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УДК 57.013                   Природничі науки 

 

ВПЛИВ  ДЕЯКИХ ВІТАМІНІВ ГРУПИ В ТА ТІОХРОМУ НА 

НАКОПИЧЕННЯ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ  В ОРГАНАХ  БІЛИХ ЩУРІВ 

 

Арнаут О.І., Черкашина А.А., Кобзар О.С., 

студенти біологічного факультету 

Будняк О.К., Чернадчук С.С., 

к.б.н., доценти кафедри біохімії 

Одеський національний університет  

імені І.І.Мечникова 

м. Одеса,  Україна 

Для забезпечення нормальної життєдіяльності організму та підтримання 

належного рівня метаболічних процесів необхідне постійне надходження до орга-

нізму не лише білків, ліпідів і вуглеводів, але і ряду біологічно активних сполук. 

Серед цих сполук важлива роль належить вітамінам, які є екзогенними аліметар-

ними (харчовими) факторами і повинні постійно надходити з продуктами харчу-

вання. Це зумовлено, в першу чергу, тим, що вітаміни необхідні для забезпечення 

цілого ряду життєво важливих функцій, пов’язаних з процесами синтезу і розкла-

ду різних сполук, вилученням і використанням енергії, транспортом речовин та 

іонів [1, c. 15-19]. В останні роки важливе значення надають антиоксидантним 

властивостям аскорбінової кислоти (вітамін С) [2, c. 266-281]. Ряд авторів під-

креслює позитивний вплив вітамінів і їх комплексів на клітинний метаболізм, 

оскільки вони запобігають дії пошкоджуючих чинників, стимулюють активність 

антиоксидантних систем захисту та забезпечують нормалізацію окисно-

відновних процесів, які є джерелом енергії для організму [3, c. 383-391].  

В останні роки значна увага надається вивченню впливу на організм не лише 

окремих вітамінів, але і їх комплексів. У своєму дослідженні ми розглянемо 

вітаміни не тільки за загальними функціями, що їм притаманні, а особливо за 

здатністю впливати на вміст аскорбінової кислоти в органах щурів, а саме в 

мозку, серці , печінці і нирках.  

Тому метою нашого дослідження стало практичне та теоретичне 

обґрунтування та узагальнення впливу комплексу вітамінів на вміст аскорбінової 

кислоти в органах щурів. 
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Матеріали та методи досліджень  

В дослідженні використані статевозрілі нелінійні білі щури масою 180–

200 г. Всіх тварин утримували на стандартному раціоні віварію Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова. Всі маніпуляції з тваринами 

проводили згідно з Європейської конвенції про захист тварин, які 

використовуються з експериментальною науковою метою.  

Тваринам внутрішньом'язово вводили: одній групі – розчин вітамінного 

комплексу (вітамін В1 – 6 мг/кг, нікотинової кислоти – 25 мг/кг, вітамін В2 – 2 

мг/кг); другій – розчин вітамінного комплексу (тут вітамін В1був замінений у 

тій же еквімолярнійкількості на тіохром); третій групі – розчин тіохрому у тій 

же концентрації; контрольній групі тварин вводили фізіологічний розчин. 

Проводили ін’єкції протягом 10 днів. У гомогенатіорганів (мозок, серце, 

печінка, нирки) щурів визначаливміст аскорбінової кислоти методами 

Штарберга, Бородина, Кушнарева, Рощина[4, c.3],   статистичну обробку 

результатів проводили за Гланцем [5, с. 459]. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Еталоном порівняння  показників аскорбінової кислоти в органах були  

щури, яким вводили фізичний розчин. Після введення вітамінного комплексу 

вміст аскорбінової кислоти зменшився у всіх органах по відношенню до 

контрольної групи тварин. Після введення  вітамінного  комплексу, в якому 

тіамін був замінений на тіохром, вміст аскорбінової кислоти в серці,нирках та 

мозку підвищився у порівнянні з показниками контрольної групи. Дослідження 

вмісту  аскорбінової  кислоти за  введення лише тіохромупоказали, що  

показник вмісту аскорбінової кислоти в печінці порівняно з контрольною 

групою значно знизився. Слід зазначити, що вміст аскорбінової кислоти зростає 

при введенні тіохрому  у комплексі з  вітамінами, ніж при його моновведенні. 

Такий ефект може свідчити про стимулюючу дію тіохрому на накопичення  

аскорбінової кислоти, особливо, у  складі з іншими вітамінами. 

Таким чином, можна зробити висновок, що дія тіохрому на накопичення 

аскорбінової кислоти в органах щурів є стимулюючою, особливо у  складі з 
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іншими вітамінами. Вітамінні комплекси і тіохром, стимулюють активність 

антиоксидантних системта забезпечують нормалізаціїокисно-відновних процесів, 

які єджерелом енергії для організму. Перспективою нашого подальшого 

дослідження буде встановлення впливу вітамінних комплексів на імунну систему. 

Література: 

1. Біологія: Навч. посіб. / А. О. Слюсарєв, О. В. Самсонов, В. М. Мухін та 

ін.; За ред. та пер. з рос. В. О. Мотузного. – 3-тє вид., випр. і допов. – К.: Вища 

шк., 2002. – 622 с.: іл.  

2. Holick M.F. Vitamin D deficiency / M.F Holick N. Engl. J. Med 2007; 

357:266–281.  

3. Pleiner J., etal. Intra-arterialvitamin C prevents endothelial dysfunction 

caused by ischemiareperfusion / J. Pleiner Atherosclerosis 2008; 197:383–391. 

4. Пат. 2490628RU России G01N33/15. Способ определения содержания 

аскорбиновой кислоты /М. А. Штарберг, Е. А. Бородин, В. А. Кушнарев,Е. А. 

Рощина –  №ru2011144137; подача 31.10.2011; Опубл. 20.08.2013. -    №17. – 3 с.  

5. Гланц С. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. – Москва, 

Практика, 1998. – 459 с. 

____________________________________________________________________ 

УДК 504.1:[582+591] Природничі науки 

 

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТВАРИННИЙ ТА РОСЛИННИЙ СВІТ  

 

   Бобир Іван 

студент економічного 

факультету 

Ірпінського державного коледжу економіки та права  

Ірпінь,Україна 

Науковий керівник:Вовк Н.Г 

 Головними причинами, що призвели до загрожуючого стану довкілля, є: 

застаріла технологія виробництва та обладнання, висока енергомісткість та 

матеріаломісткість, що перевищують у два - три рази відповідні показники 
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розвинутих країн; високий рівень концентрації промислових об'єктів; 

несприятлива структура промислового виробництва з високою концентрацією 

екологічно небезпечних виробництв; відсутність належних природоохоронних 

систем (очисних споруд, оборотних систем водозабезпечення тощо), низький 

рівень експлуатації існуючих природоохоронних об'єктів; відсутність 

належного правового та економічного механізмів, які стимулювали б розвиток 

екологічно безпечних технологій та природоохоронних систем; відсутність 

належного контролю за охороною довкілля.[1]  

 На території України нині відомо близько 45 тис. видів тварин, серед яких - 

понад 700 видів хребетні, решта - безхребетні. Основними проблемами у галузі 

охорони і регулювання використання тваринного світу є його недостатня вивче-

ність, відсутність достовірних даних щодо використанню тварин ,погіршення 

природних умов існування диких тварин через зростаючий антропогенний вплив 

та послаблення їх охорони від незаконного використання та знищення. Зараз до 

Червоної книги України занесено 382 види рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, тварин. Ведення мисливського господарства здійснюється 

переважно екстенсивним шляхом, що є наслідком скорочення обсягів штучного 

розведення та випуску в природу мисливської фауни, проведення біотехнічних 

заходів, послаблення охорони мисливських угідь.[2] 

 Недостатня увага приділяється оптимізації статево-вікової структури 

поголів'я мисливських парнокопитних тварин, поліпшення їх генофонду. 

Важливою складовою біоресурсів є запаси риби та інших водних тварин. 

Протягом останніх років на більшості водойм спостерігається тенденція до 

зниження загального вилову риби. Екстенсивне природокористування, 

нехтування екологічним обґрунтуванням у агропромислового комплексу, 

зарегулювання стоку річок, осушення боліт, стихійний розвиток колективного 

садівництва та інші невпорядковані дії призвели до знищення майже 70 

відсотків цінних природних комплексів і ландшафтів України. Площа 

природно-заповідного фонду України зростає повільними темпами і становить 

на сьогодні лише 2 млн. гектарів, або 3,4 відсотка території країни, що є 
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недостатнім гарантом для забезпечення збереження і відтворення генофонду 

тварин і рослин та різноманіття природних екосистем, насамперед на 

лівобережжі Лісостепової зони, Придніпров'ї та в степовій частині Криму, де 

під охорону взято лише 0,2 - 0,7 відсотка територій. Існуючі ботанічні сади, 

дендрологічні та зоологічні парки через недостатнє фінансування, слабку 

матеріально-технічну та лабораторну базу нині не виконують функцій щодо 

збереження та відновлення рідкісних і типових видів флори і фауни. В умовах 

економічної та екологічної кризи при переході до ринкових відносин та різних 

форм власності без ефективних заходів з боку держави процес деградації 

генофонду флори і фауни, ценозів, екосистем та ландшафтів стане незворотним 

процесі розвитку [ 1,ст1] 

 Отже збереження тваринного і рослинного світу буде взаємовигідним 

для людини та природи:Людина зможе харчуватися за рахунок тварин і 

рослин,а природа отримає припинення масового забруднення,вилов морських 

жителів допомогу в збільшення виду рослин і тварин,що призвиде до 

гармонійного розвитку Людина-Природа.[3] 

Література: 

 1. Екологічна стаття https://ecotown.com.ua/news/Osnovni-ekolohichni-

problemy-Ukrayiny-u-2014-rotsi/  [2014рік,1ст.]  

2. Екологічна статтяhttp://ru.osvita.ua/vnz/reports/ecology/21102/[2011 

рік,ст1] 

3.Підручник біологія та екологія 10класу,автор В.І.Соболь[2018рік,272ст.]  

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/biologiya-i-ekologiya-10-klas-sobol-

2018-ukr 

https://ecotown.com.ua/news/Osnovni-ekolohichni-problemy-Ukrayiny-u-2014-rotsi/
https://ecotown.com.ua/news/Osnovni-ekolohichni-problemy-Ukrayiny-u-2014-rotsi/
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/ecology/21102/
https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/biologiya-i-ekologiya-10-klas-sobol-2018-ukr
https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/biologiya-i-ekologiya-10-klas-sobol-2018-ukr
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ДАНІ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ 

ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ 

 

Вавер М.Я., 

студентка географічного факультету 

Київський національний університет імені 

 Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Під моніторингом пожежної небезпеки в лісах з залученням методів 

дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) розуміють систему регулярних 

спостережень, що дає інформацію про ступінь і характер пожежної небезпеки в 

лісах [1, с. 151].  

Основним джерелом космічної зйомки пожеж є зображення AVHRR / 

NOAA, проте матеріали зйомки сенсора MODIS із супутників Terra / Agua, які 

дозволяють більш точно виявляти осередки пожеж, мають ширше застосування. 

В інформаційній системі моніторингу лісових пожеж масово використовують 

також дані супутників Landsat і SPOT-5 і 6 для детальних обстежень, а для 

вибіркових оцінок окремих загорань – RapidEye [2, с. 71, 3, с. 246]. 

Використання теплового діапазону космічних систем ДЗЗ дозволяє 

контролювати ситуацію одночасно на великих площах, виявляти приховані 

вогнища пожеж, здійснювати моніторинг в денний і нічний час, а також в 

умовах сильного задимлення. 

Присутність джерела горіння у видимому спектрі визначається за 

наявністю основної дешифрувальної ознаки лісових пожеж – диму. За формою 

на знімку вогнище нагадує конус світло-сірого кольору. Периста і шарувата 

хмарність за своєю структурою і яскравістю можуть нагадувати димові шлейфи 

лісових пожеж. Тому ті частини знімків видимого спектру, де попередньо 

виявлена лісова пожежа, проглядаються в інфрачервоному діапазоні спектру, де 

в місцях пожеж гістограми інфрачервоного випромінювання мають чітко 
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виражені екстремуми. У цьому діапазоні точки пожеж – яскраво червоного 

кольору, дим і хмари – блакитного, земля - зеленого кольору [3, с.248]. 

За даними знімків Landsat 8 OLI, просторовою розрізненністю 30 м 26 

квітня 2015 р. на південно-західній межі 10 км зони ЧАЕС завдяки 

радіометричному калібруванню та застосуванню нормалізованого відносного 

індексу рослинності (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI) виявиливали 

загорання в лісовому масиві. За застосування вищеперерахованих методів було 

оцінено площу, що зазнала змін унаслідок пожежі та прокласифіковано ділянки 

лісу за ступенем їх пошкодження вогнем [4. с. 45].  

Також, однією з можливостей лісопожежного моніторингу є виявлення 

транскордонного впливу пожеж, що є питанням національного рівня моніторингу. 

Зокрема, у роботі Дубровського В. В. (2002) одним з випадків є зафіксована за 

допомогою супутника NOAA/ AVHRR пожежа в Білорусі, дим від якої 

розповсюджувався на великі відстані і досяг території України. При цьому 

застосовано методику, що базується на використанні оцінки випромінювання за 

каналами 3, 4, 5 AVHRR [3, с. 248]. Для оцінки лісових гарів Гнатушенко В. В., 

Мозговий Д. К. (2016) запропонували технологію автоматизованого визначення 

площ територій, постраждалих від лісових пожеж, з використанням супутникових 

знімків. Вона базувалася на індексних зображеннях NBR (Normalized Burn Ratio), 

що дозволяли визначити на супутниковому знімку площу згарища по 

спектральним каналах ближнього ІЧ (NIR) і середнього ІЧ (SWIR) діапазонів. За 

даною методою проведено аналіз багатоспектральних знімків низької просторової 

розрізненності з супутників Terra, Aqua (прилад MODIS) та визначено ділянки і 

періоди активного горіння на прикладі лісів штату Каліфорнія [2, с.72]. 

Отже, дані ДЗЗ можуть надавати об'єктивну, оперативну інформацію, охоплюють 

значні площі та не залежать від погодних умов та пори доби, саме тому їх 

необхідно ширше застосовувати при даному виду моніторингу лісових насаджень 

Література: 

1. Боголюбов В. М., Клименко М.О., Мокін В. Б. . Моніторинг довкілля: 

підручник. Вид.  2-ге, перероб. і доп. Вінниця, 2010. 232 с. 
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2. Гнатушенко В. В., Мозговий Д. К. Технологія супутникового 

моніторингу наслідків лісових пожеж. Науковий вісник національного гірничого 

університету. 2016. №1. С. 70 – 76. 

3. Дубровський В. В., Пархісенко Я. В. Космічний моніторинг лісових по-

жеж за знімками NOAA. Космічна наука і технологія. 2002. № 8, 2/3. C. 246-248.  

4. Зацерковний В. І., Тішаєв І. В. Застосування матеріалів дистанційного 

зондування в завданнях моніторингу лісових пожеж і кількісного оцінювання 

рослинності. Наукоємні технології. 2016. № 1 (29). С. 42 – 47. 

