівня засвоєння знань по темі, накопичення фактичного 

матеріалу для її подальшого вивчення. 

Екскурсія може проводитися після опрацювання відповідної теми. Її мета 

– закріпити здобуті на уроці знання, удосконалити уміння і навички, 

узагальнити вивчений матеріал, підвести підсумок. 

Такі уроки дозволяють учителеві встановити більш дієвий та 

безпосередній зв’язок навчання з життям, учити використовувати набуті знання 

на практиці. 

Для того, щоб екскурсія досягла успіху, вона повинна бути ретельно 

підготовлена і методично правильно спланована та проведена. 
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Проведенню екскурсії передує підготовка учителя та учнів до проведення. 

Підготовка вчителя: 

Полягають, перш за все, у визначенні мети екскурсії і відборі 

програмного змісту. Намічає вчитель екскурсію, виходячи з вимог програми та 

особливостей навколишнього місцевості. 

Визначаючи місце екскурсії, вчитель вибирає найкращий шлях до нього - 

не утомливий, не відволікаючий учнів від наміченої мети. При визначенні 

відстані до місця екскурсії слід виходити з фізичних можливостей дітей. 

Тривалість шляху до обраного місця (в один бік) не повинна перевищувати 40-

50 хв. При цьому слід враховувати особливості дороги, стан погоди. 

Як би не було знайоме місце екскурсії, необхідно за день, за два до неї 

оглянути його. Побувавши на місці майбутньої екскурсії, вчитель уточнює 

маршрут, знаходить потрібні об'єкти, намічає зміст і обсяг тих знань, які 

повинні отримати діти про даному колі явищ, послідовність проведення 

окремих частин екскурсії, встановлює місця для колективних і самостійних 

спостережень, для відпочинку дітей. Попереднє ознайомлення з місцем 

майбутньої екскурсії дає можливість не тільки уточнити і конкретизувати план, 

а й продумати прийоми її ведення. Для того щоб екскурсія була цікавою, 

вихователю треба підготувати вірші, загадки, прислів'я, ігрові прийоми [1]. 

Підготовка учнів: 

Починається з повідомлення мети екскурсії. Учні повинні знати, куди 

підуть, навіщо, що дізнаються, що потрібно зібрати. 

Учні повинні знати, що екскурсія - це заняття, яке проводиться не в 

приміщенні, а в природі і на сільськогосподарському об'єкті, тому на екскурсії 

необхідно бути дисциплінованим і уважним. Педагог нагадує дітям правила 

поведінки на вулиці [3]. 

При підготовці до екскурсії потрібно звернути увагу на одяг дітей. Діти 

повинні бути одягнені зручно, відповідно до погоди і сезоном. 

На місці екскурсії в короткій бесіді вчитель повинен нагадати мету і уточ-

нити завдання, які учні виконуватимуть. У разі потреби показати виконання тієї 
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або іншої роботи. Учні під керівництвом учителя виконують свої завдання. 

Потім учитель заслуховує повідомлення про наслідки роботи окремих ланок і 

оглядає зібрані зразки. Під час екскурсії учні повинні добре розглянути об’єкти 

вивчення, зробити відповідні записи і малюнки. Учитель повинен дати вичерпні 

відповіді на запитання, докладно розповісти про об’єкт, що вивчається, пояснює 

причини виникнення тих або інших природних явищ. Під час екскурсії в приро-

ду в дітей виникає багато запитань, вони цікавляться багатьма предметами і 

явищами природи, які безпосередньо не стосується теми екскурсії. У таких ви-

падках треба давати правильні й зрозумілі учням пояснення, всіляко заохочувати 

до спостережень і задовольняти їхню допитливість. В учнів розвиватиметься 

інтерес до природи. Учні знайомляться під час екскурсії з об’єктами, явищами і 

процесами, які проходять безпосередньо в природі і взаємопов’язані. Тільки в 

природі учні можуть конкретно бачити зв’язок між предметами і явищами. На 

екскурсіях учні вчаться слідкувати за предметами і явищами неживої природи, 

аналізувати, порівнювати їх, робити висновки [2]. 

Заключний етап екскурсії: 

Після закінчення екскурсії проводиться підсумкова бесіда. Діти обмінюються 

враженнями, розказують свої думки, розв’язують з допомогою вчителя питання, 

які виникли під час екскурсії. Вчитель уточнює, доповнює відповіді учнів. Бесіда 

повинна бути короткою, інакше вона послаблює емоційне бачення від самої екс-

курсії. Обговорюють не лише проблеми з теми екскурсії, але й загальні питання, 

пов’язані із звичайними спостереженнями природи (погода, тварини, птахи, рос-

лини, явища природи, які бачили діти). Отже, екскурсії з природознавства широко 

використовуються у початковій школі, оскільки вони надають молодшим школя-

рам самостійність у спостереженні об’єктів природи, стимулюють їхню розмову і 

творчу пізнавальну діяльність при виконанні навчальних завдань [3].  

Знання, отримані на екскурсії, розширюються і закріплюються на 

заняттях, в спостереженнях в куточку природи за принесеними об'єктами. 

Відразу ж після повернення з екскурсії зібраний матеріал необхідно розмістити 

в куточку природи (рослини поставити в вази, квіткові горщики; тварин 
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помістити в акваріум, тераріум, садки), за рослинами і тваринами організувати 

спостереження [6]. 

Через 2-3 дні після екскурсії вчитель проводить заняття з використанням 

роздаткового матеріалу, малювання, ліплення, дидактичні ігри з природним 

матеріалом, читає художню літературу, заслуховує розповіді дітей про те, де 

були і що бачили. На закінчення проводиться узагальнююча бесіда [2]. 

Плануючи бесіду після екскурсії, вчитель повинен поставити питання так, 

щоб у пам'яті учнів відновити весь хід екскурсії, підкреслити найбільш важливі 

в освітньому і виховному відношенні моменти, підвести їх до встановлення 

зв'язків між явищами. 

Підсумки екскурсій можна оформити у вигляді творчих звітів, альбомів, 

зошитів спостережень та досліджень, колекцій, малюнків, творів, оповідань 

тощо [6]. 

Таким чином, екскурсії природознавства широко використовувались у 

початковій школі, оскільки вони надавали молодших школярам самостійність у 

спостереженні об’єктів природи, стимулювали їхню розумову і творчу 

пізнавальну діяльність при виконанні навчальних завдань. До того ж, екскурсії 

мають не менше значення й для розвитку естетичних почуттів учнів, оскільки 

екскурсії привертають їхню увагу до краси рідної природи, до багатства фарб, 

звуків, краси форм та ароматів. Отже, цілеспрямоване проведення екскурсій з 3 

природознавства сприяє формуванню екологічних уявлень та культури 

молодших школярів і почуття особистої відповідальності за стан природи і 

підростаючого покоління. 
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            Бабки є одним з найбільш стародавніх рядів комах і відрізняються 

високою морфологічною спеціалізацією, завдяки якій багато авторів відносять 

їх до особливого відділу чи інфракласу. Через високу чисельність, активне хи-

жацтво і чергування в життєвому циклi водної та наземної фаз, бабки вносять 

істотний внесок у кругообіг речовин у біогеоценозах. Деякі види слугують для 

біоіндикації стану прісноводних екосистем [Белевич О.Э., Юрченко Ю.А., 2004]. 

Рівнокрилі бабки-зручний модельний об’єкт для екологічних досліджень. 

На прикладі окремих видів бабок вивчають поліморфізм, репродуктивні 

характеристики  самиць різних морф, особливості морфологічної мінливості. 

[Горб, С. М., та інші, 2000]. 

Також важливим є їх естетичне значення, оскільки бабки є окрасою 

наших лук, лiсових галявин та берегів водойм;  

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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Бабок збирали за допомогою ентомологічного сачка великого діаметром та 

з довгою ручкою. Для вилову кілька разів проводили сачком по заростях. 

Дослідження проводились поблизу водойм, лісів та на галявинах.У зв’язку з 

цим дослідникам необхідно детальніше ознайомитися із правилами поведінки 

поблизу лісів та водойм, оскільки через не дотримання певних правил безпеки 

можуть трапитись нещасні випадки. [ Павлюк, Р. С., Стражник, Л. В., 1985]. 

1. Категорично заборонено розводити вогнище в непристосованих для 

цього місцях. 

2. Категорично заборонено нищити рослинність  на території заповідника 

чи заказника як на території бази, так і поза її межами. 

3. Необхідно бути обережним при користуванні питною водою, 

обов’язково її кип’ятити, не пити з джерел і річок де якість води не 

відома. 

4. Купатися у водоймищах де є застереження суворо заборонено. 

5. Під час піших маршутів особливу увагу приділяти вибору взуття, воно 

повинно бути зручним та відповідати погоднім умовам. 

6. При дослідженнях в літній період, слід користуватись головними 

уборами та сонцезахисними кремами, щоб запобігти сонячним ударам 

та опікам. 

7. У разі дослідження поблизу або у лісі прямувати тільки за відомим Вам 

маршутом, користуватись компасом. 

8. При дослідженнях в польових умовах мати із собою пакет першої 

медичної допомоги. 

9. Враховуючи природні умови місцевості, слід забезпечити себе певним 

спорядженням у випадку їх змін. 

10.  При сильних громових розрядах не можна перебувати біля поодиноких 

дерев, поблизу металевих предметів, у водоймах швидко рухатись. 

