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УДК 556.532 : 502.7       Природничі науки 

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД В 

БАСЕЙНІ РІЧКИ САРАТА ДЛЯ СИСТЕМ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ  

Блажко А.П.,  

доцент кафедри гідротехнічного будівництва 

Одеська державна академія будівництва  

та архітектури (м. Одеса) Україна 

При зрошенні сільськогосподарських культур останніми роками в Україні 

знаходить все більше застосування один із прогресивних, ресурсо-

енергозберігаючих, екологічно безпечних способів поливу – краплинне 

зрошення. Цей спосіб поливу широко застосовується в овочівництві США, 

Австралії, Ізраїлю та країнах Західної Європи. З 1997 р. в Україні розпочався 

новий етап застосування технологій краплинного зрошення в овочівництві 

відкритого ґрунту. Важливою особливістю систем краплинного зрошення є 

високі вимоги до якості поливної води [1]. 

Аналіз літературних джерел за темою дослідження показав, що 

результати багаторічних досліджень на демонстраційних полях ТОВ 

«Етнограй» Білозерського району Херсонської області щодо особливостей та 

перспектив впровадження краплинного зрошення, викладено у працях вчених 

Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук 

України М. І. Ромащенка, А. П. Шатковського, С. В. Рябкова, В. Щоткіна, А. 

Журавльова, В. М. Корюненка, А. Т. Каленікова, О. Маринкова, О. Марченко,                       

Ф. Мельничука, Р. Купедінової, С. В. Усатий, Л. Г. Усата Л.Г та ін. [2-5  

Об’єктом дослідження служать поверхневі води р. Сарата. Водний об’єкт 

належить до басейну Причорномор’я, довжина річки – 119 км, площа водозбору 

1250 км
2
, протікає по Причорноморській низовині, в межах Молдови, 

Саратського і Татарбунарського районів Одещини, впадає в Сасикське 

водосховище поблизу села Зарічне. Згідно фізико-географічному районуванню 

Одеської області басейн досліджуваного водного об’єкта відноситься до 
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Когильницько-Саратовського району, розташованого в південно-західній 

частині Одеської області [6, с.85]. В роботі використані результати 

гідрохімічних досліджень поверхневих вод в басейні р. Сарата на контрольному 

гідрохімічному посту біля с. Білолісся Татарбунарського району Одеської 

області за період 2006 - 2016 рр., джерело вихідної інформації – фондові 

матеріали Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної 

державної адміністрації [7]. 

Агрономічні критерії придатності води для систем краплинного зрошення 

встановлюють ГОСТ 17.1.2.03 – 90 «Охрана природы. Гидросфера. Критерии и 

показатели качества воды для орошения» та ДСТУ 7591:2014 «Зрошення. 

Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та 

технічні критерії» [8, 9]. Під час оцінювання якості зрошувальної води 

виділяють три класи її придатності: I клас – придатна, II клас – обмежено 

придатна, III – непридатна. Зрошувальна вода I класу – придатна для зрошення 

без обмежень. Зрошувальну воду II класу використовують за умови 

обов`язкового застосування комплексу заходів запобігання деградації ґрунтів або 

поліпшення води до показників I класу. Вода III класу непридатна для СКЗ без 

попереднього поліпшення її складу і властивостей. Якщо за різними групами 

показників воду віднесено до різних класів якості, загальну оцінку придатності 

води для СКЗ здійснюють за гіршими показниками. Якість зрошувальної води 

оцінюють, за небезпекою іригаційного засолення, підлуження, осолонцювання 

ґрунту та токсичного впливу зрошувальної води на рослини [9, с.5]. 

Оцінювання якості поверхневих вод за небезпекою іригаційного 

засолення здійснюють на основі показника токсичних іонів, відображених в 

еквівалентах хлорид-іонів. Результати розрахунків та комплексного оцінювання 

якості поверхневих вод р. Сарата за небезпекою іригаційного засолення ґрунтів 

свідчать про те, що в основному, концентрація токсичних солей (в еквівалентах 

хлору) для важкосуглинкових ґрунтів змінювалася за середньорічними 

значеннями у межах 28,1 - 72,2 мекв / дм 3  (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка концентрації токсичних солей у воді р. Сарата 

Згідно [9] вода такого складу відповідає III класу якості і оцінюється як 

непридатна для СКЗ. Як виняток, впродовж 2013 - 2015 рр. концентрація 

токсичних іонів у річковій воді Сарати змінювалася в межах 23,7 - 24,1 мекв / дм

3 , що відповідає II класу якості води та оцінюється як обмежено придатна для 

краплинного зрошення. Воду такої якості можливо використовувати для СКЗ за 

умов постійного контролю та обов’язкового застосування агромеліоративних 

заходів. За максимальними (найгіршими) показниками гідрохімічних величин 

концентрація токсичних солей варіювала, в основному, в межах 26,9 - 54,6 мекв / 

дм 3 , що відповідає III класу якості води і оцінюється, як непридатна за 

краплинного зрошення. Екстремально високі концентрації токсичних солей 

спостерігалися у 2011 та 2016 рр. – 93,5 та 117,6 мекв / дм 3  відповідно. Основну 

частину від загальної концентрації токсичних солей складають хлориди (70 - 80 

%), які є найбільш токсичними для сільгоспкультур. 

Оцінювання якості поверхневих вод за небезпекою підлуження ґрунту. 

Оцінювання виконано на основі комплексного оцінювання водневого 

показника (рН), токсичної лужності (   2

3 СаНСО ), мекв / дм 3  та лужності від 

нормальних карбонатів ( 2

3СО ), мекв / дм 3 . Причому клас якості води 

визначають за двома гіршими з трьох кількісних показників [9, с.7].  

Провівши аналіз та комплексне оцінювання показників якості води 

можливо стверджувати, що поверхневі води р. Сарата за небезпекою 

підлуження ґрунту відповідали III класу якості і оцінювалися, як непридатні 
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для мікрозрошення. За максимальними значеннями лужність від нормальних 

карбонатів змінювалася у межах 0,6 - 1,0 мекв / дм 3  (III клас якості). 

Якість поверхневих вод за небезпекою осолонцювання оцінювалась за 

величиною співвідношення (у відсотках) суми лужних катіонів натрію й калію 

(мекв / дм 3 ) до суми всіх катіонів (мекв / дм 3 ) з урахуванням основних типів 

зрошуваних ґрунтів, їх протисолонцювальної буферності та гранулометричного 

складу ґрунтів, величини перевищення в зрошувальній воді магнію над 

кальцієм і класу води за небезпекою підлуження ґрунтів [9, с.7]. 

Розрахунками встановлено, що впродовж досліджуваного періоду 

величина співвідношення (у відсотках) суми лужних катіонів натрію й калію до 

суми всіх катіонів (мекв / дм 3 ) за середньорічними показниками інгредієнтів 

змінювалася від 56 до 76 відсотка, що відповідає III класу, вода такої якості 

непридатна для СКЗ без попереднього поліпшення її складу і властивостей.  

Екологічні критерії придатності води для систем краплинного зрошення 

встановлює ДСТУ 7591 : 2014 [9, с.7]. За результатами дослідження 

встановлено, що впродовж досліджуваного періоду у поверхневих водах р. 