____________________________________________________________________ 

 УДК 502.211:582                             Природничі науки 

              

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АМБРОЗІЇ ПО УКРАЇНІ 

                                                                                 

    Вовк Н.Г. 

                                                                   викладач вищої категорії 

                                                                   Ірпінського державного коледжу 

                                                                    економіки та права  

                                                                    м. Ірпінь, Україна                                                     

   За останні роки значно збільшилося ввезення в Україну 

сільськогосподарських продуктів рослинного походження, насіння і 

посадкового матеріалу. Водночас зросла і небезпека завезення небезпечних 

шкідників і хвороб рослин, а також насіння бур’янів, що відсутні в Україні або 

наявні лише на невеличких осередках. Серед них і амброзія полинолиста. 

Батьківщиною амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) є 

Північна Америка, де цей вид отримав широке розповсюдження як злісний 

бур’ян у посівах багаторічних трав, а також просапних культур. Цікаво, що до 

колонізації Америки європейцями амброзія у себе на батьківщині була дуже 

рідкісною рослиною. У штаті Мічиган її зафіксували лише у 1838 р. Найбільш 

ранні описи рослини у Східній Канаді датуються 1860 р. 

У 1914 р. німецький аптекар Кріккер вирощував її у Дніпропетровській 

області як лікарську рослину (замінник дорогої хіни і глистогінний засіб), у 
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1925 р. перші локалізатори було ідентифіковано на Київському елеваторі. З 

моменту виявлення цей бур’ян пройшов усі етапи від проникнення до 

розширення свого ареалу. У степовій зоні бур’ян є найагресивнішим і 

шкідливим для виробників сільськогосподарської продукції. За даними 

карантинної служби у 1973 р. в Україні шкідливість амброзії відмітили на 107 

600 гектарів, у 2011 р. – площа, на якій був поширений цей карантинний об’єкт, 

становила вже понад 3 614 000 гектарів.[1] 

До грунтів амброзія невибаглива і може рости на будь–якому субстраті. 

Посуха їй не шкодить, оскільки коріння сягає глибини чотирьох метрів. Як 

чужинка, амброзія не має природних ворогів, її не їдять тварини. Як справжній 

«зелений агресор» ця рослина успішно витісняє гравілат, вероніку, злаки, 

подорожник, ромашку, череду та інші рослини, які прикрашають ландшафт. 

Друга половина літа і початок осені – пора цвітіння амброзії 

полинолистої, пилок якої  найсильніший алерген для людей різного 

віку. Амброзія полинолиста  — це один із найнебезпечніших в Україні 

карантинних бур’янів-алергенів. Амброзію полинолисту з повним правом 

можна назвати екологічно небезпечним бур’яном, адже квітковий пилок 

амброзії шкідливий для людини. 

За оптимальних умов амброзія дає спалах і стає домінуючим видом бур’яну; 

за несприятливих умов вона зустрічається рідше, насіння продукує менше, але все 

ж зберігається як вид. В зоні широкого розповсюдження зустрічається в різних 

рослинних угрупованнях. Пилок амброзії викликає в людей захворювання на 

поліноз: спостерігається втрата працездатності, з’являється набряк слизових 

оболонок очей і верхніх дихальних шляхів, розвивається астма. Алергени, що 

містяться в листі, викликають дерматити. В пилку амброзії містяться особливі 

білки – антигени Е і К. Через слизову оболонку антигени потрапляють до лімфи і 

крові, спричиняючи захворювання. [2] 

А у сільському господарстві до: • Погіршення якості кормів. • Зниження 

продуктивності пасовищ та різке погіршення кормових якостей сіна й випасів. 

На луках та пасовищах бур’ян витісняє злаково-бобові трави, а наявність у 
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зеленій масі амброзії до 0,15 % гіркої ефірної олії робить її токсичною, що 

призводить до масових отруєнь тварин. Силос з домішками амброзії тварини 

їдять погано і неохоче. • Погіршення смакових якостей продукції тваринництва. 

Знижує якість молока – воно набуває неприємного запаху та присмаку.[3] 

Щоб запобігти подальшому розповсюдженню амброзії, боротьбу з нею 

слід розпочинати щорічно до цвітіння та утворення насіння методом виривання 

з корінням, регулярного покосу або засіванням сумішшю газонних трав, не 

допускати засмічення ґрунту та сільгосппродукції. 

Система заходів, як складова частина загального агротехнічного комплексу 

прийомів по вирощуванню сільськогосподарських культур, передбачає застосу-

вання різних методів: карантинні, агротехнічні, механічні та хімічні заходи. 

Вирішальне значення для очищення полів від амброзії полинолистої мають 

агротехнічні методи боротьби: правильне чергування культур у сівозміні, обробка 

ґрунту, догляд за посівами, спрямований на зниження запасів насіння бур’яну в 

ґрунті й запобігання повторного засмічення як ґрунту, так і врожаю 

сільськогосподарських культур. На землях дуже засмічених амброзією, кращим 

заходом по очищенню ґрунту від запасів насіння є використання чистого пару, де, 

за правильного обробітку, засміченість бур’яном знижується на 70-80 %. 

Механічне скошування рослин амброзії полинолистої задля її знищення 

не ефективне. До знищення рослини призводить лише її викорінення, бо після 

підрізання стебла рослина здатна до швидкого відтворення наземної частини, 

причому утворює декілька продуктивних стебел.[4] 

Вести боротьбу з цією злісною карантинною рослиною треба усім разом: 

санепідемстанції, екологічній службі, адміністративно-технічній інспекції, 

квартальним комітетам, підприємствам, навчальним закладам, громадськості. 

Література: 

1. Амброзія-небезпечна рослина. https://h.ua/story/218437/ 

2. Газета «Город». Амброзія полинолиста – небезпечний карантинний 

бур’ян / [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://gorodonline.net/nuwspoln.php?nuws=210&number=270 – Назва з екрана 

https://h.ua/story/218437/
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дорослих у населених пунктах на основі просторово – хронологічної моделі 
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4. Козловський В. О. Техніко – економічне обгрунтування і економічні 
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ВПЛИВ ДОБОВИХ РИТМІВ НА СТАН ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ  

 

Дехтярьова О.О., 

кандидат біологічних наук, доцент 

Славгородська М. О. 

студентка факультету   

дошкільної і спеціальної освіти та історії                                      

КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

                                                                                                         м. Харків, Україна 

Життєдіяльність людини залежить від впливу змін навколишнього середо-

вища які повторюються через певний час. Циклічні зміни стану організму (фізич-

ні, емоційні, інтелектуальні) знаходяться в прямій залежності від біоритмів. Ус-

пішність у різноманітних видах діяльності можна визначити балансом припливу і 

відпливу внутрішньої енергії. Баланс можливо відстежити по циклам біоритмів 

людини. Біоритми - це циклічні коливання інтенсивності та характеру біологічних 

процесів, їх кількісні й якісні зміни, що відбуваються на всіх рівнях життя [4 с. 1].  

Перші серйозні наукові дослідження в цій області почали проводитися на 

початку XX століття, в тому числі вченими І.П. Павловим, В.В. Вернадським, 

А.Л. Чижевським та іншими. Вивчення біологічних ритмів має важливе 

практичне значення для здоров'я людини. Самопочуття людини багато в чому 

залежить від того, наскільки режим праці і відпочинку відповідає його 

індивідуальним біоритмам [1 с. 185]. Але природа і властивості біологічних 
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ритмів все ще не з'ясовані у повній мірі, хоча зрозуміло, що вони мають в 

процесах життєдіяльності живих організмів дуже велике значення. 

 В організмі постійно відбувається зміна активності органів і систем 

органів на їх пасивність, і навпаки. Будь-яка жива система і людина постійно 

перебувають під впливом обміну енергії, речовин і інформації із 

навколишнього середовища. З точки зору біоритмології (науки, що займається 

вивченням біоритмів), якщо цей обмін з певних причин порушується, то це 

негативно впливає на життєдіяльність та здоров’я людини.  

 За великий проміжок часу дії космічних сил на Землю склались в певні 

цикли явищ, що періодично повторюються як у просторі, так і в часі. У 

нескінченному потоці підйомів і падінь проявляються биття загальносвітового 

пульсу, динаміка природи. Проте, якщо пізнати закони біоритмології, то за 

словами О. Л. Чижевського можна з розумом використовувати їх вплив. А для 

цього нам потрібно знати ритмічну діяльність всередині власного організму і 

ту, що керує людиною зовні. Кількість біоритмів дуже велика, та всі вони 

стосуються здоров'я людини [2 с. 255].  

 В наш час актуальність вивчення біоритмів полягає у тому, що знаючи 

вплив природних сил на організм людини можна передбачати настрій, стан 

здоров'я і працездатність людини, можна цілеспрямовано керувати своїм 

організмом. В наш час гіподинамії, ядерної енергетики, підвищення рівня 

радіонуклідів, споживання синтетичної їжі із добавками ГМО, дослідження 

біологічних ритмів та їх вплив на людину є дуже актуальним, так як стосується 

збереження здоров’я людини. 

 Метою нашої роботи є дослідження організму в залежності від 

різноманітних дій навколишнього середовища: впливу зміни часу, добового 

раціону харчування, зміни положення Місяця на організм, аналіз впливу 

переведення стрілок годинника на літній та зимовий час на самопочуття і 

працездатність людини. 

Ми використовували такі методи дослідження: спостереження за станом 

здоров'я; вимірювання температури тіла, тиску, пульсу; дослідження 
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працездатності і самопочуття у створених умовах; спостереження за погодними 

умовами та їх впливом на стан здоров'я.  

Тестування було проведено серед студентів другого курсу КЗ «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» з метою виявлення біоритмів студентів. 

 Ми перевірили хронотипи студентів, які брали участь у дослідженні. 

Результати наступні: жайворонки – 21%; голуби – 31%; сови – 48%. Всього в 

опитуванні взяло участь 165 студентів другого курсу. Визначення хронотипів 

студентів дає можливість рекомендувати певні розпорядки дня, а також умови 

збереження здоров'я.  

Переведення стрілок годинника на літній та зимовий час викликає певний 

збій у роботі організму. Більшість студентів спокійно перенесли перехід на 

зимовий час, на відміну від переходу на літній час. Але поступово організм 

адаптувався. Нині тривають дискусії щодо доцільності переходу на літній та 

зимовий час. Точки зору лікарів розходяться. Одні вважають, що організми не 

підлаштовуються під новий час, а живуть по часу сходу Сонця. Інші 

відстоюють думку про те, що цей вплив не є критичним, все залежить від 

здоров’я окремої людини [3 с. 278].  

У Національній академії Медичних наук України вважають, що 

переведення годинника на одну годину – неістотний для людини факт, оскільки 

люди швидко адаптуються. 

 Проаналізувавши різні точки зору, різні джерела інформації, анкети 

студентів, ми зробили висновок, що необхідності економії світлової частини 

дня при нинішніх потужностях промислового виробництва майже не існує. А 

для збереження здоров’я людей краще дотримуватись постійного часу протягом 

року і навесні, восени, влітку і взимку. 

Тому визначення дії переведень стрілок годинника дає можливість 

рекомендувати, як краще адаптуватись до навколишніх змін.  

 Основні життєві показники під час сонячного і місячного затемнення та 

коливань магнітного поля Землі перевірялися шляхом анкетування і 

опитування, а також шляхом спілкування з медичними працівниками КЗ 
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«Харківська гуманітарно-педагогічна академія». Виявилось, що 30 % студентів 

відчувають на собі зміни в природі, стан їх здоров’я погіршується. 

 Вживання їжі – один з основних інстинктів тіла. Надходження корисних 

речовин, необхідних для нормальної життєдіяльності відбувається із 

навколишнього середовища. Здоров’я людини багато в чому залежить від 

якості та кількості їжі. Ми перевірили як впливає зміна годин прийняття їжі та 

кількість прийомів продуктів харчування на організм людини. Перевіряли 

показники тиску, пульсу, температуру тіла і суб’єктивні відчуття за 30 хвилин 

до їжі. Для виявлення впливу харчування людини було обрано 5 різних раціонів 

(кількість та енергетична цінність їжі практично не відрізнялись). Після 

дослідження 50% студентів стали краще себе почувати при правильному і 

регулярному харчуванні.  

Таким чином, вивчивши інформацію про біологічні ритми та зробивши 

певні дослідження, можна зробити висновок, що біологічні ритми 

безпосередньо впливають на здоров’я, працездатність організму, забезпечують 

її хвилеподібний характер. Крім того, людський організм підпорядковується 

ритмам, закладеним самою природою, і ці ритми впливають на всі процеси, що 

відбуваються в організмі. Тому облік цих ритмів і шанобливе ставлення до них 

є основою людського здоров'я. 
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Для України питання розвитку альтернативної енергетики є особливо 

актуальними, враховуючи необхідність поліпшення екологічної ситуації, 

вичерпність традиційних паливно-енергетичних ресурсів та нагальну потребу в 

подоланні залежності від імпорту енергоносіїв. Тому важливим є дослідження 

впливу відновлювальної енергетики на загальний енергетичний баланс країни та 

визначення найбільш перспективного відновлювального джерела енергії (ВДЕ). 

За визначенням Міжнародного Енергетичного Агентства з відновлювальних 

джерел енергії (IRENA), відновлювальною називають енергію, отриману від 

Сонця, вітру, біомаси, геотермальних, гідроенергетичних та океанських ресурсів, 

біогазу, рідких біопалив. За даними IRENA, частка відновлювальних джерел 

енергії у глобальній енергетиці до 2030 року має забезпечувати 57% світової 

енергії, порівняно з 26% нині [1]. 

Україна теж має амбітні плани щодо запровадження альтернативних джерел 

енергії, про що свідчить значне зростання потужностей окремих об’єктів 

відновлювальної енергетики протягом 2014-2019 років (табл. 1). Показовою також 

є динаміка темпів приросту потужностей ВДЕ (рис 1.). Тільки за 10 місяців 2019 

року потужність об’єктів відновлювальної енергетики зросла на 2 661 МВт [2]. 

Таблиця 1. 

Встановлена потужність об’єктів відновлювальної енергетики в Україні станом 

за період 2014-2019 рр. станом на 01.10.2019 (складено автором на основі [2]) 
Об’єкт відновлюваної 

енергетики 

Потужність за роками, МВт 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ІІІ квартал) 

Сонячні електростанції (СЕС) 411 432 531 742 1388 3420 

СЕС домогосподарств 0,1 2 17 51 157 345 

Вітроелектростанції (ВЕС) 426 426 438 465 533 932 

Малі гідроелектростанції 80 87 90 95 99 112 

Станції на біомасі 35 35 39 39 51 56 

Біогазові станції 15 17 20 34 46 70 
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Найкращу динаміку в країні демонструє сонячна енергетика. За 2019 рік 

потужність СЕС виросла до 3420 МВт (у 2018 році – 1388 МВт). Збільшується 

кількість СЕС приватних домогосподарств [2]. Середньорічна кількість 

сумарної сонячної радіації на території України коливається від 1070 

кВт*год/м2 в північній частині до 1400 кВт*год/м2 в південних регіонах. 