[Корнєєнко С.В., 2013]. 

       Люди, які займаються дослідженням цих представників, роблять значний 

внесок для збереження біорізноманіття. Оскільки, бабки сьогодні- це 
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процвітаюча група комах, про що свідчить їх видоверізноманіття та 

розповсюдження. При роботі, дослідники не повинні забувати про правила 

безпеки поблизу водоймищ та лісів, для забезпечення безпеки життєдіяльності. 
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Важливою складовою частиною матеріальної культури кожного народу є 

його їжа. її характер залежить від багатьох факторів: соціально-економічного 

становища людини, історичних умов, природно-географічного середовища, 

напрямку господарської діяльності тощо. 
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Провідними галузями господарства українців у XIX – на початку XX ст. 

були хліборобство і тваринництво. Селяни займалися також бджільництвом, 

рибальством, збиральництвом. 

Харчувалися українці продуктами, отриманими із власного господарства. 

Селяни вирощували злаки: жито, пшеницю, ячмінь, овес, гречку. Морозостійкі 

овес та ячмінь переважали у господарствах гірських місцевостей. У південних 

районах України, на Подністров’ї та у східних Карпатах поширювалася 

кукурудза. 

Велику роль у харчуванні українців відігравали овочі (картопля, капуста, 

буряк, цибуля, часник, огірки) та бобові (горох, квасоля, а в карпатських селах 

– також біб). З насіння льону, конопель чи ріпака, подекуди – соняшника, 

відтискали олію. 

Важливу галузь селянського господарства складало тваринництво – 

доглядання корів, овець, кіз та свиней. Адже важливим харчовим продуктом 

було молоко, в той час як м’ясо вживали лише у свята. Споживання птиці 

(курей, гусей, качок) та яєць було також обмеженим: їх здебільшого продавали. 

Продукти, які швидко псувалися, селяни консервували: сушили, солили, 

квасили чи вудили. До найдавніших способів заготівлі продуктів на зиму 

належало сушіння грибів, лісових ягід (чорниць, терену) і фруктів (яблук, груш, 

вишень, слив), а в поліських селах – риби. 

В усій Україні було поширене соління сала і м’яса. Посолене внутрішнє 

сало («здір») скручували, обв’язували шнурком та підвішували в коморі або 

зберігали у діжці із хребтовим салом. У карпатських селах посолене сало та 

м’ясо вудили на горищі в диму. На зиму селяни солили огірки, квасили капусту 

та буряки. У діжку із шаткованою капустою клали цілі головки капусти 

(«крижівки», «качани») або половинки качанів («пелюстки»). Із «крижівок» 

готували голубці, а «пелюстки» використовували для борщу. їжа українців за 

часом уживання та престижністю поділяється на дві великі групи: щоденна і 

святкова. За вмістом основного продукту – на борошняну, овочеву, молочну, 

круп’яну, м’ясну, фруктову та комбіновану. 
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У щоденному харчуванні селян чільне місце посідав хліб, про що свідчать 

прислів’я: «Хліб – усьому голова», «Хліб – усьому пан», «Як є хліб та вода, то й 

нема голода». З покоління в покоління передавалось шанобливе ставлення лю-

дей до хліба. Важливу роль відігравав хліб у багатьох звичаях і обрядах; він 

уособлював гостинність, добробут та доброзичливість. Хлібом і сіллю зустріча-

ли дорогих гостей, рідних, з хлібом проводжали молодих до шлюбу, хліб 

приносили у дім новонародженого. Хліб був учасником дійств аграрної магії. 

Перед початком оранки його чіпляли до хомута чи клали на чепіги плура. Це 

повинно було забезпечити добрий врожай. 

   В Україні хліб пекли раз на тиждень, переважно з житнього борошна, 

домішуючи до нього ячмінне, гречане або вівсяне. У карпатських селах перева-

жав вівсяний (на Бойківщині, Лемківщині) чи кукурудзяний (на Гуцульщині) 

хліб. Основна маса селян у XIX ст. через соціально-економічні обставини 

відчувала нестачу хліба. Тому до хлібного тіста доводилось домішувати 

картоплю, горох, квасолю, а в неврожайні роки чи навесні – висівки, товчені 

жолуді, лободу, кропиву чи подорожник. Переважав хліб із заквашеного тіста, в 

карпатських селах – прісний: вівсяний «ощипок», «паленя» чи кукурудзяний 

«малай», «корж».З хлібного тіста на сніданок пекл» круглі коржі —««перепіч-

ки», «підпалки», «палениці»; а з житнього – маленькі пиріжки та невеликі 

булочки – «пампушки», які їли з борщем. Пиріжки наповнювали різною начин-

кою: картоплею, квашеною капустою, сиром, вареною квасолею, пшоняною 

кашею, а влітку і восени – вишнями, сливами, чорницями, калиною. 

Вівсяний кисіль, який ще називали «киселиця», «вівсяний борщ», був 

однією з найдавніших борошняних страв. Про нього є згадка у літописі 

«Повість минулих літ» за 997 рік. Цю страву – густу чи рідку – їли переважно 

під час постів з картоплею, хлібом, вареним бобом. 

Квашу готували з житнього чи гречаного борошна, до якого додавали 

солод та запарювали окропом. Кваша кисла в теплому місці, після чого її 

варили. На початку XX ст. вона поступово виходить із ужитку. 

В Україні була поширена затірка («затерка», «стиранка»). Для затірки 
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борошно розтирали з невеликою кількістю води до утворення маленьких 

кульок, які варили у воді. Існував інший спосіб приготування затірки: 

замішували круте тісто, від якого відщипували маленькі шматочки та варили їх 

у окропі. У скоромні дні, зцідивши воду, затірку заливали молоком, у піст – 

мастили олією. Нічим не помащена затірка називалася «порожня затірка». 

Поширеними в Україні борошняними стравами були галушки, локшина та 

вареники. Галушки готували із гречаного, житнього чи пшеничного, а в карпат-

ських селах – навіть з вівсяного борошна. Зварені у воді галушки мастили олією 

або салом.  Улюблена святкова та недільна страва – локшина, яка ще мала назву 

«тісто», «різанка». Тісто для локшини замішували з пшеничного борошна на 

яйцях. Порізану тонкими довгими смужками локшину варили у воді або молоці. 

У багатьох місцевостях нею частували гостей на весіллях та на поминках. У 

недільні та святкові дні часто готували вареники; у Галичині вони називалися 

«пироги». Вареники варили із житнього, пшеничного, гречаного, а в карпатських 

селах – ще й з ячмінного борошна; начиняли сиром, картоплею, квашеною капу-

стою. У карпатських селах були поширені вареники із овечою бринзою, а на 

Поліссі – з пшоняною кашею або товченою квасолею. На Волині вареники напо-

внювали гречаною кашею, змішаною з сиром. Улітку готували вареники з ягода-

ми – з вишнями або чорницями. Мастили страву, залежно від пісних чи скором-

них днів, олією або маслом. Крім споживчої, вареники виконували ще й магічну 

функцію: їх обов’язково варили у той день, коли народилося теля чи ягня. Це 

робили для того, щоб новонароджена худоба була такою повною, як вареник. 

У харчовому раціоні українців чільне місце посідали каші. Їх готували з 

гречаної, ячмінної або пшоняної крупи. У карпатських селах переважали вівся-

ні (Бойківщина, Лемківщина) та кукурудзяні (Гуцульщина) каші. Їх варили 

накруто (на воді) або нарідко (на молоці), мастили олією чи салом, або ж їли з 

молоком. Це була поживна страва, яку подавали переважно на обід. Готували 

кашу в будні та святкові дні. 

Багато страв готували з вареної картоплі: смажили на олії картопляники, 

пиріжки, начинені квасолею, капустою чи грибами. їх споживали зі сметаною, 
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смаженим салом або ж олією. У карпатських селах із вареної товченої картоплі, 

до якої вливали молоко та додавали овечу бринзу, готували «мачанку», в яку 

вмочали хліб. З вареної потовченої картоплі гуцули і бойки пекли на капус-

тяних листках своєрідні булочки – «балабухи», «ліниві пироги», «бульбівники». 

Українська кухня багата стравами із тертої картоплі: на олії смажили 

деруни («терті пляцки»), пекли на капустяних листках коржики («терчаники», 

«книші», «буляники»), варили галушки, а в карпатських селах – голубці. В 

бойківській кулінарії були поширені вареники з тертої картоплі, які 

наповнювали сиром. З картоплі варили юшку («юіпонку», «булян», «булі з 

водою»), до якої часто додавали квасолю, горох, гриби або якусь крупу. 

Українські селяни споживали багато капусти, особливо квашеної. З 

квашеної капусти найчастіше готували капусняк («капуста», «росолянка», 

«варянка»), додавши пшона та картоплі. Засмажували капусняк салом або 

олією, а у піст його варили з бобом або грибами. Квашену капусту також 

тушкували, начиняли нею вареники та пиріжки, їли її з хлібом. 

Найпоширенішою овочевою стравою був борщ. Про його значення у 

харчовому раціоні українців свідчать прислів’я: «Як нема борщу, то нема й 

їжі», «Борщ – старий господар», «Де в хаті борщ і капуста, там хата не пуста». 

В Україні відомо кілька різновидів борщу: з квашених буряків (у поліських і 

карпатських селах), з буряків, картоплі й капусти (Центральне Подніпров’я), з 

квашених буряків і капусти, а навесні – зі щавлю, лободи та картоплі. У піст 

борщ варили із сушеною рибою або грибами. 