Сарата вміст мікроелементів та важких металів алюмінію, літію, марганцю, 

хрому ( 3Сr ), хрому ( 6Cr ), міді та нікелю не виявлено.  

Оцінювання якості поверхневих вод за еколого-гігієнічними та еколого-

токсилогічними показниками проводять за показниками БСК 5 , вмістом 

фенолів, ціанідів, нафтопродуктів та детергентів [9, с.10]. Воду вважають 

придатною для мікрозрошення, якщо вміст цих речовин не перевищує ГДК. 

Результати оцінювання показали, що за середньорічними значеннями 2006 - 

2012 рр. показник БСК 5  змінювався в межах 2,5 - 9,0 3

2 /дммгО  (ГДК – 10,0 

3

2 /дммгО ), тобто вода була придатна для СКЗ. За максимальними значеннями 

зазначений показник починаючи з 2013 р. змінювався від 43,6 до 106,0 3

2 /дммгО  

(4,4 - 10,6 ГДК). Тобто впродовж 2013 - 2016 рр. вода оцінюється, як 

непридатна для систем краплинного зрошення. 
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Концентрація синтетично поверхнево активних речовин токсичної дії 

(СПАР) впродовж усього досліджуваного періоду за середньорічними 

значеннями змінювалася від 0,24 мг/дм 3  (2006 р.) до 0,58 мг/дм 3  (2013, 2014 

рр.), що складає 2,4 - 5,8 ГДК відповідно. Підсумовуючи, можливо 

стверджувати, що поверхневі води р. Сарата за еколого-гігієнічними та 

еколого-токсикологічними показниками непридатні для СКЗ. 

Оцінювання придатності води за ступенем впливу на елементи СКЗ 

виконують з урахуванням можливості запобігання їх корозії, замуленню, 

засміченню, біозаростання тощо, які відбуваються внаслідок поступового 

накопичування в них завислих наносів мінерального й органічного походження, 

відкладів солей і продуктів життєдіяльності мікроорганізмів [9, с.10-11]. 

Нормування якості води виконано на основі показників загальної мінералізації, 

рН, вмісту марганцю та заліза. За середньорічними показниками мінералізація 

річкової води Сарати змінювалася у межах 3,1 - 7,2 г/дм 3 , що дозволяє оцінити 

її, як непридатна для СКЗ. Вміст марганцю в поверхневих водах досліджуваної 

водойми не зафіксовано. Концентрація заліза за середньорічними значеннями 

змінювалася в основному в межах 0,02 - 0,17 мг/дм 3 , що відповідає I класу 

якості. За показниками загальної жорсткості вода не повинна перевищувати 9 - 

10 мекв / дм 3 . Дослідженням встановлено, що зазначений показник змінювався 

від 20,7 до 46,6 мекв / дм 3 ), тобто вода непридатна для СКЗ. 

Висновки. Дослідженнями встановлено, що поверхневі води у басейні р. 

Сарата, в основному, відповідають III класу якості і непридатні для систем 

краплинного зрошення. Використання води такої якості супроводжується 

небезпекою іригаційного засолення, підлуження, осолонцювання ґрунту, а 

також її токсичного впливу на рослини. Таку воду можливо використовувати 

для мікрозрошення тільки після проведення відповідних заходів меліорації 

води і ґрунтів. Їхня доцільність має бути підтверджена техніко-економічними 

розрахунками. 
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України, 2015. – 14 с. 

____________________________________________________________________ 

http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_135/40.pdf
https://znaytovar.ru/gost/1/GOST_17120390.html


 
 

10 
 

УДК 574         Природничі науки 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОЧНЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Бусел О.Ю., 

студентка факультету БТЕК 

Національний університет харчових технологій 

м. Київ, Україна 

Україна є однією з найбільших за територією, чисельністю населення й 

ресурсним потенціалом країн Європи, яка до XVIII ст. була найбагатшою і 

екологічно благополучною. За останні дві тисячі років перетворилась у країну з 

тяжкою екологічною кризою. До цього призвели дуже високий рівень 

концентрації промисловості і сільськогосподарських комплексів, екологічно 

необґрунтована діяльність різних структур, так і техногенна аварія на ЧАЕС 

[1].  

В умовах загострення проблеми екологічної безпеки продовольства 

виникає необхідність визначити фактори, що впливають на якість харчових 

продуктів, а особливо – молочної продукції. 

В цілому, на молочних підприємствах джерела забруднення атмосфери ті ж 

самі, що й на інших харчових заводах: автотранспорт, технологічні викиди 

(організовані і неорганізовані). Кількість та різноманітність відходів залежить 

від профілю заводу та продукції, яка там випускається. 

Викиди в атмосферу забезпечують ті заводи, профіль яких спрямовано на 

виробництво сухих молочних продуктів. Так, при виробництві сухого молока 

джерелом забруднення атмосфери є сушарки. 

Для усунення забруднення атмосфери в цехах сушіння використовують 

фільтри — циклони, мокрі фільтри, рукавні фільтри. Ступінь очистки повітря 

від пилу залежить від швидкості потоку, який може бути нерівномірним. Це не 

дає гарантії очистки, тому поряд із циклонами часто застосовують рукавні 

фільтри. 
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Дуже гостро стоїть проблема стічних вод в молочній промисловості. 

Кількість їх відносно невелика, в середньому декілька сотень м
3
 на добу. Також 

кількість стоків молочних підприємств залежить і від профілю, і від потужності 

підприємства. Так вона може коливатися і досягати 2000 м
3
 за добу. 

Стоки молочних підприємств, головним чином, утворюються від миття 

обладнання, тари, підлог, а також роботи пралень. Ці стічні води забруднені 

речовинами, отриманими при виробленні молочних продуктів (білком, 

молочним цукром і т. п. ), миючими засобами (кальцинованої і каустичної 

содою, соляної та сірчаної кислотами) і сторонніми предметами (склом, 

фольгою та ін.). 

Стічні води сироробних підприємств значно відрізняються за забруд-

неннями від стічних вод міських молочних заводів. Те, що ці стічні води ски-

дають в каналізацію, є грубим порушенням норм, тому що забрудненість цих 

вод набагато перевищує норми, які дозволяють скидання стічних вод в 

каналізацію. На всіх молочних заводах, незалежно від їх розташування, 

необхідно будувати очисні споруди. За межами міст молокозаводи збирають 

стічні води в відстійники, які не вирішують проблеми екології. Також часто 

застосовуються поля фільтрації. Які не лише не вирішують проблему, а й 

погіршують ситуацію. Якщо забрудненість стічних вод міських молокозаводів 

невелика — до 1000 мг/дм
3
 по ХСК, можна застосовувати традиційну аеробну 

очистку. В випадку сироробних підприємств найефективнішою буде комплексна 

анаеробно-аеробну очистка із застосуванням метанового бродіння [2]. 

На підприємствах, де виробляють різні продукти з молока, тобто на 

сироробних та міських молочних заводах, є проблеми в відношенні сироватки. 