Перспективи розвитку сонячної енергетики закладено у потужному потенціалі 

генерації в існуючих географічних і кліматичних умовах [3]. Завдяки 

прийнятому Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з 

альтернативних джерел енергії» [4], відкрито широкі можливості для 

міжнародних інвестицій в цю сферу. Умовами перспективного розвитку 

сонячної енергетики є такі її переваги: 

• створення електростанцій різної потужності (модульність 

конструкцій);  

• додаткова генерація енергії для споживчих потреб;  

• значне зниження забруднення навколишнього середовища 

 

Рис. 1. Динаміка загальної потужності об’єктів відновлювальної енергетики в Україні, 

яким встановлено «зелений» тариф, станом на 01.10.2019 (складено автором на основі [2]) 
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Україна має достатній вітровий потенціал для розвитку вітрової енергетики. 

Найпридатнішими місцями для встановлення вітрогенераторів є ділянки біля 

водойм або височини. Такі ділянки є на всій території країни [5]. Але нині 

розвиток вітроенергетики поступається сонячній. За 2019 рік потужність ВЕС в 

Україні зросла лише до 932 МВт [2]. Не зважаючи на нестабільність національної 

політики в галузі відновлюваної енергетики, в Україні наявні сприятливі умови 

для перспективного розвитку вітроенергетики, зокрема: 

•вітровий потенціал і території, придатні для розвитку вітрових проектів; 

•серійне виробництво ліцензійних вітроенергетичних установок (ВЕУ); 

•власне виробництво комплектуючих для вітротурбін; 

•масове використання вітряків малої потужності домогосподарствами; 

•«зелений» тариф для ВЕУ потужністю до 30 кВт, що використовуються в 

приватних домогосподарствах. 

За 2019 рік потужність станцій на біомасі та біогазі зросла лише до 126 

МВт (у 2018 році – 97 МВт) [2]. Проте країна має потужні ресурси 

сільськогосподарських та лісогосподарських відходів, які є основною 

сировиною для установок виробництва тепла та електроенергії з біомаси. 

Останніми роками в Україні розпочалося значне пожвавлення розвитку 

біоенергетики [7]: 

•реалізовано низку біоенергетичних, насамперед, біогазових проектів 

європейського рівня; 

•ухвалено необхідні нормативно-правові акти, що регулюють і 

стимулюють виробництво електроенергії з альтернативних джерел, зокрема 

державою гарантовано «зелений тариф», відповідно до курсу євро і купівлю 

електроенергії до 2030 року; 

•вдвічі збільшено інвестиції у відновлювальні джерела енергії; 

•відбувається заохочення приватних фермерських господарств щодо 

постачання енергії в агросектор. 

Підводячи підсумки, слід зазначити помітне зростання темпів приросту 

ВДЕ в Україні. Це переважно обумовлено міжнародним зобов’язанням України 
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в рамках Енергетичного співтовариства [8] та Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, наявністю підтримки нових об’єктів ВДЕ через «зелений» 

тариф та кліматичною політикою (зокрема, ратифікованою Верховною Радою 

України міжнародною Паризькою угодою) [9]. Найкращу динаміку, завдяки 

доступності та державній підтримці, демонструє сонячна енергетика. Україна 

має достатній потенціал для ефективного використання сонячної енергії та 

теплоенергетичного обладнання практично в усіх областях. 
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Taraxacum officinalis – багаторічна лікарська трав’яниста рослина роду 

Кульбаба, родини Айстрові (Asteraceae L.). Поширена по всій Україні. Має стебло, 

висотою 15-30 см. Листки зібрані в прикореневу розетку, перисторозсічені, 

ланцетні; їх довжина зазвичай становить від 10 до 25 см. Коренева система 

стрижнева, досить потужна; якщо корінь надрізати або надломити, то з'явиться 

молочний гіркий сік. Суцвіття – кошик, що розміщений на верхівках стебла, 

обгортка дворядна, горбкувата, зелена. Квітки язичкові, віночок - жовтого 

кольору. Плід сім’янка, сірого або сірувато-бурого кольору, насіння клиноподібне, 

достигає у травні - червні. Репродуктивна здатність – до 12 тис. насінин на одній 

рослині. Проростає в межах температур від 2-22°С, у березні - травні [1]. 

У суцвітті і листках Taraxacum officinalis L. містяться каротиноїди, 

тритерпенові спирти, вітаміни С і В2, В6 і Р, мінеральні солі Fe, а також Ca, P, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a27
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61
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Mn, Cu, B, Ni, Ti, Mo та інші елементи. Коріння містять вуглевод інулін (25-30 

%), а також дубильні речовини і жирні олії. У коренях виявлені стерини, 

органічні кислоти, солі K і Ca, смоли, слиз та віск. Taraxacum officinalis  містить 

велику кількість біологічно активних речовин, які мають жовчогінну, 

діуретичну, спазмолітичну, проносну, відхаркувальну, заспокійливу, снодійну, 

а також сечогінну і потогінну властивості. Також рослина володіє 

противірусними, протитуберкульозними, фунгіцидними, антигельмінтними та 

антиканцерогенними властивостями [2]. 

Алелопатія – одна з найважливіших форм хімічного зв’язку і взаємодії 

рослин, важливий чинник, що визначає видовий склад, чисельність популяції та 

продуктивність фітоценозів. Основоположником вивчення процесу алелопатії в 

Україні є академік А. М. Гродзинський, який уперше розробив принципи 

взаємодії рослин у біогеоценозах через кореневі виділення, фітонциди. Раніше 

хімічну взаємодію рослин розглядали лише як шкідливий вплив виділень одних 

рослин на інші. А.М. Гродзинський запропонував оригінальну схему алелопатії як 

кругообігу фізіологічно активних речовин у біогеоценозах, що відіграють роль 

регуляторів внутрішніх та зовнішніх взаємовідносин [3]. Алелопатія – це явище 

взаємного антогонізму серед рослин, що виявляється у виділенні хімічних 

речовин, отруйних для іншого виду і не шкідливих для виду, що їх виділяє. 

Найчастіше алелопатія проявляється у конкурентному витісненні одного виду 

іншими. Алелопатія суттєво впливає на швидкість рослинних сукцесій і на 

видовий склад стабільних угруповань. Хімічні виділення можуть зменшувати 

видову різноманітність, або за рахунок адаптивних пристосувань, які складаються 

в умовах диференціації ніш, підтримувати високу видову різноманітність [4]. 

Оскільки явище алелопатії визначає здатність видів співіснувати на одній 

території в умовах рослинного угрупування, ми провели дослідження 

взаємовпливу таких рослин: Taraxacum officinalis L., Raphanus sativum var. 

oleiformis, Phacelia tanacetifolia, Brassica napus L., Triticum vulgare, Sinapis alba L. 

Під час дослідження алелопатичних властивостей Taraxacum officinalis  L., 

за методом біотестів (за Гродзинським),  ми взяли насіння тест-об’єктів: Raphanus 
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sativum var. oleiformis, Phacelia tanacetifolia, Brassica napus L., Triticum vulgare та 

Sinapis alba L., розклали по 10 штук у чашки Петрі діаметром 10-12 см на кола з 

фільтрувального паперу, змочили їх у водному розчині, який виготовили на основі 

сирої рослинної сировини Taraxacum officinalis, що настоювався у 100 мл 

дистильованої води протягом доби. Виклавши на фільтрувальний папір насінини, 

в одну чашку Петрі додали 10 мл водного розчину Taraxacum officinalis, а в іншу 

10 мл дистильованої води для контролю. Чашки Петрі з досліджуваним 

матеріалом помістили в термостат для пророщування при температурі +22°. 

Спостереження проводилися на 7-у добу. За допомогою міліметрового паперу і 

лінійки здійснили по три проміри з кожного проростка: 1) енергія проростання, 2) 

довжина коренів, 3) довжина пагона. На п'ятий день визначали кількісні 

показники алелопатичного взаємовпливу Raphanus sativum var. oleiformis, Phacelia 

tanacetifolia, Brassica napus, Triticum vulgare та Sinapis alba під час сумісного 

пророщування (табл.1, рис.1). 

Таблиця 1 

Відсоток схожості взаємовпливу Taraxacum officinalis L., Raphanus sativum var. 

oleiformis, Phacelia tanacetifolia, Brassica napus L., Triticum vulgare та Sinapis 

alba L. при сумісному проростанні 

Об’єкт Умови під час сумісного 

проростання 

Схожість % 

Raphanus sativum var. 

Oleiformis 

Контроль 70% 

+ Taraxacum officinalis 70% 

Phacelia tanacetifolia Контроль 80% 

+ Taraxacum officinalis 50% 

Brassica napus Контроль 100% 

+Taraxacum officinalis 80% 

Triticum vulgare Контроль 100% 

+Taraxacum officinalis 100% 

Sinapis alba Контроль 90% 

+Taraxacum officinalis 100% 
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Рис. 1 Відсоток схожості взаємовпливу Taraxacum officinalis L., Raphanus 

sativum var. oleiformis, Phacelia tanacetifolia, Brassica napus L., Triticum vulgare 

та Sinapis alba L. під час сумісного проростання 

Таблиця 2 

Розміри коренів та пагонів Raphanus sativum var. oleiformis, Phacelia 

tanacetifolia, Brassica napus L., Triticum vulgare та Sinapis alba L.  під час 

сумісного пророщування 

Об’єкт Умови Середня 

довжина кореня, 

мм 

Середня довжина 

пагона, мм 

Raphanus sativum 

var. oleiformis 

Контроль 109,7 74,7 

+Taraxacum 

officinalis 

100 92 

Phacelia 

tanacetifolia 

Контроль 69,6 67,6 

+Taraxacum 

officinalis 

57,4 66,8 

Brassica napus Контроль 85,7 67,3 

+Taraxacum 

officinalis 

70,6 72,2 

Triticum vulgare Контроль 155 102,2 

+Taraxacum 

officinalis 

160,7 109 

Sinapis alba Контроль 38 54,3 

+Taraxacum 

officinalis 

52,4 74,4 
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Отже, у результаті проведеного дослідження алелопатичної активності 

сировини Taraxacum officinalis, ми виявили, що проростки Phacelia tanacetifolia 

та  Brassica napus зазнають незначного алелопатичного впливу під час 

сумісного проростання з Taraxacum officinalis, на відміну від сумісного 

проростання Taraxacum officinalis з Raphanus sativum var. oleiformis, Triticum 

vulgare, Sinapis alba. Проте, під час сумісного зростання Taraxacum officinalis із 

Sinapis alba, спостерігається більша кількість пророслих коренів та пагонів, ніж 

у контролі. 
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Рослинні продукти є основними джерелами нітратів. У продуктах 

тваринного походження їх вміст відносно незначний. Найбільше накопичення 

нітратів відбувається в період дозрівання, а значить, недозрілі фрукти можуть 

містити більше нітратів, ніж стиглі. Також спостерігається значна кількість 

нітратів в коренеплодах при некоректному застосуванні азотних добрив. 

Нітрати - одна з найважливіших ланок природного кругообігу азоту, без 

якого неможливе існування земної біонти. Її основний будівельний матеріал - 

білок, а він в обов'язковому порядку включає хімічно зв'язаний азот. Тому нітрати 

добре засвоюються рослинами і під дією ферментів відновлюються до 

аміаку. Останній з кетокислот утворює амінокислоти, що утворюють потім білки. 

Схема перетворення нітратів: 

Нітрат-іон → нітрит-іон → гіпонітріт-іон → гідроксиламін → 

кетокислоти → амінокислоти → білки 

Якщо з якихось причин ланцюжок перетворень порушується, то нітрати 

накопичуються в рослинах. При малих кількостях нітратів в їжі вони легко 

виводяться з тваринних організмів, але при їх істотному надлишку виникає 

небезпека отруєння. Як було встановлено, токсичність нітратів викликана тим, 

що в організмах теплокровних тварин нітрати під дією мікрофлори кишечника 

відновлюються до нітритів і далі переходять в канцерогенні нітрозоаміни. Крім 

того, нітрити, всмоктуючись з кишечника в кров, перетворюються в неактивний 

метгемоглобін, що провокує порушення дихальної функції. При цьому виникає 
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кисневе голодування тканин, розвивається анемія і можливе ураження 

центральної нервової системи [1] 

Для визначення вмісту нітратів існує ряд методів кількісного аналізу: 

фотометричні, хроматографічні, електрохімічні, потенціометричні та спеціальні 

прилади (нітрат-тестер). 

В своїх дослідженнях для якісного визначення вмісту нітратів в плодах 

використовується індикаторний папірець «Індам», яка приймає різне забарвлення 

залежно від вмісту нітратів в пробах. Кольори її подібні до тих, які утворюються в 

реакції з дифеніламіном. За шкалою, яка додається до індикаторної папірці можна 

встановити приблизне кількісний вміст нітратів в примірниках. Тому індикаторні 

папірці «Індам» можна використовувати на практиці для експрес-оцінки вмісту 

нітратів в зразках. Саме ця реакція з дифеніламіном була покладена в основу 

проведення дослідження, визначення вмісту нітратів в плодах Мандаринового 

дерева (Citrus reticulate). Для  достовірності даних, а також для порівняння було 

паралельно проведено дослідження на екотестері GreenTest ECO 5. 

Для проведення дослідження були відібрані зразки плодів мандаринового 

дерева (Citrus reticulate) з урахуванням різновиду підживлення. Підживлення 

проводилося одночасно всіх трьох мандаринових дерев 1 раз в три тижні. В 

першому випадку - добривом «Мандарин» (концентрат біогумусу), в другому – 

комплексним органо-мінеральним добривом та в третьому – розчином, який 

містив пташиний послід.  

Відбір проб проводився після 6 місяців підживлення добривами 

плодоносних рослин для аналізу з подальшим подрібненням і вижиманням 

соку. Подрібнення зразків проводили за допомогою блендера до утворення 

однорідної маси. Для визначення нітратів використовували реакцію з 

дифеніламіном. Чутливість реакції становить 0,001 мг / мл. Реагент готували 

шляхом розчинення 0,05 г реактиву в суміші з 2 см3дистильованої води і 10 см3 

концентрованої сірчаної кислоти. 

Дифеніламін в сильно кислому середовищі взаємодіє з нітрат-іонами 

утворюючи з’єднання синього кольору, які при подальшому окисленні переходять 
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у сполуки білого кольору. Вміст нітратів визначався шляхом порівняння 

забарвлення досліджуваного розчину екстрактів зі стандартною шкалою. 

Дослідження показали, що тільки в одному випадку встановлене вміст ніт-

ратів перевищує ГДК, а саме: мандаринове дерево, яке підживлювали розчином, 

що містив пташиний послід -  вміст нітратів 300 мг / кг при ГДК 60 мг / кг. Пере-

вищення ГДК в плодах мандарину кімнатного (Citrus reticulate) можна пояснити 

перевищеним вмістом азоту у розчині з пташиним послідом при підживленні.  