Часник та цибулю використовували як приправу для багатьох страв. 

Улітку вони разом з хлібом становили полуденок селянина в полі. У віруваннях 

українців часник виконував роль оберега від злих сил. Зубчик часнику жінка 

зашивала колись у пояс «від уроків». З тією ж метою у карпатських селах моло-

дій пришивали чи вплітали до весільного вінка зубчик часнику. З часником ку-

ми несли хрестити новонароджену дитину.Важливу роль у харчовому раціоні 

селян відігравали бобові – горох, квасоля, а в карпатських селах – і біб. Зварені 

бобові досить часто їли з різними стравами замість хліба. З квасолею по всій 
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Україні варили борщ та юшку. У скоромні дні споживали коров’яче молоко (со-

лодке і кисле) та молочні продукти (сир, сметану, зрідка масло). У карпатському 

регіоні був поширений овечий сир – «будз», «буц» та овеча бринза («бриндза»). 

На коров’ячому молоці українські селяни готували різні страви: каші, 

галушки, затірку, локшину та кисіль; воно служило приправою до крутих каш 

та картоплі. З сиром варили вареники, а в центральних і східних областях 

смажили сирники та налисники.  

Досліджуючи культуру харчування моєї родини, я віднайшов в сімейних 

архівах такі старовинні рецепти: 

1. Лемзянки (варениці) 

Господиня Луцюк Марія Ісаківна (01.10.1927 р. н.) с. Дольськ Турійського 

району Волинської області 

1. Замішуємо тісто. 

2. У миску всипати 3 склянки борошна і щіпку солі, ретельно перемішати. 

3. В 0,5 склянки сироватки  долити 0,5 склянки кип′яченої води (не 

холодної)  і розмішати. Вилити рідину в борошно і замісити тісто.  

4. З тіста розкачати тоненькі ковбаски. Кожну ковбаску різати на тоненькі 

кружечки товщиною 0,5 см, перевернути на бік кружечок, притиснути пальцем 

і відкласти в сторону. Так порізати усе тісто. Варити як вареники. Шумівкою 

вийняти з води і розсипати на столі, щоб охолонули. 

5. Окремо готуємо  макову масу. 

6. 150 – 200 гр маку (товченого в ступі) запарюємо гарячим кип′яченим 

молоком (50 мл), додаємо цукор до смаку. (Щоб макова маса була не густа). 

7. У миску складаємо варені лемзянки і до них складаємо макову масу і 

підтрясаємо вгору, щоб усі вареники були рівномірно в макові. 

8. Страва готова до столу. 

2. Деруни з сиром 

 Господиня Гойзан Ганна Дмитрівна 8 квітня 1927 р. н. с. Перевали 

Турійського району Волинської області 

1. Обібрати велику миску картоплі, натерти на дрібну тертку, посолити, 
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додати 1 яйце. Розділити на 2 частини. 

2. 0,5 кг сиру посолити, розім′яти, щоб не було грудок, вбити 1 яйце. 

3. На  щедро змащену олією бляшку викласти один шар картоплі, товщиною 

1 см, потім сир і прикрити його другим шаром картоплі. 

4. Пекти у духовці і різати на великі прямокутники. 

5. Споживати, вмокаючи  у сметану! 

Отже, традиції українського національного харчування дуже різноманітні 

вирізняються індивідуальністю, сімейними традиціями окремої родини. 

Література: 

1. Харчування українців. –  Електронний ресурс // http://about-

ukraine.com/harchuvannya-ukraintsiv/ 

2. Про ―готовизну‖ і ―варево‖ у Київській Русі. –  Електронний ресурс // 

https://day.kyiv.ua/uk/article/naprikinci-dnya/pro-gotoviznu-i-varevo-u-kiyivskiy-

rusi 

3. Історія харчування українського народу. –  Електронний ресурс // 
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Під час геологічних досліджень осадових товщ велике значення мають 

так звані маркувальні горизонти, які полегшують розчленування розрізів і 

дозволяють провести кореляцію осадових нагромаджень на різних ділянках. 

Маркувальні горизонти виділяють за їх контрасним складом, за яким вони чітко 

картуються і прослідковується за простяганням. 

http://about-ukraine.com/harchuvannya-ukraintsiv/
http://about-ukraine.com/harchuvannya-ukraintsiv/
https://day.kyiv.ua/uk/article/naprikinci-dnya/pro-gotoviznu-i-varevo-u-kiyivskiy-rusi
https://day.kyiv.ua/uk/article/naprikinci-dnya/pro-gotoviznu-i-varevo-u-kiyivskiy-rusi
https://sites.google.com/site/ukrskistravi/istoria-harcuvanna-ukraienskogo-narodu
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Особливе значення маркувальні горизонти мають  в умовах монотонного 

літологічного складу потужних складчастих товщ і складної тектоніки районів. 

Саме такі обставити мають райони поширення флішових товщ Карпат. Серед 

олігоценового флішу у якості маркувальних горизонтів давно вже використо-

вують горизонти кременів, які залягають у нижній і середній частинах розрізу 

менілітової світи.[1, с.79] 

Конкретним завданням цієї роботи стало уточнення стратиграфічного 

положення горизонту кременів, які поширений в районі с.Стрілки. Було не ясно 

- до якого з двох маркувальних  горизонтів його віднести. Проблема для цього 

району виникла внаслідок поганої відслоненості і тому відсутності спостере-

жень за нижнім і верхнім контактами з флішем. Додаткові труднощі надавала 

надзвичайно складна складчасто-розривна структура цього району. 

Для вирішення цієї проблеми були використані матеріали польових 

спостережень навчальних практик, які відбувалися на двох полігонах - 

с.Верхнього Синьовидного, Сколівського району і в с.Стрілках, Старосамбірсь-

кого району. Крім того були вивчені літературні дані щодо особливостей 

зовнішніх ознак кременів нижнього і верхнього горизонтів у їх стратотипі. 

[4, с.109-111] 

Конкретно було вивчено колекції взірців кременів з двох ділянок. Був 

зроблений висновок про те, що різниця у відтінках кольорів кременів 

горизонтів ( що вказано у описі стратотипу - чорні у нижньому, бурі - у 

верхньому), не може бути застосована у нашому випадку. 

Дослідження встановлено, що горизонти кременів мають складну 

внутрішню будову. Вони являють собою пакети шарів мергелисто-

кременистого складу. Кремені завжди розташовані всередині таких шарів у 

вигляді лінз  і окремих виділень різної форми. Отже, кремені мають хемогенне 

утворення і утворилися внаслідок перерозподілу речовини всередині 

карбонатно-кременистого морського мулу на стадії діагенезу. 

Детальний пошаровий опис порід, який було проведено на 

р.Топільничанка біля с. Стрілки показав, що бурі і чорні різновиди трапляються 
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всередині одного горизонту. Така ж ситуація була на відслоненнях Верхнього 

Синєвидного. 

Для порівняння горизонтів кременів був використаний метод фотодоку-

ментації з обох ділянок. В результаті був зроблений висновок, що за всіма 

особливостями (кремені залягають усередині карбонатно-силіцитових верств, 

структурно виділені у вигляді окремих лінз, повністю ідентичні з зовнішніми 

ознаками кременів із Верхнього Синьовидного) горизонт з району с.Стрілок 

належить до нижнього маркувального горизонту менілітової світи. 
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ОЦІНКА РИЗИКУ ПРАЦІВНИКІВ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ТА 

СПОСОБИ ЙОГО ЗНИЖЕННЯ 

 

Петришин Н. Я., Залізняк А. Р. 

студенти біологічного факультету 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

На сучасних підприємствах широко використовуються високотоксичні 

хімічні речовини, різного роду випромінювання, високомеханізоване та 

автоматичне обладнання, поточно-механізовані лінії, роботи і маніпулятори, 

більшість операцій виконується в умовах високого зорового напруження, 

запиленості, загазованості. У зв’язку з цим збільшується потенційна небезпека 

виникнення травмонебезпечних ситуацій, ступінь ризику виникнення 

професійних захворювань, кількість виробничих небезпек для здоров'я й життя 

людей. Системний підхід в галузі управління безпекою і здоров'ям передбачає 

ідентифікацію, оцінку, зниження ризику на кожному робочому місці. 

Найчастіше інфікування відбувається у разі аварії під час роботи з мікро-

організмами (17,9 %), під час інфікування та розтину інфікованих лабораторних 

тварин (16,9 %), при виникненні бактеріального аерозолю під час центрифугуван-

ня або деструкції клітин (13,6 %), а також через нез’ясовані причини (20,0 %)[2]. 

Окрім того, інфікування під час роботи з мікроорганізмами може 

виникнути і проведенні звичайних процедур, наприклад, при порушенні правил 

приготування робочих розчинів дезінфікуючих засобів або при використанні 

розчинів, які втратили свою активність[3]. 

Професійний ризик – це величина ймовірності порушення здоров'я з 

урахуванням тяжкості наслідків у результаті несприятливого впливу факторів 

виробничого середовища і трудового процесу. Україна відноситься до країн з 

високим рівнем виробничого травматизму та професійних захворювань, ризику 

техногенних аварій і катастроф. 
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Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2010 ризик визначає як комбінацію 

вірогідності виникнення небезпечної події, або існування загрози виникнення 

такої події серйозності травми, або погіршення здоров´я в результаті цієї події 

або загрози виникнення такої події [1]. 