Велика її кількість потрапляє у стічні води. Сироватка — це дуже небезпечний 

продукт в відношенні екології. ХСК її досягає 70-80 тисяч мг/дм
3
, тоді як ХСК 

загального стоку (без сироватки) становить біля 3 тисяч мг/дм
3
. 1 м

3
 молочної 

сироватки, що скидають в стічні води, забруднює водоймище так, як 

його забруднює 100 м
3
 господарсько-побутових стічних вод. Втрати на очистку 

сироватки, яку зливає в каналізацію молокозавод, потужністю 50 м
3
 молока в 
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зміну, дорівнюють втратам на очистку стічних вод в місті, де проживають 80 

тис. чоловік [3]. 

З сироватки можна одержувати багато харчових і кормових продуктів: 

молочний цукор в різному вигляді (сирець, рафінад), концентровану і суху 

сироватку, сирну масу, казеїн, різні напої, сироватку застосовують при 

виробництві хліба. З сироватки готують бактеріальну закваску для силосування 

кормів. Також її широко застосовують у виробництві протеїну для 

спортсменів. Таким чином, при великій кількості шляхів використання си-

роватки екологічної проблеми в цьому відношенні не повинно бути, але це не 

так [4]. 

Отже, основними джерелами забруднення навколишнього середовища на 

підприємствах молочної промисловості є стічні води та газопилові 

потоки. Підприємства створюють важку екологічну ситуацію викидами 

шкідливих речовин у повітря, а також забруднена шкідливими речовинами вода 

попадає в каналізаційну мережу та для зрошення і розчинені у ній речовини 

нагромаджуються у ґрунті. 

Література: 

1. Білявський Г.О.Основи екологічних знань: Підручник.- К: Либідь, 
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2. Запольський А.К. Екологізація харчових виробництв / А. 

Запольський,, А.Українець. – К.: Вища школа, 2005. – 423 с. 

3. Домарецький В.А., Остапчук М.В., Українець А.І. Технологія 

харчових продуктів. К.: НУХТ, 2003. – 568 с. 

4. В.І. Смоляр "Харчова експертиза". —К.: Здоров`я, 2005. —448 с. 
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УДК595.762.12        Природничі науки 

 

ПОРІВНЯННЯ МОРФОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МІЖ 

САМИЦЯМИ І САМЦЯМИ ВИДУ РTEROSTICHUS ANTHRACINUS 

Гриценко. Н. В., 

студентка біолого-екологічного факультету 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, Україна 

У популяції Рterostichus anthracinus самки більші за самців за всіма 

ознаками, що є типово для жуків в цілому і турунів зокрема. У результаті 

морфометричних вимірів, за середнім значенням встановлено що найбільше 

між самцями і самицями відрізняються такі показники: довжина тіла 

(Lbmale =10,65, Lbfemale = 10,82), максимальна ширина передньоспинки 

(Sp2male =3,18, Sp2female = 3,24), довжина надкрил (Lemale =6,48,  Lefemale = 6,59) та 

ширина надкрил (Se1male =3,48,  Se1female = 3,58, Se2male =3,89  Se2female = 4,00).  

У самиць достовірно негативна асиметрія зареєстрована за показником 

ширини голови (Sc2, Asfemale = ‒ 0,54, р<0,05). Достовірно позитивна асиметрія 

спостерігається для показників максимальної ширини передньоспинки 

(Sp2, Asfemale = 0,52, р<0,05) та ширини передньоспинки між вершинами задніх 

кутів (Sp3, Asfemale = 0,92, р<0,01). Для самців достовірно негативна асиметрія 

зареєстрована для показника ширини надкрил (Se1, Asmale = ‒0,62, p<0,05), 

позитивне значення асиметрії характерне для відстані між очима 

(Sc1, Asmale = 1,17, p<0,01).  

Для розглянутих пропорцій у самиць спостерігається достовірно 

негативна асиметрія за показником довжини передньоспинки до максимальної 

ширини передньоспинки (Lp/Sp2, Asfemale = ‒ 0,52, p<0,05), для показника 

ширини надкрил до ширини надкрил асиметрія достовірно позитивна 

(Se2/Se1, Asfemale = 0,56, p<0,05).  

Також для самиць та самців зареєстрований достовірний ексцес за 

показниками відстані між очима (Exfemale, р<0,01, Exmale, p<0,001). довжиною 
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голови (Exfemale, р<0,001, Exmale, p<0,01). У самиць достовірний ексцес 

спостерегається також за довжиною передньоспинки (р<0,05) та шириною 

передньоспинки між вершиними задніх кутів (р<0,01), а у самців за шириною 

надкрил (р<0,001). Також, у самців зареєстрований достовірний позитивний 

ексцес за індексом ширини надкрил до максимальної ширини передньоспинки 

(р<0,001). 

Різні реакції самиць і самців приводять до диморфізму статевої форми. 

Він відіграє велику роль в мікроеволюції і адаптації тварин до навколишнього 

середовища. Різні  зміни у жінок і чоловіків можуть бути одним з адаптацій 

організмів до навколишнього середовища [1, с. 614].   

Статевий диморфізм у турунів найчастіше проявляється в ознаках, які 

пов’язані процесом статевого розмноження. Крім того, як правило, самиці 

турунів більші і масивніші самців; в довжину вони зазвичай перевершують 

самців в середньому на 8‒12%, а за вагою ‒ в 1,3‒1,6 і навіть удвічі, що дає їм 

певні адаптивні переваги, такі як велика плодючість і найкраща батьківська 

турбота [2, с. 49]. Розмір тіла зазвичай корелює з пристосованістю, у самок ‒ 

через плодючість, у самців ‒ через успіх в боротьбі за самку, тому оптимальний 

розмір тіла самок і самців різниться в різних екологічних умовах [3, с. 56]. 

Література: 

1. Sukhodolskaya R. A. Body size and shape variation in Ground Beetle 

Carabus aeruginosus [Text] / R. A. Sukhodolskaya, N. I. Eremeeva // Contemprorary 

Problems of Ecology. ‒ 1822. ‒ Vol. 6(6). ‒ P. 609 – 615.  

2. Будилов П. В. Половой диморфизм размеров тела у одного из видов 

жужелиц (Notiophilus reitteri spaeth) [Текст] / П.В. Будилов // Региональные 

проблемы. ‒ 2013. ‒ Том 16, Вып 1. ‒ С. 49‒54. 

3.Суходольская, Р. А. Половой диморфизм по размерам жужелицы 

Carabus cancellatus (Coleoptera, Carabidae) [Текст] / Р. А. Суходольская, А. А. 

Савельев // Весник Оренбургскогот государственного ун-та. ‒2017. ‒ Вып.1. ‒

С.49‒63. 
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УДК 595.763.33                                                                              Природничі науки 

 

МОРФОМЕТРИЧНА МІНЛИВІСТЬ STAPHYLINUS CAESAREUS 

(COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE) НА                                                      

АНТРОПОГЕННО-ТРАНСФОРМОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

Гриценко О.В., 

студентка біолого-екологічного факультету 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, Україна 

Морфологічна мінливість популяції є проявом загального генетичного 

поліморфізму, індикатором потенційної стійкості популяції в умовах 

посиленого антропогенного навантаження на природні екосистеми [1, 21c]. 

Мета роботи оцінити морфометричну мінливість Staphylinus caesareus на 

антропогенно-трансформованих територіях. 