Отже, аналізуючи досліджувані зразки плодів мандарину кімнатного 

(Citrus reticulate) взятих з особини при різному підживленні, потрібно 

враховувати склад самого добрива. Якщо використовуємо для підживлення 

розчин, який  містить підвищений вміст Нітрогену, то в результаті це негативно 

впливає на вміст нітратів у плодах, але позитивно при розвитку самого дерева. 
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Питання демографічного розвитку набувають все більшої актуальності, 

враховуючи зміну демографічної поведінки, ускладнення ряду демографічних 

процесів. Обумовленість широким сектором чинників різної природи та ступеня 

дії. На сьогодні специфіка збільшення показників смертності в порівнянні з 

народжуваністю потребує великої уваги. В умовах демографічної кризи в останні 

десятиліття, з огляду на таке явище як «старіння нації», що призводить до 

економічних та соціальних проблем, збільшує навантаження на економічно 

активну частину людей, спотворює демографічну структуру населення тощо.  

За останні роки в країнах Європи спостерігаються низькі показники 

приросту населення. Американське видання The Business Insider [1] склали 

рейтинг країн з найнижчими показниками народжуваності. За їх даними у 

сумарний показник народжуваності (кількість дітей, що припадає на одну 

жінку) складає 1,6. При цьому показнику немає простого заміщення поколінь та 

спостерігається старіння населення. Згідно зі статистичними даними існує 

прогноз, що кількість людей у Європі знизиться з 740 млн до 725 млн. [1] 

Важливо проаналізувати та порівняти динаміку природного приросту 

населення в Україні та у країнах Європи, для цього доречно використовувати 

показники смертності та народжуваності за минулі роки. Таким чином можна 
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спрогнозувати можливий розвиток демографічної ситуації та розробити певні 

заходи для покращення та запобігання негативних наслідків для країн. Саме 

тому, метою  визначено  аналіз особливостей процесів відтворення населення у 

країнах Європи та місце України серед них, встановлення ключових 

просторово-часових особливостей, спільних та відмінних тенденцій.   

Аналізуючи демографічні процеси (рис 1), розглянемо дані про 

смертність та народжуваність у країнах Європи за 2007 рік. Окремої уваги 

заслуговують Німеччина, Іспанія, Франція Великобританія та Україна, тому що 

вони мають значну різницю між смертністю та народжуваністю. 

 

Рис. 1. Розподіл країн Європи за рівнем природного приросту населення, 2007 

рік (побудовано за даними [2]) 

 

У 2007 році природний приріст населення у Німеччині складав -1,75‰. 

Від´ємний коефіцієнт пояснюється невеликим показником народжуваності 

(8,43‰)  у порівнянні зі смертністю (10,18‰). Це пов´язано із тим, що вже у 2007 

році Німеччина була розвиненою країною з високим рівнем життя. За 

демографічною поведінкою німці схильні створювати невеликі сім´ї, а також 

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

У
кр

аї
н

а

Б
о

л
га

р
ія

Л
и

тв
а

Л
ат

ві
я

У
го

р
щ

и
н

а

Б
іл

о
р

ус
ь

Х
о

р
ва

ті
я 

Р
ум

ун
ія

Н
ім

еч
чи

н
а

Ес
то

н
ія

Іт
ал

ія

П
о

р
ту

га
л

ія

С
л

о
ва

чч
и

н
а

Гр
ец

ія

А
вс

тр
ія

П
о

л
ьщ

а

С
л

о
ве

н
ія

Ч
ех

ія

Д
ан

ія
 

М
ал

ьт
а

Ш
ве

ц
ія

Ф
ін

л
ян

д
ія

Б
ел

ьг
ія

Іс
п

ан
ія

Н
ід

ер
л

ан
д

и

В
ел

и
ко

б
р

и
та

н
ія

Л
ю

кс
ем

б
ур

г

Ф
р

ан
ц

ія

Ір
л

ан
д

ія

П
р

о
м

іл
е

П
р

о
м

іл
е

Коефіцієнт смертності, проміле Коефіцієнт народжуваності, проміле Природний приріст,проміле



33 
 

вступати до шлюбу та заводити дітей у достатньо зрілому віці, коли, на їх думку, 

вони влаштували кар´єру та здатні забезпечити на тільки себе. Причиною високих 

показників смертності у той час була значна кількість людей літнього віку, що 

пояснюється високими стандартами життя, через що люди жили довго.   

Розглядаючи демографічні процеси в Іспанії за 2007 можна відмітити 

додатній природний приріст населення (2,37‰ ), що був одним з найвищих 

показників у Європі. Високі темпи народжуваності (10,81‰), що переважала 

над смертністю (8,44‰) була результатом позитивної економічної ситуації: 

бюджетна стабільність, зростання продуктивності, покращення соціального 

захисту населення та зниження податків.  Лідером за показником природного 

приросту у Європі на 2007 рік була Франція. Він складав 4,66‰. Також перше 

місце Франція займала й за народжуваністю (13,25‰). Це пояснюється 

сприятливою економічною ситуацією, так як країна входила до рядів 

найрозвиненіших держав світу. Такі позитивні темпи розвитку у Франції 

спостерігалися саме до 2007 року, після якого у 2008 настала економічна криза. 

Однак, смертність у країні також складала велике число (8,59‰).   

Великобританія теж відійшла недалеко від Франції за демографічними 

показниками у 2007 році. Природний приріст становив 3,21‰ , народжуваність 

– 12,57‰, а смертність у порівнянні дещо більша – 9,35‰. Так само як і 

Німеччина та Франція, Британія у 2007 році відмічається розвиненою державою 

з високим рівнем економіки. Демографічні процеси дуже схожі на ситуацію 

Франції, і так само економічна криза дісталася й сюди. Серед усіх країн 

Європи, лідером є Ірландія з природним приростом на рівні 10 ‰ 

Україна у 2007 році виділяється на тлі європейських країн негативними 

показниками демографічних процесів: природний приріст найнижчий та 

становить -6,26‰, а смертність займає друге місце серед усіх, хоча 

народжуваність у ці роки має досить високі показники. З цього виходить, що 

причиною депопуляції були високі показники смертності (16,45‰). На такі 

результати впливала структура населення (висока частка осіб у віці 60+), 

економічні проблеми, рівень життя та розвиток медичного обслуговування. Всі 
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ці фактори знижували тривалість життя та рівень здоров´я населення, що 

виливалося у такі високі показники смертності. 

Аналізуючи демографічні процеси 2018 року (рис. 2), в цілому можна 

сказати що від’ємний показник природного приросту у країнах Європи 

переважає, тому у більшості країн показник смертності перевищує показник 

народжуваності. Найвищі показники природного приросту населення 

характерні для таких країн, як Ірландія (6,23‰), Люксембург (3,24‰), Швеція 

(2,37‰); Франція (2,30‰), Великобританія (1,74‰). При тому, ряд 

європейських країн мають від’ємні показники природного приросту та 

зменшення чисельності населення за рахунок цього процесу.  Буде доцільно 

розглянути так звані «країни лідери» за показником високої смертності або 

від’ємного показника природного приросту. Такими країнами є : Болгарія, 

Латвія, Україна, Італія, Литва, Румунія, Угорщина, Хорватія. 

 

Рис. 2. Розподіл країн Європи за рівнем природного приросту населення, 2018 

рік (побудовано за даними [2])  

 

Зокрема, у Болгарії найвищі темпи зменшення чисельності населення у 

результаті його природного руху: 6,57‰. Тут смертність перевищує 

народжуваність (коефіцієнт смертності – 15,39‰; коефіцієнт народжуваності – 

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

Б
о

л
га

р
ія

У
кр

аї
н

а

Л
ат

ві
я

Л
и

тв
а

У
го

р
щ

и
н

а

Х
о

р
ва

ті
я

Гр
ец

ія

Іт
ал

ія

Р
ум

ун
ія

Б
іл

о
р

ус
ь

П
о

р
ту

га
л

ія

Н
ім

еч
чи

н
а

Ф
ін

л
ян

д
ія

Іс
п

ан
ія

Ес
то

н
ія

П
о

л
ьщ

а

С
л

о
ве

н
ія

Ч
ех

ія

А
вс

тр
ія

С
л

о
ва

чч
и

н
а

Б
ел

ьг
ія

Н
ід

ер
л

ан
д

и

Д
ан

ія

М
ал

ьт
а

В
ел

и
ко

б
р

и
та

н
ія

Ф
р

ан
ц

ія

Ш
ве

ц
ія

Л
ю

кс
ем

б
ур

г

Ір
л

ан
д

ія

П
р

о
м

іл
е

П
р

о
м

іл
е

Коефіцієнт смертності, проміле Коефіцієнт народжуваності , проміле Природний приріст, проміле



35 
 

8,82‰)) це може пояснюватися соціально-економічним положенням, так як 

приблизно половина осіб в економічному плані залежать від інших (частка 

дітей ≈ 21,5%, частка людей похилого віку ≈ 30,4%), тобто країна потребує 

допомоги в секторах охорони здоров’я, освіти, пенсійного забезпечення. Латвія, 

темпи зменшення чисельності у 2018 році 4,93‰, смертність перевищує 

народжуваність (коефіцієнт смертності – 14,94‰; коефіцієнт народжуваності – 

10,02‰)). Литва має показник природного приросту -4,08 ‰, коефіцієнт 

смертності – 14,13‰; коефіцієнт народжуваності – 10,05‰. Обидві країни 

мають схожі причини: високий показник смертності через ряд хвороб: серцево-

судинні захворювання (інфаркт або порушення серцевого ритму), онкологічні 

захворювання, захворювання органів дихання; у деяких випадках летальні 

наслідки були не через природні обставини, а через причину поранень, отруєнь, 

самогубств. Також однією з причин є відтік молоді у країни Скандинавського 

півострову або інші Європейські країни. Угорщина також має від’ємний 

природний приріст (-3,89‰), коефіцієнт смертності – 13,52‰; коефіцієнт 

народжуваності – 9,63‰.  В Італії природний приріст становить -3,19‰, 

коефіцієнт смертності – 10,44‰; коефіцієнт народжуваності – 7,25‰. 

Серед країн Європи Україна має одні з найвищих показників смертністю 

у 2018 році (природний приріст (-5,69‰),смертність перевищує народжуваність 

приблизно на 43%), причинами високої смертності є [3, 4] хвороби системи 

кровообігу (387 029 смертей); новоутворення (77 551 смертей); травми, 

отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників (30 718 смертей); 

хвороби органів травлення (24 248 смертей); інфекційні хвороби (8 923 смерті). 

Також причинами є  – різний міграційний потік. Більшість розвинутих країн 

компенсують низьку народжуваність високим рівнем іммігрантів, але в Україні 

кількість приїжджих занадто мала на тлі загального населення. Країна втрачає 

трудовий потенціал, освічене і професійно спроможне населення, яке виїжджає. 

Якщо порівнювати демографічні показники за 2007 та 2018 роки, то 

можна дійти до висновку, що в більшості країн у 2018 році природний приріст 

має ще вищі  показники. Отже, досліджуючи динаміку смертності та 
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народжуваності населення країн Європи у 2007 та 2018 роках, можна 

відзначити, що в більшості країн спостерігається тенденція скорочення 

населення через зменшення показників природного приросту. Причинами цього 

найчастіше виступають хронічні захворювання, економічні зміни, політична 

ситуація у державі, соціальні умови життя населення, екологічні умови. 

Невтішні прогнози щодо кількості населення Європи та України є приводом 

для подальшого дослідження цього процесу та більше детального вивчення 

факторів, що впливають на це, встановлення особливостей демографічної 

поведінки, заходів демографічної політики та їхньої ефективності.  
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Вже давно по всьому світі багато вчених фізиків вивчають фізичні явища 

за незвичайних умов. Вчені з часом виявили, що у природі існує мінімальна 

можлива температура. Вона була названа Абсолютним нулем , і дорівнює 0 за 

шкалою Кельвіна або -273,15 °C. Потім довели, що з наближенням до 

абсолютного нуля, певні процеси проходять по-різному, а матеріали змінюють 

свої властивості, не кажучи вже про виникнення нових. Саме так з’явився 

новий розділ фізики Фізика низьких температур.  

Фізика низьких температур - розділ фізики, що займається вивченням 

фізичних властивостей систем, які знаходяться при низьких температурах. Цей 

розділ фізики розглядає такі явища, як надпровідність і надплинність, бозе-

конденсація, магнітне, зарядове впорядкування. Проводяться дослідження в таких 

галузях: кінетичні та рівноважні властивості металів і сплавів при низьких 

температурах; низькотемпературні фазові переходи; низькотемпературні квантові 

ефекти в напівпровідниках і діелектриках; низькотемпературний магнетизм; 

властивості квантових газів і квантових рідин; властивості квантових кристалів і 

кріокристалів; властивості невпорядкованих систем при низьких температурах, 

фізичні засади, методи одержання та вимірювання низьких і наднизьких 

температур. Існує декілька методів отримання низьких температур: 

1) Шляхом випаровування рідини. Використовуючи зріджені гази, можна 

отримати і підтримувати низькі температури. Посудина Дьюара містить 

зріджений газ. Він випаровується за атмосферного тиску, за рахунок чого 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B5_%E2%80%94_%D0%95%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B5_%E2%80%94_%D0%95%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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підтримується температура нормального кипіння холодоагенту. Потрібна 

температура отримується за рахунок зниження тиску над вільною поверхнею 

рідини. Ця температура є нижчою від нормальної точки кипіння. Наприклад, 

відкачуванням пари азоту можно отримати температуру 63 K, відкачуванням 

пари водню (над твердою фазою) можна отримати температуру 10 K, 

відкачуванням пари гелію можна отримати (при дуже хороших умовах 

проведення експерименту) температуру близько 0,7 K 

2) Адіабатне розмагнічування. Його принцип полягає виділенні теплоти з 

парамагнітних солей під час їх намагнічування і подальшого поглинання 

теплоти під час їх розмагнічування. Таким чином можна отримати температуру 

аж до 0,001К. Солі з малим вмістом парамагнітних йонів (сусідні парамагнітні 

іони відокремлені один від одного немагнітними атомами) найкраще підходять 

для отримання дуже  низьких температур. 

3) Ефект Пельтьє. Ефект, заснований на знижені температури 

напівпровідників, коли  через нього проходить постійний струм. На кількість 

виділеної та її знак впливає вид речовини, що контактує, сила струму і час його 

проходження. Отже кількість теплоти, що виділяється, пропорційна заряду, що 

пройшов через контакт. Саме тому Ефект Пельтьє використовують у 

термоелектричних охолоджувальних пристроях.  

Найцікавішими явищами є надплинність та надпровідність. 

Надплинність — стан речовини, який супроводжується втратою в’язкості. 

Головною особливістю систем, що перебувають у надплинному стані, є 

перенесення маси без втрат енергії. Такий ефект забезпечується когерентністю 

фаз макроскопічного числа частинок, що складають рідину  Надплинна фаза  

має певні властивості, а яких в’язкість та ентропія дорівнюють нулю, а 

теплопровідність при нульовій температурі нескінченна.  В надплинному гелії 

неможливо встановити градієнт температур. При скінченних температурах 

рідкий гелій проводить тепло зі скінченною, хоча й великою, швидкістю, однак 

тепло розповсюджується в ньому не за звичайним рівнянням теплопровідності, 

а у вигляді хвилі, яку називають другим звуком. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA


39 
 

Явище протікання електричного струму в твердому тілі називається 

надпровідністю. При цьому опір тіла строго дорівнює нулю,тобто втрати 

струму відсутні. Цей процес пов’язаний з електрон-фононною взаємодією. За 

рахунок цієї взаємодії електрони притягуються один до одного.  