Мікробіологічні лабораторії та різноманітні виробництва належать до зон 

із найвищим біоризиком для працівників. Інфікування осіб на підприємствах 

даного типу під час роботи з мікроорганізмами відбувається із великою часто-

тою. Це свідчить про беззаперечне підтвердження небезпеки для працівників. 

Оцінювання ризику визначається як процедура, що аналізує певний 

процес чи ситуацію з метою визначення ймовірності її виникнення та наслідків 

у разі настання певної несприятливої події. Ця процедура є унікальною для 

кожної лабораторії. Її необхідно виконувати щоразу, коли у лабораторії 

проводиться: а) впровадження нового виду робіт або змінюється програма 

роботи, включаючи впровадження нових біологічних агентів або переоблад-

нання робочого потоку чи зміну його об’єму; б) нове будівництво/ модифікації 

для лабораторій, установок і обладнання або його експлуатації.[2]. 

Модель оцінки ризику від нещасних випадків та професійних захворю-

вань на робочому місці можливо представити наступним чином: - ідентифікація 

небезпек; - визначення джерела небезпеки і пов´язаних з ним збитків; - оцінка 

впливу небезпек; - оцінка ризику в умовах нормальної роботи; - оцінка ризику в 

умовах можливих аварій; - вибір заходів та засобів захисту він небезпек; - 

статистичні оцінки та ймовірнісний аналіз ризику після впровадження заходів 

та засобів захисту[1]. 

Персонал лабораторій небезпечного біологічного об'єкта обов'язково 

повинен мати високий рівень професійної спеціальної підготовки по знанню 

вимог біологічної безпеки, мікробіології бактеріальних і вірусних інфекцій, 

епідеміології та різноманітних інфекційних захворювань. Для об'єктивної 

оцінки стану здоров'я і професійних навичок співробітників, що поступають 

або вже прийняті на роботу, потрібно проводити професійне тестування 

безпосередньо в мікробіологічній лабораторії перед оформленням допуску до 
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робіт з ПБА I-II груп, також потрібно і надалі проводити періодичні тестування 

в період трудової діяльності. [3]. 

Щоб передбачити та організувати необхідний захист працюючих від 

можливого впливу небезпечних та шкідливих виробничих чинників, необхідно 

пересвідчитись у їх наявності, шкідливих властивостях інаслідках дії, характері 

прояву тощо[4]. 

У санітарно-епідеміологічних правилах, що є основними регламентую-

чими документами при роботі з ПБА, описані всі можливі операції, які прово-

дяться з мікроорганізмами та з зараженими тваринами. У даних документах 

визначено порядок ліквідації наслідків різноманітних аварій, які можуть 

виникати при роботі з ПБА[1]. 

Причина інфікування в лабораторіях - це сукупність різноманітних умов, 

що ведуть до виходу ПБА за межі боксу біологічної безпеки в результаті аварії 

при невиконанні встановлених вимог для дотримання безпеки. На сьогодні 

ситуації при яких відбувається зараження персоналу мікробіологічних 

лабораторій є досить добре вивчені. 

Для того, щоб знизити професійний ризик осіб, які працюють на мікро-

біологічних прідприємствах та лабораторіях існують різні методи. Одним із 

основних, це професійний підбір фахівців. Дана процедура включає в себе: 

оцінку стану здоров'я майбутніх співробітників лабораторії, аналіз їх підготов-

ки, рівень їх практичних навичок в процесі трудової діяльності безпосередньо 

на робочому місці. Потрібна підтримка технологічної дисціпліни при виконанні 

різноманітних робіт. 

Також, для безпеки працівників усі об'єкти, які відносяться до небезпечних, 

повинні мати набір нормативно-методичної документації, в тому числі необхідні 

ліцензії, інструкції, санітарні правила, методичні рекомендації та накази. Наяв-

ність нормативної документації передбачає певний порядок допуску співробітни-

ка до робіт з патогенними біологічними агентами (ПБА) на такому об'єкті. 

Потрібне введення критеріїв для ідентифікації небезпек, а саме, 

передумов, що передбачає як організаційні, так і технічні небезпеки. 
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АКТИВНІСТЬ РАДІОНУКЛІДІВ 
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CS ТА 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА ТЕРИТОРІЇ 

ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ 

 

Никитюк Ю.А., к.с.-г.н., 

Теслюк А.А., аспірант, 

Житомирський національний  

агроекологічний університет 

м.Житомир, Україна 

Один з напрямів екологізації землеробства – збереження ґрунтів, регулю-

вання їх життєдіяльності, організація біологічного контролю всіх агротехнічних 

заходів, підтримка певного гомеостазу ґрунтових мікроорганізмів, у тому числі 

їхнього складу і чисельності. 

Актуальним для зони Полісся є дослідження впливу органічного земле-

робства та застосування органічних добрив на надходження радіонуклідів в 

урожай сільськогосподарських зернових культур. Це обумовлено тим, що 

внаслідок Чорнобильської катастрофи в оточуюче середовище надійшла значна 
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кількість радіонуклідів із загальною активністю 300 МКі (11,1×10
18

Бк). З них 

біля 20% викидів 6,7×10
17

Бк склав 
131

І, біля 10% ізотопи цезію – 1,9×10
10

Бк 

134
Cs і 3,7×10

16
Бк – 1,9×10

10
Бк 

137
Cs, приблизно 3% склали рідкоземельні 

елементи і актиноїди.  

Вплив органічних препаратів на продуктивність сільськогосподарських 

угідь в умовах радіаційного забруднення та застосування органічни добрив при 

вирощуванні кормових та інших культур в умовах радіоактивно забруднених 

сільськогосподарських угідь досліджували в Житомирському Поліссі. 

Запаси вологи у супіщаного дерново-сердньопідзолистого ґрунті істотно 

змінилися після збирання урожаю. Особливо це помітно на глибині шару 

ґрунту 0-50 см. Вологість ґрунту значно зменшувалася. 

Щільність ґрунту навпаки збільшувалась, це сприяло утворенню бульб 

картоплі та зерноутворенню вівса. 

Результати аналізу руйнування лляної тканини дають змогу зробити вис-

новок про те, що органічні добрива збагачують ґрунт агрономічно цінними мік-

роорганізмами, які витісняючи патогенну мікрофлору, сприяють оздоровленню 

ґрунту. 

Щільність забруднення 
137

Cs ґрунту варіювала в межах від 46 до 

102 КБк/м
2
 в 2017 році та від 39 до 96 КБк/м

2
 в 2018 році. Це говорить проте, 

що використання органічних добрив сприяє зменшенню концентрації 
137

Cs в 

ґрунті, особливо під час використання його в концентрації 1:100. 

Під зерновими культурами щільність верхнього шару становила 1,39–1,45 

г/см
3
, її показники були нижчими на цьому варіанті відносно контролю і в 

посівах люпину та кукурудзи, що може свідчити лише про тенденцію до зни-

ження щільності верхнього шару ґрунту на варіанті із сумісним застосуванням 

органічних добрив. 

Характерно, що з кожним роком, щільність верхнього шару ґрунту 

поступово знижувалась на всіх варіантах досліду, від 1,51–1,47 до 1,25–1,19. 

При вирощуванні вико-вівса, озимого жита й гречки в 1, 2, 3 полях, найбільш 

виражена тенденція до зниження щільності ґрунту спостерігалась при 
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застосуванні органічних добрив в складі гнойового компосту на варіанті 5. 

Проте середні дані з 6 полів за весь період досліджень не показують істотного 

зниження щільності верхнього шару від застосування органічних добрив. 

Також при вологості ґрунту 7–10% твердість його орного шару різко 

зростала з глибиною, від 7–10 кг/см
2
 у верхньому 5 см шарі до 45–50 кг/см

2
 на 

глибині 25 см. Найнижчою була твердість верхнього 10 см шару в посівах 

гречки, 4,7–11,4 кг/см
2
, що може бути обумовлено внесенням гнойових 

компостів під цю культуру. Низькою вона була і в посівах люпину, який 

висівався після кукурудзи під яку також вносились гнойові компости.  

Хімічний склад кормових культур зазнав деяких змін: дещо підвищувався 

вміст протеїну в картоплі (від 4,9 до 7,1) та від 7,0 до 7,8 у вівсу відповідно. 

Інші показники залишались практично незмінними. 

Врожайність бульб картоплі виросла в середньому в 1,4 рази, що 

підтверджує  досить високу ефективність використання органічних добрив. 

Результати визначення активності радіонуклідів 
137

Cs та 
90

Sr у ґрунті та 

урожаї сільськогосподарських культур показують, що щільність забруднення 

137
Cs в орному шарі коливалась в межах 222–265 кБк/м

2
, а 

90
Sr в межах 11–19 

кБк/м
2
. 

В таких умовах найбільше 
137

Cs та 
90

Sr накопичувалось в зерні бобових 

культур: 
137

Cs в зерні бобових в межах 170–269, а в зерні вики в межах 212–

365 Бк/кг, відповідно і 
90

Sr 28–37 Бк/кг в зерні бобових й 41–54 в зерні віки. 