За результатами морфометричного аналізу основних характеристик двох 

популяцій Staphylinus caesareus встановлено, що найширший діапазон коливань 

значень за середніми показниками, спостерігається за довжиною тіла, і 

довжиною черевця. Середня довжина тіла стафілін у екосистемі 1 лежить у 

інтервалі 20,19 мм, у екосистемі 2 середнє значення довжини тіла 20,94 мм. 

Найбільші за розміром комахи спостерігаються у екосистемі 2. Середня 

довжина черевця у екосистемі 1 Lаmean = 8,94 мм. У екосистемі 2 10,44 мм.  

Менші розміри тіла стафілін екосистеми 1 може бути результатом двох 

механізмів: зниження темпів зростання личинок через обмеженість ресурсів і 

зміна розподілу енергії [2, 1746 c]. Також причинами можна вважати збіднення 

кормового раціону, зниження різноманіття місць існування [3, 12c. ]  

Достовірна негативна асиметрія зареєстрована у екосистемі 1 за 

довжиною голови (Lc, AsEco1 = – 0,48, P <0,05), у екосистемі 2 за довжиною 

передньоспинки (Lp, AsEco2 = –0,60, P <0,05). Також у екосистемі 1 виявлено 

достовірно позитивний ексцес за довжиною передньоспинки (P <0,05). 
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Значима достовірна негативна асиметрія у індексах спостерігається у 

екосистемі 1 за відношенням довжини передньоспинки до її максимальної 

ширини (Lp/Sp, AsEco1 = – 0,45, P <0,05), позитивна достовірна асиметрія за 

відношенням довжини надкрил до довжини передньоспинки 

(Le/Lp, AsEco1 = 0,87, P <0,001), та ширини надкрил до ширини передньоспинки 

(Se/Sp, AsEco1 = 0,45, P <0,05). Достовірний позитивний ексцес виявлено за 

такими вимірами як відношення довжини передньоспинки до її максимальної 

ширини (P <0,001), відношення довжини надкрил до довжини передньоспинки 

(P <0,001) та за відношенням довжини надкрил до ширини надкрил (P <0,05). 

У екосистемі 2 достовірно негативна асиметрія за відношенням довжини 

передньоспинки до її максимальної ширини (Lp/Sp, AsEco2 = – 2,06, P <0,001), 

Позитивна асиметрія за відношенням довжини надкрил до довжини 

передньоспинки (Le/Lp, AsEco2 = 2,42, P <0,001) та за відношенням довжини 

надкрил до ширини надкрил (Le/Se, AsEco2 = 0,65 P <0,05). Позитивний ексцес 

властивий таким індексам у екосистемі 2 як відношення довжини 

передньоспинки до її максимальної ширини (P <0,001), відношення довжини 

надкрил до довжини передньоспинки (P <0,001), та відношення ширини 

надкрил до ширини передньоспинки (P <0,05). 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ АНТРОПОГЕННОЇ ПЕРЕТВОРЮВАНОСТІ 

ЛАНДШАФТІВ МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ НА СТАН ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

 

Дика Ю.В., студент 

Стегній С. І., асистент 

Національний авіаційний університет 

м. Київ, Україна 

 Зелені насадження наближають міське екологічне середовище до 

природного, сприяють його оздоровленню та стабілізації, поліпшують 

мікроклімат вулиць і доріг, зменшують забрудненість повітряного басейну, 

ґрунту й води токсичними речовинами, знижують рівень шуму [4, с. 55-57].  

В умовах бурхливої урбанізації та збільшення кількості міського 

населення, парки, сквери, бульвари й інші природні елементи ландшафтної 

архітектури утворюють своєрідне зелене середовище проживання сучасної 

людини, її відпочинку і праці.   

На сьогоднішній день, у місті Кам'янське існує проблема недостатнього 

забезпечення території зеленими насадженнями, в основному загального 

користування. Населення складає 237,244 тис. осіб [1, с.17]. Площа територїї 

міста - 13799 га, а площа зелених насаджень - 166 га, що, згідно з ДБН, [2, 

с.148] не відповідає нормативам (370,8 га). На кожного жителя міста 

Кам'янське доводиться 0,0007 га зелених насаджень. 

   Всі зелені насадження всередині міста поділяються на 3 категорії: - 

- загального користування: парк культури і відпочинку Лівого берега; 

міський парк культури і відпочинку, Дніпровсько-Орільський природний 

заповідник; 
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- обмеженого користування: зелені насадження всередині 

мікрорайонів, на території шкіл, лікарень, установ;  

- спеціального призначення: санітарно-захисні насадження вздовж 

доріг. 

 Кам'янське – промислове місто, де будівництво будинків спочатку 

здійснювалося з обов'язковими внутрішньодворовими майданчиками в 

мікрорайонах, де залишали невеликі ділянки природної лісової рослинності. 

Але, в процесі розвитку міста, ці ділянки були також використані під 

будівництво дитячих садків, шкіл, автомобільних стоянок тощо. В результаті 

відбулося майже повне знищення природної рослинності. 

 В даний час, дендрофлора Кам’янського в основному представлена 

такими породами, як дуб, липа, ясен, клен, вільха, сосна, береза, акація. Із 

загальної кількості зелених насаджень міста на природні ліси припадає менше 

5%. 

 В якості основних видів, які використовуються в озелененні міста, були 

взяті найбільш прості в посадці і не вимогливі до догляду: береза пухнаста, 

осика, горобина, верби прутовидна. Посадки здійснювались без урахування 

санітарно-гігієнічних норм, не користуючись вказівками, спеціально 

розробленими для озеленення міських територій [3] 

 Існує кілька причин, які сприяють зміні флористичного складу 

рослинності міста, особливо в останні роки. По-перше, це пряме знищення 

життєвого простору існування найбільш чутливих видів в даній флорі. 

Спочатку невеликі за розмірами ділянки їх природного існування були 

збережені всередині мікрорайонів і міському парку, але потім відбулося їх 

руйнування. Другою причиною є знищення зелених насаджень і зміна 

природного ландшафту внаслідок розвитку промислового центру. Як результат, 

міська флора стає азональною, тобто втрачає повністю свої зональні риси. 

 Через зміни умов проживання (знищення ділянок природної рослинності) 

зникають аборигенні види: в'яз, горобина, дуб черешчатий, ясен звичайний 

тощо. Синантропні види представлені 29 видами, з яких найбільш широко 
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представлені кропива дводомна, конюшина повзуча і польова, подорожник 

великий, кульбаба лікарська, ромашка пахуча, тощо.  