Електрон, натикаючись на дефект кристалічної гратки, не може змінити 

свою енергію у зв’язку з взаємодією іншого електрона у парі, а тому змінює 

лише напрямок руху.  Цікаво, що найкращі провідники, такі як срібло, золото і 

мідь, не переходять у надпровідний стан.  

Загалом, для чистих металів, найвищу критичну температуру переходу в 

надпровідний стан має ніобій — 9,32 К. В той же час, деякі складні 

металовмісні сполуки можуть переходити в надпровідний стан вже при 130 

кельвінах і вище.  
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Видобуток корисних копалин відкритим способом призводить до повного 

руйнування ґрунтового покриву – основи біогеоценозу, а також знищує фіто-, 

зоо- та мікробоценотичний блоки біогеоценозу [1]. Для розробки 

найефективніших та раціональних методів рекультивації велике значення має 

дослідження процесів їх природної еволюції – відновлення рослинного покриву 

та тваринного населення як інформативних компонентів біогеоценозу[2]. 

Антропогенний вплив на ґрунт проявляється в його техногенному руйнуванні 

внаслідок добування корисних копалин відкритим способом [3]. При цьому 

повністю знищуються ґрунтовий покрив, культурна і природна рослинність, а 

на зміну їм приходить «місячний ландшафт» – відвали, нерідко з токсичних 

порід, що призводить до забруднення природного середовища, тобто 

атмосферного повітря, вод, ґрунтово-рослинного покриву продуктами 

вивітрювання глибинних порід. Відбувається запилення водного і повітряного 

басейнів, залучення в техногенний процес ландшафтоутворення, екологічно не 

властивих, а частіше біологічно шкідливих геохімічних елементів, які 

виносяться на поверхню в кількості, що набагато перевищує їх вміст у 

звичайному кругообігу [4]. Встановлено, що порушені ділянки несприятливо 

впливають на територію, приблизно в 10 разів перевищують площу 

безпосереднього порушення [5]. Також відкриті розробки викликають значні 

зміни гідрологічного режиму території [6].  
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Основне завдання рекультивації полягає у тому, щоб довести порушені 

землі до стану, придатного для їх використання у сільському, лісовому, рибному 

господарствах, для промислового та комунального будівництва, створення 

тепличних господарств і зон відпочинку, тобто за призначенням [7].  

Рекультивація також має соціальне значення – виховання бережливого ставлення 

до природних ресурсів. Головною метою рекультивації є відтворення 

продуктивності порушених територій і повернення їх у використання, що 

передбачає проведення комплексу інженерних, гірничотехнічних, 

меліоративних, сільськогосподарських та лісогосподарських робіт [8].  Комплекс 

робіт включає заходи по покращенню навколишнього середовища, які усувають 

негативні фактори – забруднення ґрунтів, ґрунтових вод, трансформацію 

деградованих форм рельєфу та ін. У цьому відношенні рекультивація земель 

ототожнюється з поняттям ландшафтно-екологічної ґрунтової конструкції – 

реставрації або формуванні нового культурного ландшафтуи [9]. При створенні 

різних ґрунтових конструкцій у процесі рекультивації земель часто не беруться 

до уваги можливі віддалені наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з 

особливостями клімату, літології, гідрології та інших техногенних ландшафтів. У 

результаті функціонування цих конструкцій відбуваються значні зміни фізичних 

властивостей та процесів, які протікають в рекультиваційному кореневому шарі. 

У зв’язку з цим постає актуальна необхідність вивчення властивостей та 

процесів у рекультиваційних ґрунтових конструкціях, в аналізі їх сучасного 

стану та прогнозу еволюції з урахуванням цільового спрямування ґрунтової 

конструкції та особливостей конкретних умов [5]. 

Ціллю нашої роботи показати можливість індикації регуляторних 

екосистемних сервісів протягом техногенного ґрунтогенезу за допомогою 

фітоіндикаційних оцінок вмісту засвоюваних форм азоту. 

Протягом періоду спостережень фітоіндикаційні оцінки вмісту засвоюваних 

форм азоту демонстрували флуктуаційну мінливість. У 2012 та 2013 рр. показники 

вмісту карбонатів були на подібному рівні, тоді як у 2014 р. спостерігалось значне 

збільшення цього показнику. Найбільша стійкість оцінок у часі характерна для 
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педоземів. Найбільші варіації фітоіндикаційних оцінок вмісту засвоюваних форм 

азоту характерні для дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах. 

Найбільшим позитивним коефіцієнтом кореляції фітоіндикаційна оцінка вмісту 

засвоюваних форм азоту характеризується з екологічним фактором освітлення (r = 

0.58, p < 0.001), а найбільшим за модулем від’ємним коефіцієнтом кореляції 

характеризується з фактором змінності режиму вологості (r = –0.25, p < 0.001). 

Родючість техноземів у процесі ґрунтогенезу зростає, у тому числі, змінюється 

вміст важливого фактору продуктивності екосистем – азоту. Вміст засвоюваних 

форм азоту в ебріоземах статистично вірогідно менший, ніж в дерново-літогенних 

ґрунтах (F = 53.0, p = 0.000). Слід відзначити, що відмінності у вмісті засвоюваних 

форм азоту та ембріоземів не є статистично вірогідними (F = 0.12, p = 0.73). Таким 

чином, продукційний потенціал дерново-літогенних ґрунтів суттєво вищий навіть 

порівняно з педоземами, які створенні зі застосуванням гумусового шару.   

Протягом ґрунтогенезу вміст засвоюваних форм азоту в техноземах 

демонструє динаміку збільшення з тенденцією до досягнення стаціонарного стану. 

Найбільший розрахунковий рівень стаціонарного вмісту азоту характерний для 

лесоподібних суглинків, а найменший – для сіро-зелених глин. Термін досягнення 

половинного рівня від максимального становить 29.5 років для червоно-бурих 

глин. Майже у два рази швидше відбувається досягнення стаціонарного стану в 

сіро-зелених глинах.  

Числа Хілла, які вказують на «кількість активних центрів» (за аналогією з 

моделюванням кінетики ферментативних реакцій) близькі за значенням для 

червоно-бурих глин та лесоподібних суглинків та суттєво менше для сіро-

зелених глин. Таким чином, одержані моделі вказують на те, що структури 

чинників, які викликають динаміку засвоюваних форм азоту в техноземах 

найпростіша у сіро-зелених глинах. Під час сільськогосподарського етапу 

рекультивації до цих техноземів було внесено значну кількість добрив. Також 

перед періодом самозростання на техноземах виростав бобово-злаковий 

агроценоз, бобова компонента якого сприяє біологічному накопиченню азоту в 

ґрунті. Але азот – дуже лабільна компонента родючості, тому поточну ситуацію 
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з динамікою засвоюваних форм азоту слід розглядати у контексті конкретних 

екологічних умов. Біотичні процеси є найважливішими для визначення 

потенціального родючості ґрунтів, що розвиваються. Особу роль у цих 

процесах відіграє органічна речовина техноземів, режим вологості, газовий 

режим ґрунтів, співвідношення у просторі та часі аеробних та анаеробних умов 

ґрунту. Управління багатьма режимами техноземів відбувається завдяки 

варіюванню агрегатної структури та її водостійкості.  

Розмірний розподіл агрегатних фракцій та їх водостійкість залежить від 

наявності органічних та неорганічних клеїв, а також від розвитку кореневих 

систем рослин, їх виділень та активності ґрунтових мікроорганізмів. Складний 

комплекс умов, обставин та режимів визначає динаміку засвоюваних форм азоту, 

яка встановлена нами на основі ставлення рослин до цього фактору. Одержаний 

результат вказує на те, що сіро-зелені глини мають обмежений потенціал 

зростання кількості азоту в ґрунті. Наближення до максимальних можливих 

рівнів азоту в цих субстратах відбувається порівняно швидко, але цей рівень 

значно менший, ніж у техноземах, які сформовані на лесоподібних суглинках та 

червоно-бурих глинах. Фактор субстрату є дуже важливим для перспективного 

визначення потенціальної родючості техноземів. У цьому контексті найкращі 

перспективи у лесоподібних суглинків та червоно-бурих глин, навіть порівняно з 

педоземами. Субстратний фактор може бути відповідальним за обмежений 

потенціал родючості дерново-літогенних ґрунтів на технологічній суміші 

гірських порід. Стосовно педоземів обмежений потенціал цього технозему ми 

бачимо у шаруватій його організації. Контрастні шари та як наслідок виникнення 

водотривкого горизонту порушує водний та повітряний режим ґрунтів та не 

сприяє створенню умов, сприятливих для накопичення азоту.  

Таким чином, протягом ґрунтогенезу вміст засвоюваних форм азоту в тех-

ноземах демонструє динаміку збільшення з тенденцією до досягнення стаціонар-

ного стану. Фактор субстрату є дуже важливим для перспективного визначення 

потенціальної родючості техноземів. У цьому контексті найкращі перспективи у 

лесоподібних суглинків та червоно-бурих глин, навіть порівняно з педоземами. 
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Анотація: Проаналізовано основні метеорологічні показники міста 

Ужгород за 2019 рік. Проведено порівняння з кліматичною нормою. 

Встановлено тенденції змін метеорологічних величин. 

Ключові слова: метеорологічні показники, кліматична норма, тенденція. 

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) минулий 2019 

рік став одним із найтепліших в історії метеорологічних спостережень на 

планеті. Щодо цього він поступився тільки 2016 року. У Європі 2019 рік був 

найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень. Середня річна 

температура вище кліматичної норми на 1,2°. З 1980 року кожне десятиліття 

було тепліше попереднього, і ця тенденція, як очікується, продовжиться.  

Аналізуючи кліматичну мінливість метеорологічні дані порівнюють з 

кліматичними нормами. Сучасною кліматичною нормою метеорологічних 

елементів вважаються середні величини, розраховані за проміжок часу із січня 

1961 по грудень 1990 р., які були затверджені ВМО. Це базовий період, з яким 

порівнюють поточні кліматичні зміни для оцінки коливань клімату. Зважаючи 

на те, що в цьому році закінчується черговий кліматичний період, який почався 

в січні 1991 року, будуть розраховані нові кліматичні норми.  

Метою нашого дослідження є аналіз основних метеорологічних 

показників 2019 року міста Ужгород, та їх порівняння з кліматичною нормою. 

Аналізуючи температурні показники повітря в м. Ужгород за 2019 рік 

бачимо, що у всі місяці спостерігались відхилення від кліматичної норми. 
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Найбільші позитивні відхилення від норми спостерігались у червні (4,4°) та 

листопаді (4,8°). Листопад став найтеплішим за всю історію спостережень із 

середньою температурою 9,5°. Єдиним місяцем з негативними відхиленнями 

від норми був травень (- 0,5°). (Рис. 1) 
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Рис. 1. Відхилення від норми середньомісячних температур повітря в м. 

Ужгород у 2019 році. 

При аналізі температурних показників календарних пір року 

спостерігаємо у всі пори позитивні відхилення від кліматичної норми. 

Найтеплішою виявилась осінь з показником 2,4° вище норми. Температурні 

показники зими також були досить значними (2,2°) (Рис. 2). 
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Рис. 2 Температурні показники календарних пір року в м. Ужгород . 

Порівнюючи середні річні температури з 1961 по 2019 роки бачимо, що 

відхилення від кліматичної норми спостерігались і в попередні роки. Так, досить 

холодними були 1978 рік (-1,4°), 1980 рік (- 1,6°), 1985 рік (-1,5°). У ХХ ст. 

найбільш значне позитивне відхилення від кліматичної норми спостерігалось у 
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1994 році (1,1°). З 2006 року середньорічні температури вище норми. 2019 рік став 

найтеплішим із середньорічною температурою +12,0° (Рис. 3). 
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Рис. 3 Річний хід середніх температур повітря в м. Ужгород з 1961 по 

2019 роки. 

Атмосферні опади поряд з температурою повітря є важливою 

характеристикою кліматичних умов території. Ужгород, як і все Закарпаття, 

перебуває в зоні достатнього зволоження. Опади на цій території протягом 

усього роки зумовлюються головним чином циклонічною діяльністю. Циклони, 

які переміщуються з Атлантичного океану й Середземного моря, приносять у 

місто до 80% річної кількості вологи. Крім того, тут є умови для інтенсивного 

орографічного посилення опадів. 

Відповідно до кліматичних норм за період 1961-1990 рр, середня річна 

кількість опадів в м. Ужгород становила 742 мм. Основна кількість опадів 

(64%) випадала в теплий період року. За зиму їх випадало 22% річної кількості, 

навесні - 21%, улітку - 33% і восени - 24%. 

Кількість опадів та їхній режим у 2019 році, як і температура повітря 

також мають відхилення від кліматичної норми. В цілому за рік випало 660 мм 

опадів, що на 82 мм менше кліматичної норми (Рис.4, 5).  

Для Ужгорода характерний континентальний тип випадання опадів. 

Згідно кліматичної норми максимум опадів випадає у червні - 88 мм, а мінімум 

у квітні - 45 мм. У 2019 році в усі літні місяці спостерігалось зменшення 

кількості опадів. Найбільші відхилення від норми спостерігались у червні (- 61 
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мм). У режимі випадання опадів також спостерігались зміни. Весна стала 

найвологішою порою року, літо – найсухішою. (Рис. 6.) 
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Рис. 4. Середні місячні кількості опадів в м. Ужгород. 

Найвологішим місяцем 2019 р. став листопад (114 мм), найсухішим – 

лютий (10мм). 
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Рис. 5. Відхилення від норми середньомісячної кількості опадів в м. 

Ужгород у 2019 році. 
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Рис. 6. Сезонність випадання опадів у м. Ужгород, % 

Зменшення літньої кількості опадів на фоні високих температур 

негативно вплинуло на вегетацію як природної рослинності так і 

сільськогосподарських культур.  
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Висновки. На основі опрацювання метеорологічних даних встановлено: 

✓ 2019 рік став найтеплішим в м. Ужгород за всю історію 

метеоспостережень; 

✓ в усі пори року температури повітря перевищували кліматичну норм; 

✓ річна кількість опадів становила 88,9% від кліматичної норми; 

✓ літній сезон став найсухішим (на 13% опадів менше норми). 

Аналізуючи річний хід температур повітря та кількості опадів в м. 

Ужгород за період 1991 – 2019 рр. спостерігаємо тенденцію до зростання 

середньорічних температур та зменшення кількості опадів (Рис. 7). 