Більше 
137

Cs накопичувалось і в соломі вики 43–104 Бк/кг. Проте 

отримані дані показують, що зниження вмісту радіонуклідів 
137

Cs і 
90

Sr в про-

дукції цих культур під впливом застосування органічних добрив не відбуваєть-

ся. Від їх застосування не знижується активність 
137

Cs та  
90

Sr також і у зерні та 

соломі гречки, вівса, озимого жита та дінкеля, зеленій масі кукурудзи та люпи-

ну, про що свідчить активність 
137

Cs та  
90

Sr в продукції вирощеній на варіантах 

3, 4, 5 порівняно з продукцією отриманою на контролі та фоновому варіанті.  

За сприятливих умов відбулось підвищення у 2 рази  урожайності зеленої 

маси кукурудзи й зниження активності 
137

Cs з 25–54 Бк/кг до 11–25. В таких 
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умовах при збільшенні в 1,5 рази продуктивності люпину активність 
137

Cs в 

зеленій масі практично не змінилась коливаючись в межах 114–145 Бк/кг.  

Проявилась післядія гнойових компостів на зниження активності 
137

Cs в 

урожаї зеленої маси люпину, від 215 до 78 Бк/кг. 

Із підвищенням продуктивності кукурудзи порівняно з роками посухи 

активність 
137

Cs в зеленій масі продовжувала знижуватись на всіх варіантах 

досліду до 11–13 та 14–17 Бк/кг. Проте при такій низькій активності 
137

Cs в 

продукції позитивної дії гнойових компостів не виявлено.  

Також не виявлено їх позитивної дії та післядії на зниження активності 

137
Cs в зеленій масі кукурудзи і в середньому за роки досліджень. 

Найнижчою активністю 
137

Cs характеризувалось зерно та солома озимого 

жита вирощеного в польовому досліді. Активність 
90

Sr в зерні залишалось 

майже однаковою. 

Таким чином, результати досліджень вказують на відсутність впливу 

органічних добрив на накопичення радіонуклідів 
137

Cs та  
90

Sr основними 

сільськогосподарськими культурами, окрім люпину, які вирощувались на 

радіоактивно забрудненій території 
137

Cs в межах 4,7–7,3 Кі/км
2
 (222–265 

кБк/м
2
), і 

90
Sr 0,30–0,57 Кі/км

2
 (11–19 кБк/м

2
). 

Так як допустимі рівні забруднення зерна  сільськогосподарських культур 

137
Cs становить 50 Бк/кг, а 

90
Sr – 20 Бк/кг, то можна вважати, що тільки 

продукція зернобобових культур і вівса вирощена на таких ґрунтах має вищу 

активність цих радіонуклідів. 

Якщо проаналізувати показники активності 
137

Cs в орному шарі ґрунту на 

варіантах з внесенням органічних добрив відносно його активності на контролі 

та фоновому варіанті (варіант 1, 2), то можна переконатись, що органічні 

добрива  на цей показник не впливають.  
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ВИДОВИЙ СКЛАД СУДИННИХ РОСЛИН УЗБЕРЕЖЖЯ ОЗЕРА 

СОЛОНЕЦЬ-ТУЗЛИ (МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА) 

 

Ткачова Ю.М., 

студентка факультету  

фізичної культури та спорту 

Миколаївський національний університет  

імені В.О. Сухомлинського 

Корольова О.В., 

кандидат біологічних наук, доцент 

Миколаївський національний університет  

імені В.О. Сухомлинського, 

м. Миколаїв, Україна 

Грязе-сольове озеро Солонець-Тузли є гідрологічним заказником, що 

входить до складу Національного природного парку «Білобережжя Святослава». 

Фауністичні дослідження безхребетних і хребетних тварин акваторії та прилеглої 

території озера Солонець-Тузли, знайшли відображення у ряді публікацій [1-4]. 

В той же час, дані про різноманіття рослин прилеглої території озера обмежу-

ються 11 видами мохоподібних [5], а відомості про видовий склад судинних 

рослин взагалі відсутні. Втім, на прилеглій до озера території містяться оригі-

нальні галофітні угруповання, біота яких потребує всебічного дослідження.  

Метою нашої роботи є встановлення видового складу рослин галофітних 

угруповань узбережжя озера Солонець-Тузли. Матеріалами роботи є оригінальні 

гербарні збори, виконані протягом 2018-2019 рр.; використані маршрутно-експе-

диційний метод збору матеріалу та методи камеральної обробки, ідентифікація 



60 
 

рослин здійснювалась за допомогою відповідних визначників та довідників [5,6]. 

У результаті наших досліджень встановлено, що видовий склад судинних 

рослин узбережжя озера Солонець-Тузли включає 6 видів з 5 родів 3 родин 2 

порядків класу Magnoliopsida. Серед виявлених рослин 4 види є представника-

ми родини Chenopodiaceae (Ofaiston monandrum (Pall.) Moq., Salicornia prostrata 

Pall., Suaeda prostrata Pall., Suaeda altissima (L.) Pall.), по одному виду – з родин 

Asteraceae (Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.) та Limoniaceae (Limonium 

hypanicum Klokov). 

За відношенням до фактору засоленості, 4 виявлених види є евгалофітами 

(O. monandrum, S. altissima, S.  prostrata, S. prostrata), по одному представнику 

мають екологічні групи криногалофітів (L. hypanicum) та глікогалофітів (T.pan-

nonicum). За вимогами до освітленості всі виявлені види узбережжя оз. Соло-

нець-Тузли є геліофітами, за відношенням до фактору зволоження – ксерофітами.  

Аналіз біоморфологічної структури виявленого видового складу (за К. 

Раункієром) показав переважання терофітів (O. monandrum, S. altissima, S.  pros-

trata, S. prostrata), два види (T. pannonicum, L. hypanicum) є гемікриптофітами.  

Оцінка рясності виявлених видів за шкалою Гааса показала, що на 

узбережжі озера рясно трапляються солонець простертий (S. prostrata) та 

содник сланкий (S. prostrata), розсіяно – содник високий (S. altissima), решта 

видів – дуже розсіяно. Перші два види зростають великими групами, O. Monan-

drum та S. altissima - маленькими групами, T. pannonicum та L. hypanicum – 

поодинокими екземплярами.  

В цілому, в умовах узбережжя озера Солонець-Тузли головним лімітую-

чим фактором поширення рослин виступає засоленість ґрунту. Перспективи 

подальших досліджень полягають у комплексному вивченні компонентів гало-

фітних рослинних угруповань прилеглої території озера, в тому числі - в 

асоціації з грибними угрупованнями. 
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СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У 
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ЛІМФОРЕТИКУЛЬОЗІ 
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м. Запоріжжя, Україна 

Науковий керівник к.б.н. Малько М.М. 

Доброякісний лімфоретикульоз відноситься до групи бартонельозів, які 

обумовлені інфікуванням організму Bartonella henselae. Захворювання 

характеризується як нетяжке самокуповане з розвитком однобічного лімфа-

деніту, реґіонарного по відношенню до місця інокуляції збудника [1]. 

Вагому роль у передачі збудника відіграють кошенята, тому що у дорос-

лих котів рідко виявляється бактеріємія за рахунок наявності у них специфіч-

них антитіл [2, 3]. Головним чином, передача збудника доброякісного лімфоре-

тикульозу реалізується через подряпини, укуси або слину інфікованих котів [4].  

Мета роботи полягала у з’ясуванні статевих особливостей показників 

периферичної крові у дітей, хворих на доброякісний лімфоретикульоз, які мали 

ускладнення в перебігу захворювання. В роботі були використані загально-

прийняті методики дослідження гематологічних показників [5]. Контролем 

слугували показники крові хворих дівчаток. Одержаний фактичний матеріал 

піддавали статистичній обробці [6]. 

Дослідження показників червоної крові у дівчаток, хворих на доброякіс-

ний лімфоретикульоз, виявило, що кількість еритроцитів в середньому склала 

4,20±0,21 Т/л, а вміст гемоглобіну – 126,33±2,62 г/л. У хлопчиків досліджені 

показники виявились підвищеними на 5,18% (p>0,05) та 5,53% (p>0,05) 

відповідно. Кольоровий показник у дітей контрольної групи в середньому склав 

0,91±0,03 од., що на 1,43% (p>0,05) вище, ніж у обстежених хлопчиків. 

Досліджені показники відповідають нормі та свідчать про відсутність гемолізу 
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у обстежених обох експериментальних груп. 

У дітей контрольної групи показники білої крові в середньому становили:  

лейкоцити – 12,37±0,27 х10
9
/л, лімфоцити – 55,0±5,21%, паличкоядерні 

нейтрофіли – 3,33±0,60%, сегментоядерних нейтрофіли – 38,67±4,05%, 

еозинофіли 1,00±0,29%, моноцити – 2,00±0,50%. У хлопчиків, хворих на  

доброякісний лімфоретикульоз, не виявлено достовірних відмінностей щодо 

вмісту лімфоцитів, паличкоядерних та сегментоядерних нейтрофілів, а також 

еозинофілів. Вміст моноцитів у обстежених хлопчиків в середньому склав 

4,43±0,57%, на 54,84% (p<0,05) більше показників контрольної групи. Отримані 

результати вказують на помірну інтоксикацію організму дітей, яка більш 

виражена у обстежених хлопчиків.  

Значна увага приділялась дослідженню показників швидкості осідання 

еритроцитів, адже її підвищення характерне для запальних процесів в організмі, 

інфекційних захворювань. Результати свідчать про те, що контрольна група 

дітей мала середнє значення величини ШОЕ 21,33±1,64 мм/год., У хлопчиків 

швидкість осідання еритроцитів збільшена на 34,21% (p>0,05), що підтверджує 

результати дослідження білої крові та вказує на посилену інтоксикацію 

організму обстежених другої експериментальної групи.  