 Отже, на закінчення можна сказати, що:  

1. Кількість зелених ділянок на території міста не відповідає 

нормативам, прийнятим до проектування та будування міста; 

2. Необхідно зазначити про низьку забезпеченість населення міста 

озелененими територіями – 7 м
2
 на 1 мешканця. Через це існує потреба у 

реконструкції наявних садово-паркових об’єктів, створенні нових та 

розширенні мережі старих рекреаційних територій; 

3.  Асортимент видів рослин, які використовуються в озелененні 

незначний і не містить тих аборигенних декоративних видів чагарників і трав, 

які могли б бути використані; 

4. Посадки дерев всередині мікрорайонів і навколо соціально 

значущих об'єктів (шкіл, дитячих садків, лікарень) здійснюються досі стихійно, 

поблизу будівель (на відстані 2-3 м), що обмежує розвиток кореневої системи 

дерев, а також сприяє передчасному руйнуванню фундаменту будівель, а також 

додатково затінює внутрішні приміщення. 
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ВОДНО БАЛАНСОВА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЙРАЧНИХ ЛІСІВ 

ПРИСАМАР’Я-ДНІПРОВСЬКЬКА 

Мазурик М.К, 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Дніпро 

Ліси є одним з головних стабілізуючих чинників природних ландшафтів, 

який має глобальний вплив на навколишнє середовище. Роль лісів, як 

глобального середовище перетворюючого фактора, неможливо переоцінити. 

Степове Придніпров'я, як один з техногенно трансформованих регіонів України 

знаходиться у стані екологічної кризи. Тому весь комплекс біогеоценозів, 

прилеглих до р. Самари, потребує уваги як один з найбільш збережених 

природних комплексів степової України. Дослідження умов водного живлення 

степових лісів безумовно можна вважати одним з пріоритетних напрямків 

наукових питань, що сприяють розв'язанню проблеми меліорації посушливих 

земель. 

Метою роботи є дослідження водно-балансової характеристики 

байрачних біогеоценозів. Виходячи із завдання необхідно було дослідити 

водний режим байрачних едафотопів, для чого були відібрані зразки ґрунту для 

визначення польової вологості в межах середньої частини південного схилу 

байраку Глибокого. Контрольною площею, для порівняльної характеристики 

водного режиму та балансу була взята ПП №201, розташована на степовому 

біогеоценозі. 

Відповідно до мети були поставлені такі завдання: 

 Відбір ґрунтових зразків, їх лабораторна обробка для отримання 

показників польової вологи. 

 Статистичний аналіз отриманих даних та їх порівняння. 

 За отриманими результатами встановити сезонні та відмінності між 

степовими й байрачними біогеоценозами. 
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 Надати характеристику водно балансовому режиму ґрунтів байрачних 

біогеоценозів Присамар'я 

Матеріал і методи досліджень 

Термостатно-ваговий метод заснований на вилученні зразків 

досліджуваного шару ґрунту з наступним важенням в лабораторних умовах. В 

умовах термостатно-вагового методу визначення вологості зразки ґрунту 

відбираються суцільною колонкою зі свердловинної частини буру (Рис. 1 ) або 

зі стінки шурфа з врахуванням генетичних горизонтів ґрунту та геологічних 

нашаровувань. Тому спочатку проводять морфологічні описи ґрунту з тією 

метою, щоб своєрідним генетичним горизонтом намітити глибину взяття 

зразків. 

Для визначення вологості необхідні такі інструменти: 

а).Ґрунтовий бур АМ-26 для збору проб, довжиною 60-170 см (залежно 

від глибини кореневого шару грунту), на якому через кожні 10 см нанесені 

мітки. 

б).Термостійкі стаканчики, зазвичай виготовлені з алюмінію, які 

попередньо зважують та наносять їх власну вагу на кришку. Зручно підібрати 

коробку, куди щільно виставляються стаканчики для транспортування. 

в).Ваги з ціною поділки щонайменше 0,1 г і максимальною 

вимірювальною вагою не менше 200 г. 

г).Сушильна шафа-термостат з температурою сушки 105° С. 

 

Рис. 1 Ґрунтовий бур АМ-25. 
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Процес відбору зразків виглядає наступним чином. Збирається потрібна 

кількість стаканчиків, ніж і ґрунтовий бур. Спостереження за водним режимом 

здійснюється на пробних площах, де розміщені стаціонарні моніторингові 

свердловини. Для разового виміру РГВ найзручніше використовувати 

гідрогеологічні рулетки з хлопавкою на кінці. Власне відбір ґрунтових зразків 

на вологість здійснюється на віддалі 2,5-3 м від спостережувальних свердловин. 

Визначення вологості здійснюється через кожні 10 см. 

Буром проколюють грунт до першої мітки, злегка повертають і виймають. 

Ножем обережно висипають грунт в стаканчик і відразу щільно його 

закривають, щоб уникнути випаровування вологи, ставлять в коробку. Другу 

пробу беруть до наступної позначки. Після вийняття буру, починаючи з другої 

позначки, необхідно зрізати ґрунт вище позначки 10 см, оскільки він може 

обсипатися або зрізатися наконечником в процесі занурення бура в ґрунт. 

Необхідно відзначити, що наконечник варто ретельно очищати перед 

кожним зануренням. Якщо ґрунт в нижніх шарах вологий і не обсипається, або 

відбір робиться на середніх чи важких ґрунтах, то для прискорення можна 

вичищати необхідний шар, а потім викидати залишки. 

Після заповнення всіх бюксів їх обережно транспортують в лабораторію, 

де проводять зважування та занесення даних в журнал. 

Далі зразки переміщуються в сушильну шафу, в якій виставлена 

температура 105°С, сушаться не менше 6 годин. Після просушування бюкси 

виймаються і негайно переміщують до ексикатора, щоб волога з 

навколишнього повітря не абсорбувалась в ґрунт. Потім стаканчики 

охолоджуються й зважуються. 

Польову вологу визначають за формулою: 

Вп(%) = (Ав/Аг)×100,де   

Вп (%) - польова волога, % 

Ав - вага води в грунті, г 

Аг - вага сухого грунту, г 

100 - коефіцієнт для перерахунку на відсотки. 

Оскільки кількість опадів вимірюють в мм водяного стовпа, доцільно 

визначити запаси вологи в грунті в цих же одиницях: 
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В(мм) = Вп×h×dv×0,1, де     

В(мм) - вологість, мм у шарі ґрунту товщиною h см; 

dv - об'ємна вага ґрунту; 

0,1 — множник перерахунку сантиметрів на міліметри. 

Результати і їх обговорення 

Еколого-гідрологічна характеристика байрачних БГЦ ( на прикладі 

байраку Глибокого). Свіжа гострокленово-ясенева діброва, схил північної 

експозиції (ПП 401) в байраку «Глибокий» поблизу с. Андріївка 

Новомосковського району Дніпровської області. Дослідження проводилися в 

умовах третини байрачного схилу північноїекспозиції. Кут нахилу 25°. Наявна 

горизонтальна та вертикальна змитість. Відмітка (плюс) 25 м від рівня річки. 

Основними деревними породами є: дуб звичайний, ясензвичайний, клен 

польовий, клен гостролистий, липа мілколиста, берест. Середня висота 

деревостану -15 м, середній діаметр стовбурів -106 см, Зімкнутість крон -0,7- 

0,8. У підліску багато ліщини та бересту європейського. Тип лісу — 

свіжагострокленово-ясенева діброва [1]. 

Тип лісо рослинних умов - суглинок свіжий (СГ2). Вік насадження - 50-60 

років; зімкнутість деревостану - 0,7-0,8. Деревостан верхнього ярусу трохи 

зріджений[3]. 