У зв’язку з отриманими результатами можна виокремити проблеми які 

очікуватимуться в найближчому майбутньому і потребуватимуть додаткових 

досліджень. Це захист території від паводкових вод та активних водно-

ерозійних процесів у зимовий період, забезпечення рослинності необхідною 

кількістю вологи в період активної вегетації, водозабезпечення населення міста 

та прилягаючих територій в теплу частину року. 
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Рис. 7. Середньорічні кількості опадів та температури повітря в м. 

Ужгород за період 1991-2019 рр. 
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Фулерени - це недавно відкрита форма вуглецю, відмінна від раніше 

відомих графіту і алмазу (рис. 1). Фулерени були відкриті в 1985 році вченими 

Річардом Смоллі і Робертом Керлом (США) і Гарольдом Крото (Великобританія). 

За це відкриття в 1996 році вони були нагороджені Нобелівською премією. 

Першовідкривачі назвали нову модифікацію вуглецю фулереном в честь 

американського архітектора Річарда Бакминстера Фуллера (рис. 2), який розробив 

конструкцію куполоподібної даху з п'яти- і шестикутників.  

Рентгеноструктурні дослідження показали, що молекули С60 сферичні, 

з діаметром близько 702,4 пм (1 пм - 10-12 м). Двоє вчених, Вольфганг Кречмер 

і Доналд Хоффман вперше штучно синтезували фулерени в 1990 році. 

Молекули фулеренів побудовані з парного числа атомів вуглецю. Молекула 

найменшого з фулеренів складається з 20 атомів, тоді як найбільший 

синтезований на сьогоднішній день фуллерен складається не менше ніж з 960 

атомів вуглецю. найбільш поширена різновид, що складається з 60 атомів 

http://www.tutiempo.net/
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вуглецю, відома як “букібол”. Молекули фулеренів мають різноманітну форму, 

подібну, наприклад, футбольного м'яча або трубці. 

         
(Рис.1)                    (Рис.2) 

Фулерени зустрічаються, як правило, у вигляді жовтих або бурих 

кристалів з щільністю 1,65 г / см3. Вони м'які і слизькі на дотик, подібно графіту. 

Під великим тиском фулерени перетворюються на аморфну форму, твердість якої 

наближається до твердості алмазу. Фулерени легко розчиняються в бензолі з 

утворенням червоного розчину. Головною особливістю фулеренів є їх підвищена 

реакційна активність. Вони легко захоплюють атоми інших речовин і утворюють 

матеріали з принципово новими властивостями. На їх основі виникла нова 

стереохімія вуглецю, що дозволяє цілеспрямовано створювати нові органічні 

молекули і, отже, речовини з заданими формами і властивостями.  

Перелік основних областей можливого застосування фулеренів: 

• Нові класи надпровідників, напівпровідників, магнетиків, 

сегнетоелектриків, нелінійних оптичних матеріалів.  

• Нові фулеренові технології синтезу алмазів і алмазоподібних сполук 

надвисокої твердості. Фулерени можуть бути використані в якості добавок для 

отримання штучних алмазів методом високого тиску (при цьому вихід алмазів 

збільшується на ≈30%). 

• Нові класи полімерів із заданими механічними, оптичними, 

електричними, магнітними властивостями для запису і зберігання інформації. 
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 • Нові типи каталізаторів і сенсорів для визначення складу рідких і 

газових середовищ. 

•   Нові класи антифрикційних покриттів і мастил, в тому числі, на 

основі    фторовмісних сполук фулеренів. Нові види палив і добавок до палив.  

• Капсули для безпечного захоронення радіоактивних відходів. 

• Нові класи сполук для фармакології і медицини, біології та 

косметології. 

• Медичне значення: 

а) Антиоксиданти. Фулерени є найпотужнішими антиоксидантами, 

відомими на сьогоднішній день. У середньому вони перевершують дію всіх 

відомих до них антиоксидантів в 100-1000 разів. Передбачається, що саме завдяки 

цьому вони здатні значно подовжувати середню тривалість життя щурів і круглих 

черв'яків. У природному вигляді містяться в шунгіт і морському повітрі.  

б) Створення нових ліків. Фулерени можуть бути також використані в 

фармакології для створення нових ліків. Так, в 2007 році були проведені 

дослідження, які показали, що ці речовини можуть виявитися перспективними 

для розробки протиалергічних засобів. 

в) Боротьба з ВІЛ 

Різні похідні фулеренів показали себе ефективними засобами в 

лікуванні вірусу імунодефіциту людини: білок, відповідальний за проникнення 

вірусу в кров'яні клітини - ВІЛ-1-протеаза, - має сферичну порожнину 

діаметром 10 Ǻ, форма якої залишається постійною при всіх мутаціях. Такий 

розмір майже збігається з діаметром молекули фулерену. Синтезовано похідне 

фулерену, яке розчиняється в воді. Воно блокує активний центр ВІЛ-протеази, 

без якої неможливе утворення нової вірусної частинки. 

Література: 

1.  Hirsch, A.; Brettreich, M. Fullerenes: Chemistry and Reactions; WILEY-

VCH Verlag GmbH & Co. KGaA: Weinheim, 2005 

2. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/08f80d2f-68e5-4d11-8e14-aa-

f56febdd95/index.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fullerene
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/08f80d2f-68e5-4d11-8e14-aaf56febdd95/index.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/08f80d2f-68e5-4d11-8e14-aaf56febdd95/index.html
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3. Елецкий А. В., Смирнов Б. М. Фуллерены и структуры 

углерода // Успехи физических наук. — 1995. — № 9. 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0
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ВИВЧЕННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ І У СУЧАСНИХ УМОВАХ  
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Пономаренко Олександра Сергіївна,  

студентка природничого факультету,  

Коц Сюзанна Миколаївна, 

 Коц Віталій Павлович 

 доценти, к.б.н., доценти кафедри 

 анатомії та фізіології людини  

ім. Я.Р. Синельникова,   

Харківський національний педагогічний  

університет імені Г.С.Сковороди 

Кількість негативних переживань інколи неабияк перевершує кількість 

позитивних емоцій. При цьому людина переживає стрес. Він може бути 

довготривалим, постійним або короткочасним. Наслідки бувають різними, аж 

до виникнення захворювання через зниження імунітету чи психосоматику. 

Зрозуміло, прибрати стрес із життя назовсім не можна. Ми не в силах 

змінити багато факторів. Але цілком можемо контролювати власне ставлення 

до ситуації та факторів. Будь-яка людина повинна працювати над міцним 

захистом своєї психіки від перенапруг. Розробляються різні методи 

профілактики наслідків стресу та зниження тривожності [1-5]. 

Рекомендують - ніколи не можна замикатися в собі, інакше стрес почне 

руйнувати вас зсередини. У емоцій завжди повинен бути канал виходу, ось 

чому так важливо вміти вірно спрямовувати свої реакції і контролювати їх. Це  

і є стресостійкість також. 

http://www.ufn.ru/ufn95/ufn95_9/Russian/r959a.pdf
http://www.ufn.ru/ufn95/ufn95_9/Russian/r959a.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD
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Дуже цікавими є результати опитування науковців з Університету 

Вісконсин-Медісона 1998 року. Учені розглянули дані щодо 29 тисяч 

респондентів та співставили їх із показниками смертності на 2006-й рік. Вони 

помітили, що в тих людей, котрі вказували на високий рівень стресу та 

вважали, що він дуже впливає на їхнє здоров'я, ризик передчасної смерті був 

вищий на 43%. При цьому для тих учасників, котрі, ніби й жалілися на високий 

рівень стресу, проте не вірили, що він якось їм шкодить, відносний ризик 

виявився найнижчим. Їм передчасна смерть загрожувала навіть менше, ніж тим, 

хто вказував, що практично не потерпав від стресу. 

Також треба навчитися контролювати емоції, але при цьому негативні емоції 

необхідно відреаговувати. Але робити це правильно. Можна плакати, краще 

відреаговувати сильні переживання з рухами, фізичними діями, але звичайно в 

рамках поведінки допустимої в даній ситуації і правилами єтикету у суспільстві. 

Можна використовувати фізичне тренування, релаксаційне тренування, аутогенне 

тренування, десенсибілізація, реактивна релаксація, медитація тощо.  

Відомо, що м´язова система за рахунок пропріорецептивної імпульсації є 

одним із головних стимуляторів головного мозку (із загального потоку, за 

деякими даними, на частку кістякових м´язів припадає 60%). Тому, розслаблюючи 

м´язи, можна послабити цей тонізуючий вплив (про що свідчить зменшення 

відчуття електричного подразнення й відповідної реакції на нього, а також 

колінного рефлексу), а напружуючи м´язи, можна цю тонізацію збільшити. 

На момент карантину рівень рухової активності сильно знизився. 

Збільшився період тісного спілкування із близькими, тісного контакту  у побуті 

в межах будинку чи квартири. Сталася зміна стандартного режиму дня, 

поведінкового стереотипу. По різному діє інформація про події у світі та країні 

щодо пандемії коронавірусу.  

Метою нашого дослідження було вивчити рівень стресостійкості у 

студентів у період карантину. Наскільки студенти готові до стресорів, які діють 

і у період карантину, взагалі, до діяльності, пов'язаної зі стресами, чи потрібно 

студентам вживати заходів щодо їх розвитку стресостійкості.   



55 
 

Об'єктом дослідження були студенти 1 курсу факультетів дошкільного 

виховання та природничого у кількості 90. Студентам було запропоновано 

пройти тест на визначення стресостійкості. Після проходження тестування, 

відповіді оброблялись за допомогою ключа та здійснювались розрахунки. 

Виявилося, що серед протестованих студентів тих, що мають рівень 

стресостійкості  низький - 17,14% досліджуваних.  Найбільша група серед 

досліджуваних, це ті що мали  рівень стресостійкості середній - 57,14%. 

Високий рівень стресостійкості виявився у четвертої частини досліджуваних. 

Таким чином, найбільш чисельною є група з середнім рівнем стресостійкості 

серед волонтерів. 

Тих у кого рівень стресостійкості  низький, з колії може вибити будь-яка, 

навіть най безневинна деталь. Багато навколо може запросто зіпсувати їм 

настрій. Таким студентам було рекомендовано відповідні способи підвищення 

стресостійкості. 

Необхідно  мати високу стресостійкість. Так звана стресостійкість і є так 

необхідна нам оборонна система, здатна протистояти стресу. Також треба 

навчитися контролювати емоції та робити це правильно.  Треба балувати себе 

новими враженнями, підтримувати фізичне благополуччя, усувати спокуси, які 

не можна задовольнити, відволікатись книжками, фільмами, концертами, 

розмовами, улюбленою справою і іншими способами усувати негативні емоції. 

Різні способи уникнення стресу та саморегуляції – це релаксаційне тренування, 

аутогенне тренування, десенсибілізація, реактивна релаксація, медитація тощо.  

Література: 

1. Коц В.П., Коц С.М. Вплив на психофізіологічні показники дітей з 

високою тривожністю програми відпочинку ПЗОВ. Тенденції розвитку 

психології та педагогіки. -  Київ, 2016. С. 44-49 

2. Коц С.М., Коц В.П. Реалізація вирішення проблеми високої тривожності 

у дітей та підлітків педагогічним колективом у дитячому оздоровчому 

позаміському таборі. Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан 

розвитку науки і практики в Україні -. Львів,  2015.- С. 57-61. 
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Чернівецький національний університет 

 імені Юрія Федьковича 

м. Чернівці, Україна 

Гіперкомплексні числові системи є розширенням поля комплексних чисел. 

Їх вивчення є актуальним напрямом сучасної математики, що бере початок у 

дев’ятнадцятому столітті та інтенсивно розвивається у наші дні в роботах 

вітчизняних та зарубіжних вчених: Е. Садбері, А. Келі, І. Найвена, Ю.М. 

Березанського, О.Ф. Геруса та інших [1]. В останні десятиліття спостерігається 

активізація досліджень, пов’язаних з гіперкомплексними числами. Це зумовлено 

тим, що деякі марематичні твердження набувають значно простішого вигляду, або 

значно легше доводяться, якщо записати їх мовою дій над кватерніонами чи 

іншими гіперкомплексними числами. 

Нами розглянуто двовимірні асоціативно – комутативні алгебри над 

полем дійсних чисел: алгебри дуальних та подвійних чисел. Наведено приклади 

розв`язування квадратних рівнянь у цих множинах гіперкомплексних чисел, 

побудовано розв’язки на декартовій площині та, за допомогою пакета 
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динамічної геометрії GeoGebra, проведено спостереження за поведінкою 

отриманих графічних образів в залежності від зміни коефіцієнтів рівняння.  

Розглядається система чисел виду а bi+ . Відомо [2, с.34], що вона зводиться 

до однієї з трьох: І) числа 𝑎 + 𝑏𝑖  , де 2 1i = −   (комплексні числа); ІІ) числа 𝑎 + 𝑏𝑖, 

де 2 1i =  (подвійні числа); ІІІ) числа 𝑎 + 𝑏𝑖, де 2 0i =  (дуальні числа). Основна від-

мінність подвійних і дуальних чисел від комплексних чисел – їх не можна ділити. 

Проілюструємо загальний випадок розв’язання квадратного рівняння у 

одній із цих систем. Нехай 𝑥 + 𝑖𝑦 − невідоме подвійнене число, 𝑖2 = 1, та 

𝛼, 𝑏, 𝑐, 𝑑 − відомі дійсні числа. Розв’яжемо наступне квадратне рівняння: 

(𝑥 + 𝑖𝑦)2 + (𝛼 + 𝑏𝑖)(𝑥 + 𝑖𝑦) + ( 𝑐 + 𝑑𝑖) = 0 + 𝑖0,                 (1) 

яке рівносильне системі рівнянь:  

{
𝑥2 + 𝑦2 + 𝛼𝑥 + 𝑏𝑦 +  𝑐 = 0,

2𝑥𝑦 + 𝛼𝑦 + 𝑏𝓍 + 𝑑 = 0.
                                       (2) 

Легко бачити, що при 𝑎2 + 𝑏2 − 4𝑐 = 0, графічним образом першого 

рівняння будyть дві уявні  прямі, що перетинаються; якщо ж 𝑎2 + 𝑏2 − 4𝑐 > 0, 

то отримуємо коло; у випадку, коли 𝑎2 + +𝑏2 − 4𝑐 < 0 – уявне коло [3, с.236]. 

Для розпізнавання графіка другого рівняння системи потрібно здійснити 

насамперед поворот навколо початку прямокутної декартової системи 

координат на певний кут, а потім паралельне перенесення системи координат. 

Тоді в новій системі координат простіше рівняння лінії матиме канонічний 

вигляд. При цьому, якщо 
𝑎𝑏

2
− 𝑑 = 0, то досліджуване рівняння задаватиме дві 

дійсні прямі, що перетинаються. Якщо ж  
𝑎𝑏

2
− 𝑑 ≠ 0, то маємо гіперболу. 

Аналітично та за допомогою наведених вище геометричних тлумачень 

нами проведено аналіз залежності від дійсних параметрів 𝛼, 𝑏, 𝑐, 𝑑 кількості та 

зображення розв’язків рівняння (1). 

Література: 

1. Синьков М.В., Синькова Т.В., Боярінова Ю.Є. Гіперкомплексні 

числові системи: основи теорії, практичні використання, бібліографія. – К.: 

ІПРІ НАНУ, 2009. – 49 С. 
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Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012.– 104 с. 