Таким чином, досліджені гематологічні показники мають ряд спільних та 

відмінних ознак у дітей різної статі, хворих на доброякісний лімфоретикульоз. 

Обстежені характеризуються належними показниками червоної крові, а також 

помірним лейкоцитозом. Підвищений вміст моноцитів та швидкість осідання 

еритроцитів характеризують більш виражену інтоксикацію організму хлоп-

чиків. Прогноз перебігу захворювання у дітей дошкільного віку є сприятливим. 
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 імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Сьогодні смарт технології значно впливають на життя суспільства. Інте-

груючись в усі сфери, сучасні прилади допомагають зменшити кількість 

повсякденних турбот. Перш за все, смарт-технології – це інформаційні 

технології міждисциплінарного плану, направлені на підвищення якості життя 

людей. Смарт – технології мають універсальний характер і можуть бути 

застосовані до будь якого соціального об’єкту чи процесу (смарт-освіта, смарт-

керування, смарт-комунікація). 

Поняття «смарт» спочатку з’явилося в системі менеджменту і було тісно 

пов’язано з визначенням цілей керівництвом перед організацією (колективом) і 

безпосереднім виконанням поставлених задач.  

У перекладі з англійської «smart» означає «розумний» (з можливим 

перекладом як «хитрий», «кмітливий»). Термін є абревіатурою, визначений 

П.Друкером [1]. 



65 
 

Екскурсія - один з основних елементів туризму. Головне завдання 

екскурсії - це створення певного ставлення екскурсантів до тематики екскурсій, 

діяльності історичних осіб, подій, фактів, дати власну оцінку минулим чи 

майбутнім подіям. До технологічних інновацій можна віднести:  

- Аудио гіди - легкий спосіб самостійно ознайомитись з визначними місця-

ми. Багато інтернет-ресурсів пропонують безкоштовно (чи за додаткову плату) 

завантажити гіди, щоб ближче познайомитись з містом. Такими прикладами є Бар-

селона, Мілан, Єрусалим, Калінінград, Москва, Рейкявік та багато-багато інших[2]. 

- Віртуальні тури - ефективний інструмент маркетингу, що дозволяє 

показати потенційному споживачеві товар або послугу особливим чином. Він 

створює у глядача «ефект присутності» - яскраві, що запам'ятовуються зорові 

образи, і дозволяє отримати найбільш повну інформацію про товар або послугу. 

Віртуальні тури можна знайти в найбільших та найвідоміших музеях світу: 

Лувр, Ермітаж, Музей Мадам Тюссо, Білий дім, Музей Ватикану [3]. 

- Серед інформаційних мультимедійних нововведень окремо можна виді-

лити використання роботів-екскурсоводів в музейних екскурсіях (Київський 

природознавчій музей, Музей Тараса Шевченка в Каневі, Новосибірський 

державний краєзнавчий музей). 

- Мобільні додатки для туристів дозволяють отримувати інформацію про 

маршрути, фотографії місць, проходити маршрути по точкам; маршрути для 

подальшого проходження онлайн, прослуховування аудіо-екскурсії в маршруті, 

залишати відгуки про маршрутах і локаціях, мати швидкий доступ до номерів 

екстренних служб, мати швидкий доступ мапі посольств і туристичних центрів. 

- Серед сучасних інноваційних продуктів виділяють - інтерактивні 

екскурсії, які передбачають використання сучасного оснащення: QR-коди, 

мобільні телефони, смарт-годинники тощо. 

Отже, час не стоїть на місці, образ екскурсанта ХХІ ст. – це мобільна, 

обізнана людина, яка визуває все нові і нові вимоги до екскурсійного 

супроводу. Смарт-технології доповнення до екскурсій, які допомагають не 

втрачати актуальність, а збільшувати попит на таку ніби звичну послугу. 
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Introduction. Psychosocial oncology is an upcoming area of interest, which 

deals with numerous psychiatric, psychological, and social aspects of malignancies. 

Psychiatric oncology relates to some of the common psychological and emotional 

problems encountered in persons with malignancy and their formal and informal 

caregivers [1, p.111]. Psycho-oncology is attaining subspecialty status by presently 

bringing a set of clinical skills in counseling, behavioral and social interventions to 

oncology, by providing training curricula that teach basic knowledge and skills in the 

area, and through creating a body of research and scholarly information about 

clinically relevant issues in the care of patients with cancer. Since it is increasingly 

recognized that psychological, social and behavioral variables influence treatment 

outcome, attention will likely to continue to increase [2, p.27]. 

https://www.kyivsmartcity.com/
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The aim of this work was to analyze and summarize the most important 

studies in the area of evidence-based onco-psychology and to view statistics of the 

current knowledge regarding the role of the psychological oncology in cancer 

treatment.  

Materials and methods. Onco-psychology is primarily aimed at improving or 

eradicating mental illness in patients with cancer. Such as anxiety and depression 

(from light to major), adjustment disorders, delirium, post-traumatic stress disorder 

(PTSD), etc. 

Targeting all these problems mentioned above is certainly a must in oncology. 

The most common psychotherapeutic methods for cancer patients are: stress 

conceptualization, relaxation techniques, problem-solving exercises, increase in 

social support, dietary and exercise-counseling and improvement in communication 

with medical providers. The techniques tested to date include relaxation techniques, 

Simonton visualization techniques, cognitive behavioral techniques, psychoanalytic 

therapy, psychodrama, art and music therapy, support group, psychoeducation, etc. 

To show the utility of onco-psychology in this work were chosen two famous 

experimental studies.  First one was located at Mexico National Cancer Institute 

where cognitive behavioral techniques which have a beneficial effect on anxiety, 

depression and adherence to oncological treatment were analyzed on breast cancer 

patients. The study included 70 patients with low education, age between 18-70 

years, in I, II and III clinical stages. The intervention consisted of developing and 

restructuring defective cognitions, training of auto-regulation regarding emotional 

reactions and behavioral modification [2, p.28]. 

Another experiment was conducted in Maggie`s Cancer Caring Centres. 

Twenty five patients underwent a psycho-educational support program. The subjects 

were older than 40 years of age, they all were within 24 months of diagnosis 

(prostate, breast, lung, skin and hematological cancers) and all were in active 

oncologic treatment. The psycho-educational support program focused on treatment 

options, fatigue, exercise, body image, relationships and transition back to work. 
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Results. The results of the conducted studies showed that there is abundant 

evidence that psychotherapy increases the quality of life, decreases emotional 

distress, assists survivors in changing harmful health behaviors, increases social 

support, reduces variability in chemotherapy dosing, improves immunity and results 

in higher functional status. Analyzing the result of the experiment at Mexico National 

Cancer Institute it was shown that this intervention increased emotional 

selfregulation, reduced anxiety, produced positive behavioral changes and increased 

adhesion to treatment. People had the desire to be treated and the motivation to live. 

Improved ability to work and mental stability. Anxiety was reduced by 15%. People 

under 25 could make plans for the future and think less about the outcome of the 

disease. Older people made social and family ties, showed more friendliness towards 

their children and grandchildren. 

The results of the second study experiment in Maggie`s Cancer Caring Centres  

were also significant. The impact of the psycho-education program was assessed by 

pre-workshop and 30 day follow-up evaluation questionnaires. The results showed 

that self-rated levels of knowledge increased statistically significantly. 80% of 

participants had an increased sense of control over treatment side effects. 

Psychosocial symptoms were reduced significantly. Patients became more social, 

tried to learn something new. Psychic resistance increased by 40% [2, p.29].  

Conclusions. Several psychological/psychiatric conditions are associated with 

the diagnosis of cancer. Moreover, certain personality features and stress can favor 

the development of a malignant disease. The positive effect of psychological 

intervention as part of cancer management is evidence based, proven by multiple 

retrospective and prospective studies. Based on the results of the studied experiments, 

one can notice clear changes in the mental and psychological parameters of patients 

through the use of certain psychiatric methods.  According to the derived statistics, 

psychological stability, reduction of depression, anxiety, suicidal tendencies, 

improvement of social qualities, relations with relatives and children are manifested.  
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Українці здавна  захоплювалися заготівлею лікарських трав, а потім 

застосовували їх в лікуванні себе і близьких.  

При пневмонії (запалення легенів) – залити в емальований посуд 1 л 

молока, склянку промитих, але не очищених від лушпиння зерен вівса, довести 

до кипіння, варити овес на слабкому вогні, потім процідити відвар. Пити 

гарячим протягом дня.  

Справитися з холециститом допомагає календула. Залити 2 склянками 

окропу 2 ч.л. подрібнених квіток рослини, через 1 годину процідити і пити по 

0,5 склянки 4 рази на день. Або з тією ж метою використовувати кукурудзяні  

рильця.   

Щоб позбутися від алкогольної залежності –  залити 250 мл горілки 1 

ст.л. з гіркою висушеного подрібненого кореня любистку, настояти 2 тижні, 

поділити на дві порції, випити вранці і ввечері. Після цього наступає тривала 

відраза до всіх спиртним напоям, в тому числі і до пива.  

Щоб покращити зір, пити його по 1 склянці вранці натщесерце свіжий 
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морквяний сік, кожного разу додаючи в стакан з соком 1 ч.л. соняшникової олії. 