У чагарниковому ярусі превалює ліщина звичайна (CorylusavellanaL.), 

бересклетбородавчастий (EuonymusverrucosaScop.) та європейський 

(E.europaea). Зімкнутість чагарника 0,2-0,4. Домінуючими рослинами є зірочка 

ланцетолиста (Stellariaholostea), підмаренник чіпкий (Galiumaparine). У діброві 

виділено дві парцели: дубово-чагарниково-зірчаста і дубово-чагарниково- 

мертво покривна. Тип світлової структури - напівтіньовий. 

Підстилка цільна, щільна, від ґрунту відділяється легко, складається з 

двох горизонтів загальною потужністю 2,3-2,7. 

Грунт - чорнозем лісовий, декарбонізований, середньо-суглинистий на 

делювіальних лесовидних суглинках [1] .Зволоження транзитне, приточно-

відточне. Водоносний горизонт підстеляється покладами Харківського ярусу 

палеогену [2]. 
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Водний баланс даного біогеоценозу формується під впливом 

атмосферного і ґрунтового зволоження, а ґрунтові води рослинам недоступні 

через глибоке їх залягання.  

 

Рис. 2. Динаміка вологості ґрунту байраку Глибокого 

 

Табл. 1. Динаміка вологості ґрунту байраку Глибокого 

Глибина 

відбору Ґрунтоваволога (мм) 

 

восени2015 навесні2016 восени 2016 навесні 2017 восени 2017 

проби, см. 

 

0-10 32,2 35,5 24,35 32,38 61,34 

10-20 34,52 24,33 33,32 23,08 39,79 

20-30 26,72 21,82 28,55 22,55 23,78 

30-40 23,7 20,5 28,74 23,63 13,95 

40-50 23,87 19,36 24,31 19,33 12,25 

50-60 24,85 19,42 28,13 19,52 13,13 

60-70 23,45 35,59 33,34 35,37 13,79 

70-80 15,1 18,38 17,05 18,3 12,5 

80-90 15,6 21,63 17,52 21,63 12,69 

90-100 17,68 22,35 15,69 20,47 14,28 

100-110 20,94 24,54 21,05 25,23 15,31 

110-120 19,91 25,92 18,25 26,19 14,29 

120-130 25,7 28,26 26,55 28,66 9,98 

130-140 27,56 28,55 24,12 28,11 9,11 

140-150 26,79 30,95 28,53 31,11 9,83 

150-160 31,38 32,8 30,75 32,5 11,17 

160-170 30,47 19,55 29,17 20,67 12,04 
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На початку сезонного вегетаційного періоду (березень 2016 р.) у 

досліджуваному профілі містилось 423 мм польової вологи. До жовтня 2016 р. 

її вміст впав до 299 мм, відповідно зменшившись на 124 мм, що можна вважати 

однією з витратних частин загального водного балансу. Іншою складовою є 

атмосферні опади теплого періоду. В сумі їхня кількість за даний період за 

даними метеостанції «Губиниха» становить 222 мм. Отже, сумарна величина 

витратної частини водного балансу за вегетаційний період весна-осінь 

становить 346 мм. 

Висновки. На підставі виконаної роботи та підсумованих отриманих 

результатів можна визначити: ґрунтові води не впливають на гідрологічний 

режим байрачних БГЦ, оскільки їх глибина залягання надто висока для 

транспірації рослинами; максимальна, концентрація вологи в ґрунтовому 

профілі байраку Глибокого спостерігається на глибині 0-10 см та 60-70 см; 

зміни рівня внутрішньо ґрунтової вологості відбуваються за рахунок 

транспіративної активності рослин та акумуляції атмосферних опадів; 

статистична обробка даних підтверджує характерні сезонні особливості 

динаміки ґрунтової вологи при порівнянні степових та байрачних 

біогеоценозів; водний баланс байрачних біогеоценозів формується більшою 

мірою з атмосферних опадів, оскільки ґрунтові води в обох випадках є 

недосяжними длятранспірації рослинним покривом. 
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науковий керівник – канд. техн. наук, доц. 

Хліб – це самодостатній продукт, поживна цінність якого є достатньою 

для забезпечення потреб населення. Особливо житні сорти, які самі по собі 

містять досить велику кількість корисних речовин і не потребують додаткового 

внесення сторонніх компонентів [1]. Тому зміна рецептури таких продуктів, 

навіть додаванням функціональних добавок, повинна бути обґрунтованою.  

З кожним роком асортимент хліба збільшується. Експерти 

хлібопекарської  промисловості, для того щоб збільшити прибутки та 

зацікавити покупців, пропонують все більше нових рецептур зваблюючи 

споживача наявністю поживної цінності. Проте гостро стоїть питання якості та 

мікробіологічної безпеки такої продукції. Причиною цього є  те, що більшість 

функціональних добавок є чудовим  середовищем для розвитку шкідливої 

мікробіоти, тому такий хліб має досить короткий термін зберігання і може бути 

навіть небезпечним. За даними ВООЗ щорічно близько 1,5 млрд людей 

страждають від харчових токсикоінфекцій, понад 2,2 млн – вмирає, включаючи 

1,8 млн дітей [2].   

Тому запропонована робота присвячена перевірці якості та контролю 

мікробіологічної безпеки житнього хліба з додаванням топінамбуру, борошна 

частково знежиреного з волоських горіхів, гарбузового насіння та кунжуту.   
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З метою підвищення якості готових хлібобулочних виробів та 

продовження їх терміну зберігання пропонується пакування його в плівку з 

різних біополімерів та їх композицій, з використанням їстівних пакувань, що 

формуються на харчових продуктах у вигляді оболонок та покриттів, видаляти 

які перед вживанням продукту не обов'язково. Захисні покриття забезпечують 

більш надійний захист продукту харчування (у порівнянні з упаковкою в 

полімерну плівку) від окислювального та мікробіологічного псування за 

рахунок відсутності прошарку повітря між продуктом та плівкою, що роблять 

технологію упаковки більш сучасною та раціональною [3]. 

Метою роботи є перевірка мікробіологічної стійкості досліджуваних 

зразків хліба з пробіотичним покриттям і додаванням в рецептуру 

функціональних добавок.  

Матеріали та методи При проведенні лабораторних досліджень для 

приготування дослідних зразків тіста використовували борошно житнє 

обдирне, солод житній ферментований, сіль кухонну харчову, воду питну, 

готову рідку житню закваску(складу: Lactobacillus plantarum 30, L.casei 26, 

L.fermenti 34, L. brevis та Saccharomyces minor «черноріченська», S.cerevisiae 

Л1) приготовлену за Ленінградською схемою, порошок топінамбуру в 

кількостях 2 % , 3 % та 4 % та борошно частково знежирене з волоських горіхів, 

гарбузового насіння та кунжуту в кількості по 3% до маси борошна. Бродіння 

тіста в лабораторних умовах тривало 60 хв при температурі 32-35°С.  

Після випікання хліб охолоджували до кімнатної температури і поверхню 

покривали плівкою з модифікованого крохмалю з високоамілозніх сортів 

кукурудзи, желатину, гліцерину і пробіотика «Стрептосан Іпровіт» (виробник 

Інститут продовольчих ресурсів НААН України), який перед додаванням в 

розчин, попередньо розчиняли протягом 1 год в 10 мл прокип'яченого і 

охолодженого до 25
0
С молока, для активації молочнокислих бактерій. 