3. Городецький В.В., Боднарук С.Б. Алгебра та геометрія в теоремах і 
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м.Луцьк, Україна 

Основною формою організації навчання є урок. Проте на уроці вчитель 

не завжди може показати пристосування живих організмів до навколишнього 

середовища, продемонструвати взаємозв’язки і залежності, що існують у 

природі. Тому з уроками тісно пов’язані інші додаткові форми організації 

навчання природознавства, які застосовує вчитель. До них належать позаурочна 

робота і позакласна робота. 

Позаурочна робота — форма організації учнів для виконання після уроків 

обов’язкових, пов’язаних з вивченням курсу природознавства, практичних 

робіт за індивідуальними і груповими завданнями вчителя. Вона спрямована на 

розв’язання завдань, передбачених програмою. Організація позаурочних робіт 

викликана тім, що деякі спостереження за природою і її об’єктами, постановка з 

ними дослідів, не вкладаються у рамки навчального розкладу. 

До позаурочної роботи відносяться: позаурочні заняття в кутку живої приро-

ди, на шкільній навчально-дослідній ділянці, географічному майданчику, домашні 

завдання, літні завдання з природознавства, проведення спостережень у природі. 

Організація і керування даною роботою повинні здійснюватись учителем. 

Її результати повинні використовуватись учителем. За її виконання, як і за інші 
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види навчальної діяльності, учні отримують оцінки. 

Значну допомогу в організації та проведенні різноманітних видів 

позаурочної роботи може надати краєзнавчий куточок, в якому містяться 

відомості про природу рідного краю, корисні копалини, водні ресурси, 

рослинний світ, колекції, гербарії. Значну увагу треба приділяти організації 

роботи молодших школярів на географічному майданчику. Виконуючи на 

ньому різноманітну роботу, діти набувають практичних умінь і навичок у 

роботі з найпростішими приладами, проводять щоденні спостереження у 

природі. Вони відмічають наявність та силу вітру, стан неба та інші явища 

природи. Дані, отримані учнями, фіксуються у класному календарі природи і в 

зошиті з природознавства та використовуються на узагальнюючих уроках для 

побудови температурної кривої, діаграми хмарності, встановлення причинно-

наслідкових зв’язків, що відбуваються в довкіллі. Велике значення, особливо 

для міських шкіл, де безпосереднє спілкування молодших школярів із 

природою дуже обмежене, має куточок живої природи. Правильна організація в 

ньому позакласної роботи дає можливість дітям не тільки закріпити набуті на 

уроці знання, а й розвивати пізнавальні інтереси, спостережливість, довільну 

увагу, дослідницький підхід у навчанні  

Важко переоцінити роботу молодших школярів у куточку живої природи. 

Вона виховує у дітей бережливе ставлення до рослин, гуманне ставлення до 

тварин, повагу до людей, формує естетичні смаки. 

Важливе значення при вивченні природознавства відіграє робота на 

навчально-дослідній ділянці. Саме на ній учні молодших класів набувають уміння 

і навички вирощувати рослини, вчаться самостійно набувати знання в природі і 

закріплювати їх на практиці. Тут здійснюються перші кроки з трудового 

виховання, пробудження пізнавального інтересу і бережливого ставлення до 

природи, економного використання її дарів, розуміння прекрасного в ній. 

Вже не раз зазначалося, що основою формування природничих уявлень і 

понять є безпосереднє сприймання учнями предметів і явищ природи. Для 

розуміння взаємозв’язків між неживою природою, рослинами, тваринами, між 
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природою і працею людей важливо спрямовувати дітей на пошуки причин, які 

викликають зміни в природі. Це можливо лише за умови цілеспрямованого 

спостереження за такими змінами протягом усього року. Внаслідок регламенту 

роботи школи з системи цих спостережень випадає літній період, хоча 

програмою і передбачено завдання на літо - як одна з форм позаурочної 

самостійної роботи. 

Під час літнього відпочинку діти зустрічаються з різними об’єктами 

природи, але їхні спостереження безсистемні, споглядальні. Здебільшого 

школярі не звертають уваги на характерні ознаки предметів, не помічають 

взаємозв’язків між ними і не вміють пояснити зміни, що відбуваються довкола. 

Тому виникає потреба підвищити ефективність організації літніх завдань. Для 

цього необхідно визначити зміст, форму, види контролю, а також з’ясувати 

способи використання результатів літніх завдань у подальшій роботі. Для 

спостережень слід відбирати насамперед об’єкти, що передбачені програмою з 

природознавства і трудового навчання, найхарактерніші для певної місцевості і 

які відповідають інтересам дітей.  

Зібрані природні матеріали залишаються в класі, частину учитель 

використовує на уроках трудового навчання, а деякі — в гуртковій роботі для 

виготовлення роздаткового матеріалу та тощо. 

Завдання з природознавства на літо є видом домашньої позаурочної 

роботи. 

Такі самостійні роботи сприяють розвиткові мислення, дають навички 

проведення спостережень, зміцнюють знання і вміння, привчають до 

самостійного здобуття знань, розвивають творчі сили і здібності, виробляють 

уміння застосовувати знання на практиці. 

Усі види позаурочних занять (у куточку живої природи, краєзнавчому 

куточку, на пришкільній навчально-дослідній ділянці, географічному 

майданчику, а також проведення спостережень у природі, виконання домашніх 

завдань та літніх спостережень) тісно пов'язані з уроками і спрямовані на 

виконання навчально-виховних завдань, передбачених програмою. 
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    Отже, позаурочна робота має велике значення в навчальному процесі з 

природознавства. Вона сприяє розширенню знань, у набутих на уроках, їх 

конкретизації, формує вміння і навички практичного характеру, викликає інтерес 

до нового матеріалу, розвиває самостійне мислення молодших школярів. 

Крім позаурочної роботи під час вивчення природознавства 

використовується і позакласна робота. 

Обмаль часу, відведеного на вивчення природознавства, обмеженість 

безпосереднього наближення дитини до природи зумовлюють необхідність 

систематичної позакласної роботи в усіх класах початкової школи. Важливою 

умовою організації позакласної роботи є врахування психологічних 

особливостей дітей. Дітям 6-9 річного віку властива допитливість. Ці малі 

«чомучки» цікавляться всім: хочуть знати про небо і землю, сонце і зорі, воду і 

повітря, рослини і тварини, їх цікавить праця і стосунки між людьми у її 

процесі. Це період їх бурхливого розвитку. 

Позакласна робота сприяє вирішенню основних завдань школи. Як 

зазначають В. Пакулова і В. Кузнєцова, головними її напрямами є: 

— розширення й поглиблення знань, умінь і навичок, передбачених 

програмою, розвиток самостійності, творчих здібностей, інтересу до вивчення 

природознавства, формування у дітей бережливого ставлення до природи; 

— виявлення найпростіших закономірностей; 

— встановлення зв'язків і залежностей між окремими елементами та 

явищами природи; 

— розширення уявлень дітей про єдність природи; 

— забезпечення застосування знань на практиці (на навчально-дослідній 

ділянці, географічному майданчику, в куточку живої природи тощо). 

Позакласна робота сприяє розвитку мислення молодших школярів. Під 

час проведення позакласної роботи у дітей виховується повага до праці, в тому 

числі й до фізичної. В учнів, що беруть участь у позакласній роботі, 

виховується почуття відповідальності за доручену справу, дисциплінованість, 

діти привчаються виконувати роботу своєчасно. У позакласній роботі 
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відкриваються широкі можливості для виявлення ініціативи, творчості, в учнів 

розвивається любов до рідної природи. Позакласна робота пов'язана з 

перебуванням на свіжому повітрі, зміцнює дітей фізично, загартовує їх 

організм, включає в себе ряд заходів з охорони природи. 

Найголовнішою умовою організації позакласної роботи є керівна роль 

учителя. Завдання вчителя полягає в тому, щоб формувати в дітей стійкий 

інтерес до природи, захоплення різноманітними дослідженнями. Щоб 

зацікавити молодших школярів, учитель має досконало знати природу рідного 

краю і бути готовим відповісти на будь-яке запитання дитини. Разом з тим він 

повинен багато чого вміти: спостерігати, аналізувати результати спостережень і 

використовувати їх у своїй навчальній роботі; проводити найпростіші польові 

дослідження, складати гербарій рослин, виготовляти колекції корисних 

копалин, гірських порід, ґрунтів, комах; проводити досліди з рослинами, 

тваринами, правильно планувати й обробляти пришкільну ділянку, 

організовувати догляд за тваринами. 

За своїм змістом, формами організації та методами проведення 

позакласна робота з природознавства різноманітна. Вчені-методисти (Т. 

Байбара, В. Горощенко, І. Степанов, Л. Нарочна та інші) виділяють такі види 

позакласної роботи: індивідуальна, групова, масова. 

    На думку О. Біди, особливостями позакласної роботи є: 

- добровільна участь учнів у різних заходах; 

- зміст занять не обмежується рамками програми; 

- методи і форми занять засновані на творчій діяльності та інтересах учнів.  

Позакласні заняття з окремими учнями проводяться у всіх початкових 

класах. Для індивідуальних занять можна рекомендувати такі спостереження: 

за ростом і розвитком окремих рослин, способами поширення плодів і насіння, 

птахами в куточку живої природи і вдома. Учитель повинен допомогти дітям 

намітити об'єкти спостереження, скласти конкретний план занять, організувати 

систематичне керівництво та облік роботи. Уже в 1 класі він може доручити 

дітям оформити колекцію гілок і листків різних дерев, провести за планом 
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спостереження. Завдання можуть мати практичну спрямованість: зібрати 

різноманітні культурні рослини або бур'яни, приготувати гербарії. 

Важливим видом індивідуальної позакласної роботи є читання вдома 

книг про природу, які розкриватимуть перед учнями захоплюючий світ живої 

природи, сприятимуть вихованню бережливого ставлення та любові до рослин і 

тварин. З цією метою можна рекомендувати твори І. Акімушкіна, В. Біанкі, М. 

Звєрєва, Н. Плавільщикова, М. Пришвіна тощо. 

Важливо, щоб учитель керував дитячим читанням, допомагав учням у 

виборі книжок з урахуванням індивідуальних інтересів кожного. Заохочуючи 

учнів до виконання індивідуальних завдань, на уроках слід використовувати 

знання і практичні вміння, яких діти набули у процесі позакласної роботи. 

   Отже, при організації індивідуальної позакласної роботи з 

природознавства вчитель, враховуючи інтереси молодших школярів, спочатку 

планує індивідуальні завдання для окремих учнів, надалі об'єднує їх у 

тимчасові групи відповідно до виявлених інтересів, а вже учнів 3-4 класів 

залучає до групових і масових видів позакласної роботи. 

Література: 

1.  https://vseosvita.ua/library/zmist-i-vidi-pozaklasnoi-roboti-z-

prirodoznavstva-24956.html; 

2. https://studfile.net/preview/5537936/page:9/; 

3. http://referatu.net.ua/referats/27/7921/?page=2; 

4. https://studfile.net/preview/5537936/page:18/; 

5. http://www.novapedahohika.com/noloms-1217-1.html. 
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Нинішня ситуація безпрецедентна, заявляє Всесвітня організація охорони 

здоров’я (ВООЗ). 

«Країни повинні працювати разом, вчитися один у одного і всіляко 

координувати свої зусилля. Для того, щоб перемогти вірус, спільноти, країни і 

весь наш регіон повинні проявити високий рівень солідарності, а громадяни – 

зберегти психологічну стійкість. Свій внесок в боротьбу з вірусом повинен внести 

кожен з нас…», – з такими словами звертається до всіх Європейське бюро ВООЗ. 

Саме в ці хвилини людство вперше переживає пандемію в умовах 

практично миттєвого поширення інформації. Відео з лікарень і охоплених 

епідемією міст, дані наукових досліджень, звернення науковців, лікарів та 

політиків – все швидко стає доступним і впливає на думки та поведінку людей.  

Я пропоную перейняти досвід ізраїльського МОЗ.  Ізраїль досить сильно 

просунувся в боротьбі з тероризмом всередині країни і розробив власні комп’ю-

терні технології за відслідковуванням пересування людини.. Країна, використову-

ючи напрацьовані технології проти тероризму, доволі інтенсивно почала  проти-

дію з пандемією. Система відслідковування хворих на коронавірус побудована на 

даних ШАБАК (Служби загальної безпеки). МОЗ Ізраїлю створив мобільний 

додаток, який  відслідковує маршрути і переміщення кожної людини. На отрима-

них даних була створена карта випадків захворювань, на якій відзначаються 

об'єкти ураження: від держустанов до кафе і магазинів, відвідувачі яких можуть 

мати ризик зараження. Мобільний додаток показує присутність можливого носія 

http://www.euro.who.int/ru/media-centre/sections/statements/2020/statement-every-country-needs-to-take-boldest-actions-to-stop-covid-19
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інфекції поблизу власника мобільного телефону з цим додатком. Програма 

інформує про наближення до потенційно небезпечного місця, не чекаючи запиту. 

Ще одне важливе рішення для реєстрації переміщень лежить у галузі 

геолокаційної історії кожного користувача мобільного зв’язку. Для цього 

використовуються локаційні дані стільникових веж і дані підключення до Wi-

Fi-мереж, до глобальної бази даних і відстежувати переміщення тих, хто 

заразився коронавірусом. Із використанням цих самих технологій визначаються 

усі, хто контактував з хворими, щоб усіх їх відправити на карантин.  

Такі відомі корпорації, як Facebook та Google, MapQuest, Yahoo! Maps, 

MultiMap.com та інші [1] могли б передавати дані про місцезнаходження 

заражених користувачів державним установам на період пандемії. Також можна 

відстежувати, заручившись допомогою вищевказаних компаній, про те чи 

знаходяться люди на безпечній відстані один від одного, щоб зупинити спалах 

коронавірусу. Також подібні дані можна було б  використовувати для вивчення 

поширення інфекції і визначення місць великого скупчення людей. 

У рамках боротьби із поширенням COVID-19 необхідно застосувати 

мобільні пристрої громадян  і стежити за їх  переміщенням. Це можливо 

реалізувати заручившись підтримкою мобільних операторів. Додаток можна 

створити на базі “OpenStreetMap”, в ГІС–пакетах ArcGIS Desktop (ESRI), 

Mapinfo, GIS Office (Intergraph), AutoCAD (Autodesk)[2]. 

Вищевказані програмні продукти дозволяють виконати весь цикл робіт зі 

створення картографічного зображення або електронного атласу, починаючи зі 

збору інформації з різних джерел і закінчуючи поліграфічним макетом. Залежно 

від предметної області використання підсумкових карт і технологій їхнього 

виготовлення функціональний склад такого робочого місця може значно 

змінюватися[2].  

На мою думку, громадськості важливо мати розуміння актуальної 

ситуації зі спалахом вірусу за рахунок прозорих джерел даних, а створення 

мобільного додатку може надати таку інформацію. За допомогою спеціальних 

сервісів поширення коронавірусу в Україні, регіонах та в світі можна 
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відслідкувати в режимі реального часу. Дані будуть оновлюватись  

автоматично і будуть доступні для перегляду відразу. 