В моркві є вітамін А, який сприяє поліпшенню зору, а він розчиняється в жирі.  

Якщо у вухо заповзла комаха – лягти на бік, закапати в нього рослинну 

олію. В результаті комаха сама виповзе з вуха.  

Щоб позбутися хропіння, потрібно напружити рот, з силою відштовхнути 

язик до горла. Повторити вправу 10-15 разів. Виконувати процедуру 3-4 рази на 

день. В результаті піднебіння  зміцніє і хропіння припиниться.  

Навіть від гнійної ангіни можна позбутися за добу, якщо щогодини 

полоскати горло свіжовичавленим соком білокачанної капусти.  

Врятує капуста і від опіку. Для цього, як тільки обпеклися, тут же добре 

намажте капустяний лист свіжим яєчним білком, прикладіть змащеною 

стороною до опіку і зафіксуйте пов’язкою. 

Зцілитися можна, використовуючи з цією метою дари природи.  

Наприклад, настій хрону допоможе здолати грип і застуду. Треба 1 ч.л. 

свіжо подрібненого кореня рослини залити склянкою води, настояти добу, 

процідити і приймати по 1 ст.л. (діти – по 1 ч.л.) 3 рази на день.  

Можна використовувати настій для промивань і компресів, якщо довго не 

гояться рани і трофічні виразки. Це сприяє їх швидкому загоєнню. Малиновий 

корінь, викопаний саме в листопаді, застосовують при лікуванні астми.  

Потрібно 1 ст.л. подрібненого кореня рослини залити в емальованому 

посуді склянкою окропу, довести до кипіння, проварити 10 хвилин на слабкому 

вогні, після охолодження процідити і пити на ніч по 50 мл, додаючи за смаком 

мед, протягом місяця.  

Якщо 3 рази на день протягом 3 тижнів випивати перед їжею по 

півсклянки свіжовичавленого картопляного соку, можна впоратися з запором, 

стійкою головним болем, зупинити розвиток гастриту, виразки шлунка і 

дванадцятипалої кишки, а також нормалізувати роботу підшлункової залози.  

Картопляний макуха, що залишився після віджимання соку, використо-

вують у вигляді примочок і компресів для якнайшвидшого загоєння ран і 

опіків.  
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Ягоди калини, зварені з медом, їдять для усунення задишки і жовтяниці. 

Щоб зупинити розвиток раку молочної залози і шлунка, потрібно щоранку 

змішувати 1 ст.л. свіжовичавленого калинового соку і 1 ч.л. меду і приймати 

цю суміш натще.  

При гіпертонії, нервовому збудженні, застуді і авітамінозі раджу 

пропустити через м’ясорубку разом з шкіркою і кісточками 1 кг ягід калини і 1 

великий апельсин, перемішати їх з 1,5 кг цукру і є це варення по 1-2 ст.л. вранці 

натщесерце до одужання. Тиск при гіпертонії нормалізується, якщо щоранку 

натщесерце з’їдати одне кисло-солодке яблуко, а щоденне вживання двох 

соковитих яблук попереджає розвиток атеросклерозу і інфаркту. З’ївши яблуко 

на ніч, захистіть себе від безсоння.  

Гіпертонія відступить, якщо подрібнити разом зі шкіркою і кісточками, а 

потім змішати по 1 ст.л. лимона, ягід журавлини або калини, 0,5 ст.л. плодів 

шипшини, 1 склянка меду і є по 1 ст.л. суміші вранці натщесерце та ввечері 

перед сном. 

 Неймовірно корисний гарбуз. Поріжте його на шматочки, складіть у 

посуд з товстим дном, додайте кілька порізаних половинками яблук, ягоди 

калини з 2-3 грон рослини, посипте все цукром або додайте за смаком мед, 

влийте трохи води і поставте на дуже слабкий вогонь. Їжте кашу щодня. Це 

підвищить імунітет, нормалізує обмін речовин, позбавить від запорів, а 

чоловіків захистить від простатиту і аденоми.  

Вмиваючись щодня насиченим відваром дубової кори, впораєтеся з почат-

ковою стадією демодикозу. Для усунення ангіни треба стакан подрібненої на терт-

ці червоного буряка перемішати з 1 ст.л. 6% оцту, настояти 4 години, вичавити з 

маси сік і щоранку протягом 2 тижнів полоскати ним горло. Токсоплазмоз – до-

сить поширене паразитарне захворювання. З ним можна впоратися, якщо 3 рази на 

день за годину до їди пити по півсклянки розсолу квашеної капусти. Дуже добре 3 

рази на день приймати по 1 ч.л. соку хрону, розведеного в 100 мл води. Можна за-

лити ввечері 2 склянками окропу 2 ст.л. трави пижма, настояти ніч, а вранці проці-

дити і випити все рівними порціями за 4 рази протягом дня. Пити за годину до їди. 
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Народні засоби від головного болю можна позбутися, якщо залити 

склянкою окропу 2 – 3 чайних ложки (ч.л.) листя меліси, настояти, закутавши, 

30 хвилин, процідити і приймати по 1-2 столових ложки (ст.л.) 5 – 6 разів на 

день. Можна залити склянкою окропу 2-3 ч.л. Також голова перестане боліти, 

якщо подрібнити в сухому вигляді і змішати по 100 г квіток ромашки, трави 

звіробою і деревію, 50 г березових бруньок, залити 1 ст.л. суміші склянкою 

окропу, настояти півгодини, процідити і півсклянки теплого настою випити на 

ніч, а залишився – вранці натщесерце за 20 хвилин до їди, трохи підігрів його 

на водяній бані. Якщо щодня 3 рази в день протягом місяця пити за півгодини 

до їди по 50 мл соку чорноплідної горобини, можна повністю здолати навіть 

постійний головний біль.  

Взимку можна щовечора заливати в термосі 0,5 л окропу 3 ст.л. сушених 

ягід чорноплідної горобини, настоювати ніч, а вранці проціджувати і випивати 

настій рівними порціями за 3 рази протягом дня. Пити за 30 хвилин до їди. Дуже 

добре для усунення головного болю подрібнити і змішати порівну за обсягом 

квітки ромашки аптечної, листя м’яти перцевої і коріння валеріани, залити 1 ст.л. 

суміші склянкою окропу, настояти до охолодження, процідити і пити по 1/3 

склянки 3 рази на день перед їжею. Тим, хто страждає від шуму у вухах, раджу 

пропустити через м’ясорубку 1 кг лимонів разом з шкіркою, але без кісточок, 

перемішати їх з 1 кг меду і приймати по 1 ст.л. суміші 3 рази на день за півгоди-

ни до їди. Зберігати ліки в скляній банці на нижній полиці холодильника.  

Вживаючи щоранку натщесерце 1-2 квашених баклажана, за 7-10 днів 

можна повністю усунути пародонтоз і позбутися від кровоточивості ясен. 

Сприяє зміцненню ясен щоденне полоскання ротової порожнини розсолом 

квашеної капусти. Також, щоб ясна зміцнилися, можна змочувати в свіжови-

чавленому лимонному соці пензлик і змащувати нею ясна, намагаючись не 

зачепити зуби. Можна при пухких яснах залити склянкою окропу 1 ст.л. 

подрібненого листя волоського горіха, настояти 30-40 хвилин, процідити і 

полоскати теплим настоєм рот. Зуби зміцняться, якщо змішати 0,5 ч.л. харчової 

соди, 5-6 крапель перекису водню і втирати цю суміш в ясна.  
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Дуже добре при запаленні ясен і зубного болю залити 2 склянками 

гарячої води 8 ч.л. сушеної подрібненої трави меліси, через 4 години процідити 

і якнайчастіше полоскати настоєм ротову порожнину. Ефективно для 

припинення зубного болю закип’ятити в 2 л води великий пучок петрушки (і 

вершки, і корінці), настояти до охолодження, процідити і випити весь настій 

ковтками протягом дня.  

Навесні, коли бруньки тополі ще набрякли, потрібно їх зібрати, добре 

висушити, а при виникненні зубного болю загортати висушену нирку в 

маленький шматочок бинта і прикладати його на 2-3 години до хворого зуба. 

Він перестане боліти. Можна при зубному болі залити 400 мл окропу 1 ст.л. 

трави зубчатки, через 2 години процідити і 4-5 разів на день полоскати настоєм 

рот. Розсмоктує на яснах шишки і заспокоює зубний біль камфорне масло. 

Пити його слід від 1 до 20 крапель і від 20 до 1 краплі, щодня збільшуючи і 

зменшуючи дозу на 1 краплю.  

Полоскання рота соком хрону, розведеним трохи водою, з додаванням в 

сік невеликої кількості цукру або меду, теж допомагає при зубному болю. А 

листок хрону, прикладений до зовнішньої сторони щоки, допомагає впоратися з 

флюсом. 

Література: 

1. Народна медицина. Засоби від головного та зубного болю. – Електронний 

ресурс // https://we.org.ua/narodna-medytsyna/narodna-medytsyna-zasoby-vid-go-

lovnogo-ta-zubnogo-bolyu/ 

2. Народні засоби для здоров’я. – Електронний ресурс // https://we.org.ua/na-

rodna-medytsyna/narodni-zasoby-dlya-zdorov-ya/ 

3. Українська народна медицина. – Електронний ресурс // http://www.skar-

by.org.ua/ukrajinska-narodna-medytsyna/ 



74 
 

____________________________________________________________________ 

УДК 391.4 Природничі науки 

 

РЕГІОНАЛЬНЕ НАРОДНЕ ВБРАННЯ УКРАЇНЦІВ 

 

Янчишин В. В. 