Для визначення кількості молочнокислих бактерій використовували 

середовище МRS, дріжджів – сусло-агар, для гнильних бактерій – молочний 

агар Богданова. Бактерії роду Leuconostoc виявляли на середовищі з 
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дріжджовим агаром і сахарозою, «дикі» дріжджі – на середовищі з лізином. 

Співвідношення дріжджів та молочнокислих бактерій в заквасці перевіряли з 

використанням камери Горяєва. 

Мікробіологічну безпеку хліба перевіряли за допомогою провокаційного 

тестування наступним чином. На скоринку хліба (приблизна площа 36 см
2
), з 

пробіотичною закваскою і контрольний зразок хліба без добавок наносили по 1 

мл попередньо приготованої суспензії мікроорганізмів Penicillium chrysogenum 

Ф-7 концентрацією 9,4×10
4
 конідій/мл та Aspergillus niger Р-3 – 3,7×10

4
 

конідій/мл. Зразки поміщали в термостат при 28 °С [4]. 

Результати та обговорення.  У ході роботи досліджували вплив різних 

концентрацій порошку топінамбуру на активність мікрофлори внесеної 

закваски та визначали сторонню мікрофлору тіста, що може потрапляти з 

сировиною та через технологічне обладнання. 

Відмічено, що при збільшенні дозування порошку топінамбуру в зразках 

тіста зменшується кількість лейконостоку, який є причиною утворення 

слизових згустків у тісті; диких дріжджів, які не приймають участі у бродінні, а 

лише знижують бродильну активність виробничих дріжджів; гнильних 

бактерій, які є антагоністами молочнокислих бактерій та дріжджів. Це може 

бути пов’язано з впливом органічних кислот, які містяться в топінамбурі та 

антагоністичними властивостями закваски. Співвідношення дріжджів та 

молочнокислих бактерій у всіх зразках знаходиться в межах 1:25–27, але їх 

загальна кількість за більшої концентрації топінамбуру зменшується на 

порядокж. Також відзначено, що внесення борошна частково знежиреного 

насіння кунжуту, гарбуза та горіха волоського не знижує активності бродильної 

мікрофлори, що підтверджується співвідношенням у зразках дріжджів та 

молочнокислих бактерій 1:25–26. Проте відмічено підвищення вмісту 

сторонньої мікрофлори в тісті, що може потрапити з сировиною. 

При використанні ж суміші борошна частково знежиреного та порошку 

топінамбура у тісті, активність бродильної мікрофлори не знижується, однак 

зменшується вміст сторонніх мікроорганізмів. 
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На наступному етапі проводили провокаційного тестування хліба, 

покритого пробіотичною плівкою і без неї, з використанням грибів, які 

викликають псування хліба (P. chrysogenum Ф-7, A. niger Р-3). Площу ураження 

вимірювали через 48 год, оскільки хліб може зберігатися більше двох діб. 

Перевіряли стійкість хліба, покритого пробіотичною плівкою та без неї, 

відразу після випікання та через добу після випічки.  

Таблиця 1. Провокаційне тестування скоринки хліба 

Тест-культура Зразок 

Площа зараженння 

свіжовипеченого 

хліба, см
2 

Площа зараження хліба 

після добового 

зберігання, см
2 

Aspergillus 

niger Р-3 

контроль без покриття 12,6 ± 0,3 13,8 ± 0,3 

зразок з покриттям 7 ± 0,2 9,6 ± 0,2 

Penicillium 

chrisogenum 

Ф-7 

контроль без покриття 8 ± 0,2 12,6 ± 0,3 

зразок з покриттям 5,7 ± 0,2 4,9 ± 0,1 

Аналіз даних табл. 1 показав, що площа ураження свіжовипеченого хліба 

з додаванням пробіотика менша на 22,4% для A. niger Р-3 і 9,2% для P. 

chrysogenum Ф-7 в порівнянні з контрольним зразком хліба без покриття. У 

хлібі з покриттям, після добового зберігання, площа ураження була менша на 

16,8% і 30,8% для A. niger Р-3 і P. сhrysogenum Ф-7, в порівнянні з контрольним 

зразком хліба без покриття. Це можна пояснити високою антагоністичною 

активністю молочнокислих бактерій у складі плівки до пліснявих грибів. 

Висновки. Отже, удосконалення технології житнього заварного хліба з 

додаванням у тісто порошку топінамбура та борошна частково знежиреного з 

насіння гарбуза, кунжуту, волоського горіха не тільки підвищують харчову 

цінність продукту, покращить показники якості тіста завдяки уповільненню 

розвитку шкідливої мікрофлори, а й дозволяє попередити пліснявіння у терміни 

рекомендовані для реалізації у торгівельній мережі за рахунок використання 

покриття з пробіотичною плівкою. 
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Куницеві досить широко розповсюджені та мешкають на всіх 

континентах, окрім Антарктиди; населяють різні типи наземних біотопів і 

зустрічаються у деяких водних екосистемах. Користуючись поняттями 

еволюційної біології, можна стверджувати, що родина куницевих є 

прогресивною групою. Майже всі представники цієї родини мають промислове 

значення, дають цінне хутро (особливо куниці, видри, соболь, калан, 
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американська норка). Вони є об’єктами полювання, а деякі види розводять в 

спеціальних господарствах або акліматизують в природі. 

Куницеві є дуже чутливими до антропогенного впливу. У результаті 

активного переслідування людиною у ряді місць ці тварини зменшили свій 

ареал або зовсім зникли. Приблизно 38 % видів родини занесено до 

Міжнародної Червоної книги (в середньому, цей показник для ссавців складає 

15 %).  

У такій ситуації особливо актуальними і досить важливими є відомості 

про види, які змогли пристосуватись до антропогенного впливу і чисельність 

яких навіть зростає. 

Кам’яна куниця є найбільш поширеною у Європі. Одна із специфічних 

особливостей її екології – висока ступінь синантропізації. 

Мета роботи – вивчити етологію та особливості живлення куниці 

кам’яної (Martes foina (Erxleben, 1777) при утриманні в домашніх умовах. 

Вигодовування малят молоком, утримання та вивчення етології куниць в 

домашніх умовах проводились в селі Космач Богородчанського району Івано-

Франківської області протягом 2014-2016 рр.  

2 квітня 2014 року у господарській будівля для зберігання сіна в селі 

Космач було знайдено куницю кам’яну. Поруч – зарості у покинутій пасіці і 

через гай тече потічок – це ідеальне місце для потайного звіра.  

Один із візитів по сіно закінчився цікавою знахідкою. Під великою купою 

сіна і тогорічної кукурудзи почувся загрозливий крик невідомої нам істоти. 

Сталося це в той момент, коли собака почав руйнувати таємне укриття. 

Прийшлося швидко розгрібати великий залишок сіна, щоб не дозволити собаці 

напасти на тварин. Десь через 20 хв. зачистки ми побачили двох голих і сліпих 

кунят, які майже не рухались і були холодними на дотик. Мабуть, їм було 2-3 

дні від народження. Спочатку нам здалося, що це малюки тхора, але розгледіли 

у них досить довгі хвости. Очевидно, ми сполохали їхню маму і невідомо чи 

вона повернеться. Забрали малюків додому, оскільки мали великий досвід 

вигодовування диких звірів у домашніх умовах. 
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Цілий місяць кунички жили в коробці для цукерок, яка знаходилась на 

обігрівачі. Це було зроблено з метою наближення їх розвитку до природних 

умов, адже самка постійно зігріває малюків своїм тілом і відлучається на 

полювання не надовго. До трьох тижнів малюки не були спроможні регулювати 

температуру свого тіла і тому ми постійно стежили за температурним режимом.  