Мобільний додаток буде збирати дані і показуватиме  карту з даними, що 

оновлюються, де червоним відзначені вогнища, де зафіксовано вірус. Також кори-

сним буде створення графіку, на якому буде показано, як зростає кількість хворих. 

В мобільному додатку  щогодини буде оновлюватись інформація – дані, 

скільки лікарень готові приймати хворих на коронавірус, на скільки вони місць, 

скільки людей госпіталізували з підозрою на коронавірус і скільки 

підтвердилося випадків. 

Таким чином, мобільний додаток зміг би попередити власників смартфонів 

про можливе інфікування коронавірусом, при цьому зберігаючи анонімність їхніх 

особистих даних та даних носія інфекції. ГІС-технології - це не лише комп’ютерна 

база даних. Це величезні можливості для аналізу, планування і регулярного 

оновлення інформації. ГІС-технології сьогодні знаходять вживання практично у 

всіх сферах діяльності[1]. Оскільки ГІС-технології сумісні із стандартним ІТ-

середовищем і дуже добре працюють разом з іншим корпоративним програмним 

забезпеченням, таким як Web-сервери і різні СУБД. Це дозволяє інтегрувати ГІС з 

багатьма іншими технологіями інформаційних систем. Усе це дає можливість 

використовувати Геоінформаційні системи (ГІС) у процесах прийняття рішень 

при вирішенні проблем з пандемією. 

Література: 

 1. К.В. Біккузін, “Інформаційні технології в економіці, екології, медицині 

та освіті”, Харківський національний економічний університет, Харків 

2. Геоінформаційні технології в екології : Навчальний посібник / Пітак 

І.В., Негадайлов А.А., Масікевич Ю.Г., Пляцук Л.Д., Шапорев В.П., Моісеєв 

В.Ф/.– Чернівці:, 2012.– 273с.  

3.  Сферы применения ГИС MapInfo [Электронный ресурс]. – Режим 

доступу: http://goods.marketgid.com/ goods/249/1900528/  

4. Обзор онлайновых картографических сервисов [Электронный ресурс]: 

– Режим доступу: http://www.3dnews. ru/software/online_maps_review  
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В останні роки зростає інтерес до збірних конструкцій і композитних 

матеріалів, які або імітують властивості відомого матеріалу, або мають якісно 

нові, які не зустрічаються або не можуть 

бути легкодоступними в природі. 

Метаматеріал – штучно створена речовина 

або структура, яка не має аналогів в 

природі, властивості якої визначає не 

стільки властивості складових елементів, 

скільки штучно створена їх періодична 

структура (рис 1). Перші кроки на шляху 

до створення метаматеріалів були 

здійснені ще на початку минулого 

сторіччя. Поштовхом до розвитку цього 

питання стала новаторська робота Віктора 

Веселаго (1967) з електродинаміки 

ізотропних речовин з одночасно 

негативними значеннями діелектричної 

проникності та магнітної проникності. 

Одна із особливостей метаматері-

алів – від’ємний коефіцієнт заломлення 𝑛 = √𝜀 ∗ 𝜇 → 𝜀 ∗ 𝜇   (рис. 2). Для 

Рис. 1 – приклад структури 

метаматеріалу 

Рис. 2 – приклад матеріалу з 

від’ємним коефіцієнтом 

заломлення  
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Рис.3 – Будова віялоподібної 

суперлінзи 

досягнення даного ефекту використовують матрицю яка складається з 

металевих стержнів які відповідають за ε < 0 (діелектрична проникність), та 

мідних кільцевих резонаторів, що створюють µ < 0 (магнітна проникність), 

розміри яких менші ніж довжина електромагнітної хвиль, для яких 

передбачається застосовувати матеріал. Якщо ε < 0 та µ < 0, то n 

перетворюється на -n. 

      Джон Пендрі і його колеги в Physical Review Letters стверджують, що 

в матеріалах з негативним показником 

заломлення можна подолати дифракційну 

межу дозволу звичайної оптики. У правій 

середовищі простір зображень лінзи 

нетотожні самому предмету, так як воно 

формується без згасаючих хвиль. У лівому 

середовищі затухаючі хвилі не загасають, 

навіть навпаки - їх амплітуда збільшується 

при видаленні хвилі від предмета, тому 

зображення формується за участю 

згасаючих хвиль, що може дозволити отримувати зображення з кращим, ніж 

дифракційну межу, дозволом. На рисунку 3, показано будову суперлінзи 

(існують лінзи з іншою будовою). 

      Основними будівельними блоками метаматеріалів є електромагнітні 

резонатори, зазвичай у вигляді металевих смужок, спіралей, розірваних кілець. 

Зміна форми, розміру, взаєморозташування резонаторів дає можливість 

формувати властивості матеріалу. 

Застосування метаматеріалів охоплює всі області, в яких 

використовується електромагнітне випромінювання - від космічних систем до 

медицини. Завдяки тому що метаматеріали мають від’ємний коефіцієнт 

заломлення, вони ідеально підходять для маскування об’єктів, тому що їх не 

можливо виявити засобами радіорозвідки. Використовуючи метаматеріали є 

можливість не тільки покращити параметри існуючих приладів, але і створити 
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принципово нові, від суперлінзи до розрішенням набагато меньше ловжини 

хвилі до екранів “невидимок”.  

Ще однією перспективною галуззю вікористання метаматеріалів є 

оптичні комп’ютери. Це подібно перходу від провідників I роду, до 

оптоволокна. Оптоволокно використовують для передачі данніх між серверами, 

зараз намагаються досягти цього в середені самого коп’ютера. Однак навіть 

сучасні оптичні чіпи мають великі розміри в порівнянні з електорнними, 

порядка 10-100 мкр. Цю проблему можуть вирішити метаматеріали. Вони 

здатні керувати світлом на субхвильових масштабах, що дозволить урівняти 

розміри світлових- та електроелементів. В результаті це дозволить зняти певні 

обмещення: під час проходження світової хвилі в процесорі чи провіднику не 

буде виділятися така кількість теплоти, як при проходженні електричних 

зарядів, що дозволить збільшити не тільки потужність обчислюваної техніки, а 

також швидкість надходження та обрахунку данних. 

Література: 

1.  V.G.Veselago “Electrodynamics of media with simultaneously negative 

electric and magnetic permettivities”. 

2. Веселаго В.Г. «Электродинамика материалов с отрицательным 

коэффициентом преломления» УФН, № 3, (2003). 

3. Колпаков А. Г., Ракин С. И. К задаче синтеза композиционного 

материала одномерного строения с заданными характеристиками // Журн 

ПМТФ. — 1986. — № 6. — С. 143-150. 
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Ефект Холла полягає у виникненні поперечної різниці потенціалів у 

провіднику зі струмом, якщо провідник знаходиться в магнітному полі. Різниця 

потенціалів (Холлівська напруга) спрямована перпендикулярно до напряму 

сили струму та ліній магнітної індукції і виникає за рахунок сили Лоренца, яка 

притягує заряди до одного краю провідника. Данний ефект у 1879 р. виявив 

американський фізик Едвін Холл. 

 

 

При проходженні струму у провіднику навколо нього виника магнітне поле, 

яке подібне до магнітів які підносяться до пластини на (Рис. 1), що змінює 

вихідну напругу датчика Холла. Фізично вимірюється індукція магнітного 

поля, яка потім перераховується в струм, яким вона утворена. 

Різниця потенціалів вимірюється за формулою:  

Рис. 1 – схематичне зображення 

найпростішого приладу для отримання 

ефекту Холла 
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∆𝜑 = 𝜑1 − 𝜑2 = 𝑅𝑥

1

𝑏
𝐵 = 𝑅𝑥𝑎𝐵𝑗 

𝑗 = 𝐼
(𝑎 ∙ 𝑏)⁄  

де Rx – стала Холла, a і b – розміри пластини . На основі цього ефекту 

створюють датчики Холла, які здатні без фізичного розриву провідника 

вимірювати в ньому як постійний так і змінний струм (Рис. 2).  

 

 

Вони поділяються на 2 основні види: з лінійним виходом, та з логічним 

виходом. Датчика Холла з лінійним виходом зазвичай використовують як 

чутливі елементи датчиків струму з гальванічною розв’язкою, або як допоміжні 

елементи. Датчики Холла з логічним виходом застосовують для визначення 

присутності феромагнетика в чутливій області датчика. Також на основі цього 

ефекту можливо визначити тип провідності (електронний, дірковий) у металі, 

це дає можливість використовувати його для дослідження властивостей 

напівпровідників., зокрема такі параметри як: ступінь чистоти, енергія активації 

домішок і ширина забороненої зони, відношення рухливості дірок і електронів і 

їх ефективні маси. Серед датчиків магнітного поля, датчики, які базуються на 

ефекті Холла, займають 87%. 

 Переваги датчика Холла: 

1. Довговічність. 

2. Відсутність рухомих частин (твердотільна електроніка), стійкість до 

вібрацій та ударів. 

3. Можливість роботи на частотах зміни магнітного поля до 100 кГц. 

Рис. 2 - кліщі струмові UNI-T 

UT213C 
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4. Широкий діапазон робочих температур (від -40о до 150о Цельсія). 

Базуючись на властивостях датчика Холла слід зазначити, що вони здатні 

контролювати витрати і наповненість заряду акумулятора (за рахунок 

протікаючого струму та інтегрування його за часом). Серед найбільш 

перспективних напрямів – сегмент електромобілів, де питання визначення 

чіткої кількості енергії є критичним. 

 

 

Датчики Холла часто використовуються як магнітометри, для 

вимірюванн магнітних полів або для огляду матеріалів (таких як трубопроводи 

або трубопроводи), застосовуючи принципи витоку магнітного потоку. 

Пристрої Холлового ефекту  виробляють дуже низький рівень сигналу і тому 

потребують посилення. Незважаючи на те, що підходять для лабораторних 

приладів, підсилювачі вакуумних труб упершій половині 20 століття були 

надто дорогими, енергозатратними та ненадійними для повсякденного 

застосування. Лише з розвитком інтегральної схеми з низькими 

витратами датчик ефекту Холла став придатним для массового 

застосування. Багато пристроїв, які зараз продаються як датчики 

ефектуХолла, насправді містять як датчик, такі підсилювач інтегральної 

мікросхеми високого підсилення в одному пакеті. Нещодавні досягнення були 

додані в один пакет аналого-цифровим перетворювачем та I²C(Протокол зв'язку 

між інтегральною схемою) ІС для прямого підключення до порту вводу / 

виводу мікроконтролера. 

Рис. 3 – Датчик струму Холла з 

підсилювачем внутрішнього 

інтегрального кола 
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 імені Ігоря Сікорського” 

Сьогодні, у часи надшвидкого розвитку електроніки і цифрових технологій, 

досить гостро стоїть питання про створення приладів на мікроскопічному та 

нанорівні. Такими можуть бути прилади на основі гетероструктур. 

Напівпровідникові  гетероструктури лежать в основі конструкцій 

сучасних транзисторів, електронної техніки для зв’язку та телекомунікацій, 

світлотехніки, обчислювальних систем, приладів квантової електроніки та 

надвисокочастотної (НВЧ) техніки [1]. 

Основою гетероструктури є гетероперехід – контакт двох різних за 

хімічним складом напівпровідників, при якому кристалічна решітка одного 

матеріалу переходить в решітку іншого без зміни періодичності. На границі 

контакту відбувається зміна властивостей напівпровідника, а саме: змінюється 

структура енергетичних зон, ефективні маси носіїв зарядів та їх рухливість. 

https://web.archive.org/web/20110727010116/http:/www.stenomuseet.dk/skoletj/elmag/kilde9.html
https://web.archive.org/web/20110727010116/http:/www.stenomuseet.dk/skoletj/elmag/kilde9.html
https://books.google.com/books?id=OFYLAAAAIAAJ&pg=PA47
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Рисунок 1 загально описує властивості гетеропереходів. Перша частина а 

– зонна діаграма двох ізольованих провідників. Друга частина б – їх з’єднання, 

яке утворює n-р-гетероструктуру. р – показує тип провідності більш широкого 

провідника.  

При контакті двох напівпровідників з різною шириною забороненої зони 

встановлюється термодинамічна рівновага. В цьому стані рівень Фермі 

гетероструктури стає єдиним. Якщо робота виходу напівпровідника n-типу – 

Ф1, а p-типу – Ф2, то виникає контактна різниця потенціалів 𝑉 =
1

𝑞
(Ф1 − Ф2) ,                

де q – елементарний заряд [2].  

Гетеропереходи прийнято розділяти на різкі і плавні. У різких 

гетеропереходах на межі напівпровідників відбувається розрив зон і в 

перехідній області є помітний об'ємний заряд [2]. 

 

 

У плавних гетеропереходах з досить великою товщиною перехідної 

області немає розриву зон. Наприклад, в ізотипних переходах при lпер >> lD, де 

lD - Радіус Дебая екранування, практично відсутній об'ємний заряд і перехідна 

область являє собою кристал зі змінною шириною забороненої зони Eg [3]. 

Для виготовлення гетероструктур використовують різні методи, серед 

яких хочеться виділити метод молекулярно-променевої епітаксії (МПЕ): 

Рис. 1 – зонна діаграма двох напівпровідників (а) та 

зонна діаграма сформованого різкого n-p-

гетеропереходу (б) 
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осадження тонких плівок з монокристалів на кристалічну підкладку. Даний 

метод потребує надвисокого вакууму 10-8 Па, та високої чистоти випаровуємого 

матеріалу 99,999999%, за даних умов швидкість осадження не перевищує   3000 

нм на годину, що дозволволяє плівкам рости епітаксіально[4]. До того ж даний 

метод метод дозволяє отримувати достатньо стабільні структури, які можуть 

працювати довгий час не зважаючи на механічні навантаження.  

Одна із основних галузей використання гетероструктур – лазери. У 1963 р 

сформулювали концепції напівпровідникових лазерів на основі подвійної 

гетероструктури. Ж.И. Алферов описав основні переваги напівпровідникових 

лазерів на основі подвійної гетероструктури: "Області рекомбінації, світлового 

випромінювання і інверсної населеності збігаються і повністю зосереджені в 

середньому шарі. Завдяки потенційним бар'єрів на кордоні напівпровідників з 

різною шириною забороненої зони ... рекомбінація в емітерах дорівнює нулю. 

Інверсія населеності для отримання стимульованого випромінювання може 

бути досягнута чисто інжекційним способом (подвійна інжекція), і для її 

отримання не потрібно високого рівня легування середньої області". На    

рисунку 2, зображено будову подібного лазеру. 

 

 

Рис. 2 – Схематичне зображення першого в світі 

напівпровідникового лазеру, який працював при кімнатній 

температурі 
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Також, однією з найперспективніших галузей застосування гетеро-

структур це створення джерел білого випромінювання, та мікродіодів, яки зараз 

активно використовуються в мобільних технологіях. Також передбачається 

широке застосування гетереструктур у нанотехнологіях. 
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