студент відділення початкового навчання 

Луцький педагогічний коледж 

Науковий керівник – Галина Давидюк 

викладач-методист природничих дисциплін  

Луцького педагогічного коледжу 

м. Луцьк, Україна 

В українському народному костюмі втілилася історична доля народу, 

його культура і традиції. Національний одяг зберігає в собі особливості різних 

культурних епох, тому він є одним з найважливіших історичних джерел 

вивчення культурних особливостей українського народу. 

Археологічні розкопки свідчать, що український народний костюм 

з'явився ще в часи Київської Русі. Вже тоді чітко виявлялися регіональні 

відмінності в одязі. Це, перш за все стосувалося прикрас і орнаментів на 

сорочках. Аж до кінця XIX століття український костюм зберігав явні 

регіональні відмінності, і лише на початку XX століття вони злегка розмилися. 

Про красу та самобутність українського одягу дуже точно сказав Ілля 

Рєпін, порівнявши українок з парижанками: 

“Тільки малоросіянки та парижанки вміють одягатися зі смаком! Ви не 

повірите, як чарівно одягаються дівчата, парубки теж спритно: ... це дійсно 

народний, зручний і граціозний костюм. А які дукати, моністи, головні убори, 

квіти! А які обличчя! А яка мова! Просто краса, краса і краса!” 

Чоловічий костюм 

Традиційний чоловічий одяг українців дуже схожий з російським і 

білоруським - конопляна або льняна сорочка і вовняні штани. Сорочка часто 

використовувалася як верхній одяг. Головною відмінністю української сорочки 

є наявність пазушки - невеликого розрізу спереду з вишитими візерунками. 

Вишивали на пазушці чорними і червоними нитками. Ще однією відмінною 
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особливістю української чоловічої сорочки від російської та білоруської є те, 

що чоловіки заправляли її в штани, а не носили поверх них. 

Чоловічі вишиванки могли бути з низьким стоячим або широким 

відкладним коміром. Застібалася така сорочка на ґудзики або шворки. 

Штани, або шаровари, закріплювалися на тілі за допомогою поясу або 

шнурка. Українські чоловічі штани були дуже широкими, особливо у козаків. 

Між штанинами вшивали матню з прямокутних клаптів. Шили такі шаровари 

переважно з сукна - вовняної тканини, покритої воском. 

На Закарпатті прикрашали вишивкою нижній край штанин зсередини, а 

потім відвертали його наверх. Для вишивки використовували переважно жовті 

й зелені нитки, які найбільш яскраво виглядали на червоному тлі. 

Жіночий костюм 

Український жіночий костюм має безліч варіантів залежно від регіональ-

них особливостей. Вони проявилися в крої, вишивці, декорі, колірних особивос-

тях і прикрасах. Класичним жіночим традиційним костюмом вважається одяг 

Середньої Наддніпрянщини. Водночас, архаїчні елементи найбільш збережені в 

костюмах Полісся. Жіночий одяг південних областей втілив у собі традиційні 

особливості різних регіонів. Що стосується жіночого одягу на Поділлі, то в 

ньому чітко простежується вплив молдавських традицій. Північно-західні 

регіони почерпнули багато елементів від національного польського костюму. 

Однак, незважаючи на незначні запозичення елементів одягу від інших 

слов'янських народностей, в цілому жіночий традиційний костюм характеризу-

ється виразною етнічністю і оригінальними елементами, які не можна зустріти 

ні в одному іншому національному костюмі. 

Основою костюма є жіноча вишиванка, яка була трохи довша, ніж 

чоловіча і складалася з двох частин. Нижня частина шилася з більш щільної і 

грубої тканини. Поверх сорочки одягали запаску або плахту. Плахта являла 

собою полотно до 4 метрів у довжину, яке пряли з фарбованої вовни. Його 

розрізали на три рівні частини, а потім дві частини пришивали до третьої таким 

чином, щоб середина нижньої знаходилася навпроти розрізу бічних частин. 
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Плахту обмотували навколо талії, прив'язуючи зверху поясом. Вишивка на 

плахті була досить стриманою і невибагливою. Поверх плахти спереду одягали 

запаску, певну подобу сучасного фартуха. 

Велике значення в українському жіночому костюмі відводилося 

прикрасам. Так, поверх вишиванки одягали намисто або буси. Кількість і 

розмір намистин безпосередньо говорили про фінансове становище родини. 

Святковий жіночий костюм відрізнявся від повсякденного якістю 

тканини, розмаїттям кольорів і візерунків. У святкові дні дівчата одягали на 

голову вінок, а на шию якомога більше різнокольорових прикрас. 

Український національний одяг має такі характеристичні прикмети: 

нечисленність частин убрання, простота крою, перевага білою кольору, 

спокійні барви прикрас та відсутність зайвої оздоби — збережене почуття міри. 

Це ті властивості нашого національного одягу, що надають йому переваги 

перед народніми одягами інших народів. 

Якщо ми переглянемо одяг наших пограничних місцевостей, то побачимо 

таке. На Кубані, в основі регіонального одягу є одяг центральної України, 

колишнього Запоріжжя, але сюди вже увійшли елементи, запозичені від 

сусідніх кавказьких народів, найбільший вплив черкесів. 

На Сході, як я вже казав, ми не маємо особливих відмінностей в одязі. 

Слобідська Україна нічим особливим не відрізняється від колишньої 

Гетьманщини; тут москалі щодо народнього мистецтва ніякого впливу не мали. 

На Півночі найхарактерніші властивості в одязі виявлені на волинському 

Поліссі. Чоловіки тут носять сорочку «на випуск», носять теплі безрукавки, 

довгі свити і, навіть, личаки. Жіноче ж вбрання зовсім подібне до вбрання 

центральної України, але на тлі білого полотна тут переважають яскраві 

червоні вишивки, що інколи заміняються червоними тканними смужками. А це 

вже те, чого немає в одязі центральної України, але є у білорусів та поляків, 

звідтіля поліщуки і запозичили. 

На Холмщині, на західній Волині та на північно-західньому Поділлі довгі 

свитки обшиті кольоровими стрічками чи шнурівками, смугасті спідниці та 
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деякі відміни накриття голови пояснюються сусідством з поляками. Одяг 

галицького Поділля стоїть ближче до вбрання Наддніпрянщини, але й тут 

відчувається вплив сусідів. На Буковині, Басарабії та узбережжі Дністра на 

Поділлі свити, кожушки та кептарі оздоблені барвистим орнаментом, вишиття 

на рукавах і грудях жіночих сорочок мають на собі вплив румунів. 

Найскладніше та найяскравіше — народне вбрання гуцулів: хутряниці-

кептарі, короткі свитки-гуні, що їх носять наопашки та характеристична 

гуцульська манта. Тут же і яскраві кольорові тканини, чудесні, високомис-

тецькі, речі! А оздоби зі шкіри, металеві ґудзики... Багато дечого гуцули 

запозичили від мадярів та південних слов’ян. 

У бойків багатство вбрання зникає. Бойківські довгі кептарі та лейбики 

оздоблені скромніше. Одяг бойка бідніший і значно простіший. Тут немає 

«гуцульських розкошів», але й немає багато запозиченого від сусідів. Правда, у 

бойківському одязі збереглося найбільше прикмет старовинного слов’янського 

одягу і це велика заслуга бойків. 

У лемків, що живуть по сусідству зі словаками, ми знайдемо жіночі легкі 

сукні та широкі білі накриття голови, що спадають на плечі. Пишно вишиті 

груди на кептарях — тут вони вже називаються «катанками». Чоловіки носять 

«чуги» — верхній одяг з фальшивими рукавами. Чуги лемки носять наопашки, 

так само, як гуцули гуні. Рукава чуги чоловіки на Лемківщині використовують 

як торби, йдучи на працю до лісу, чи худоби. Усе це те ж саме, що можна 

бачити у словаків. Нарешті, вбрання українців Закарпаття у великій мірі 

змадяризоване, але не все! Гуцули на Закарпатті ще добре зберегли культурну 

традицію свого народу. 

І ось ми обійшли все пограниччя української землі і по дорозі дужо 

коротко переглянули регіональний одяг кожної місцевості зокрема. Ми бачили 

відхилення місцевого одягу від одягу центральної України. Ті відхилення 

пояснювали запозиченням від сусідів, але не завжди їх можна так пояснювати. 

Якщо уважно придивитися до вбрання поліщуків, що межують з білорусами, 

можна бачити, що тут не запозичення, чи не тільки запозичення, а багато 
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спільних рис у білорусів і українців не тільки в одязі — в інших елементах 

побуту. Тут — не запозичення, а спільність культури на підставі глибокого 

етнічного споріднення. Це те, чого ми не знаходимо ні на південному, ні на 

східньому, ні на західньому пограниччях.  

Приємно усвідомлювати, що український народний костюм і сьогодні 

залишається затребуваним і популярним. Елементи традиційного одягу часто-

густо використовуються в повсякденному житті - чоловічі та жіночі 

вишиванки, вінки з квітів, стрічки для волосся. У спеціалізованих магазинах ви 

без зусиль зможете купити вишиванку або інші елементи національного 

костюму. Будьте стильними і любіть свою країну! 
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