Через кожні дві години протягом доби годували малят. Коров’яче молоко 

кип’ятили, добавляли краплю меду і виливали у шприц. Легким натиском 

пальців розкривали рот і обережно крапали на язик. Згодом вони навчились 

смоктати самостійно і на шприц наділи піпетку. 

Після 10 днів ще два тижні відбувалося нічне годування – 1-2 рази. Через 

21 день з початку їхнього перебування у неволі інтервал між годуваннями став 

довшим і догляд за ними полегшився. 

У тритижневому віці малята відкрили очі та ходити ще не могли, 

пересувались повзком, перевалюючись з боку на бік. 

Приблизно з місячного віку раціон харчування змінився. Почали 

привчати тварин до іншої їжі, спочатку це були різні каші – манна, рисова, 

гречана, кукурудзяна, а згодом добавляли варене куряче яйце. Вигодовування 

молоком продовжувалось до 2 місяців. Після цього віку перейшли на раціон без 

молока, тому що у самця спостерігались розлади шлунку. Лікували самця 

різними чаями, зокрема, корою дуба. Після хвороби самець відставав у рості від 

самки. Тварин тимчасова відокремили один від одного, адже агресивні ігри 

самки могли йому зашкодити.  

Після видужання тварини знову були разом. У 3-місячному віці відбулася 

зміна молочних зубів. 

Із 6-місячного віку тварини стали агресивними по відношенню один до 

одного, спостерігались міжвидові суперечки. Почалися жорстокі бійки за їжу, 

якої завжди було в достатку, за улюблене місце в будинку. Навіть без причин 

тварини ворогували і все це супроводжувалось моторошними звуками. 

Довелось зробити окремі вольєри і закривати тварин на ніч, тому що вони 

почали залазити у сусідній сарай – це сусідам не сподобалось. 
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Клітки виготовили із оцинкованої сітки: крученої із шестигранними 

вічками, розміром - 40 х 40 х 80 см.  

Першу зиму тварини благополучно перезимували у своїх вольєрах. 

Раціон їх харчування розширили – добавляли чорний хліб, курячі яйця, горіхи, 

солодкі яблука. Іноді давали сир, варену картоплю. Балували їх солодким 

печивом, рулетами, цукерками. Улітку куниці із задоволенням їли груші, різні 

ягоди: черешню, малину, ожину, смородину, порічки, суниці, чорниці, 

полуниці, виноград. Їдять вони також кавуни і сливи. Дуже полюбляють мед.  

Кам’яна куниця є всеїдною твариною. У літні та осінні місяці основну 

частину раціону її складають рослинні продукти. М’ясо споживає влітку, але 

під час сильної спеки перевагу віддає рослинній їжі.  

Куниці благополучно перезимували зиму. Навесні самці вдалось вилізти з 

вольєру і втекти. Та вона все-таки поверталось додому і трималась однієї 

території. Йшла вона на полювання, коли починало смеркати, поверталась на 

світанку і цілий день спала на стриху в стодолі.  

Незабаром до самки почав приходити дикий самець, якого вона завжди 

намагалась прогнати. Одного разу самка не повернулась з прогулянки, 

очевидно, обжила нову територію.  

Самець залишився жити у домашніх умовах, але і він не став повністю 

ручним. Час від часу ходить на полювання в підлісок і поля, де бродить цілу ніч 

у пошуках мишей, щурів. На світанку повертається до будинку і цілий день 

спить у шафі або на печі. Вольєрне утримання для самця було мукою, адже 

куниці дуже активні і жваві тварини. На сьогоднішній день самець признає 

лише свого господаря, а від інших людей швидко тікає і ховається. Вага самця 

становить 1,5 кг, кігті завдовжки 1,5 см. Линька куниць відбувається один раз 

на рік. Ми спостерігали її в середині травня 2015 року та у квітні 2016 року.  

Дружить або ворогує куниця зі свійськими тваринами – котами, собакою і 

між ними встановлюються міжвидові стосунки. В гості до куниці приходить ще 

інший синантропний вид – їжак.  
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Протягом розвитку куниць довжина тіла самця становила 46,5 см у літній 

період 2015 року, а самки – 41 см. На сьогоднішній день самець завдовжки 48,5 

см. Довжина хвоста у самця збільшилась від 18,3 см до 22,5 см, у самки – 21,6 

см до 22 см. 

Отже, кам’яна куниця добре адаптувалась до існування в умовах 

антропогенного впливу, що очевидно зумовлено її біологічною особливістю – 

поліфагією. У домашніх умовах основну частину харчового раціону її у літні та 

осінні місяці складають рослинні продукти. 

Очевидно, інстинкт розмноження покликав самку у ліс, до природних 

умов, або для освоєння нової території. Самець залишається жити поряд з 

людиною. Наші спостереження за цим хижаком продовжуються. 
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Павук Т.М,  

студентка факультету комп'ютерно-інформаційних систем і 
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Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

м. Тернопіль, Україна 

На даний час дослідження стану глобального клімату та спроби його 

прогнозування є важливою науковою проблемою, це пов’язано перш за все із 

проблемою глобального потепління. Одним з головних факторів, які впливають 

на систематичні зміни клімату, є сонячна активність [1,2]. 

Встановлено, що за період 1860-1990 рр. середня приземна температура 

повітря на планеті підвищилась на 0,55°С [3]. Кожне з трьох останніх 

десятиліть характеризувалося більш високою температурою повітря біля 

поверхні Землі в порівнянні з будь-яким попереднім десятиліттям, починаючи з 

1850 р. [4]. 

Одним із найбільш поширених індикаторів сонячної активності є число 

Вольфа – числовий показник кількості плям на Сонці. Розрізняють періодичні 

компоненти цих змін, основним з яких є 11-річний сонячний цикл, і аперіодичні 

зміни. 

Дослідження сонячної радіації, її часових змін виявили 11-річні, 22-річні 

та 90-річні періоди. Аналіз часових рядів сонячної активності та температури 

повітря вказав на переважаючу роль сонячної радіації, яка визначає 

температурний, тепловий режим підстильної поверхні. Встановлений зв’язок 

між сонячною активністю та температурним режимом на прикладі метеостанції 

Аберпорт (Великобританія) за період 1940-2016 рр. (див. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Зміна сонячної активності (період 1749-2016 рр.) та 

температури повітря (чорна лінія) на метеостанції Аберпорт Виявлений збіг 

температурних максимальних та мінімальних значень між сонячною 

активністю та температурою повітря. 
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науковий керівник – канд. техн. наук, доц. 

Одним з пріоритетних напрямків харчових технологій є запобігання 

втрат, зберігання якості та забезпечення біологічної безпеки продуктів 

харчування на всіх стадіях виробництва і подальшого зберігання [1]. Псування 

харчових продуктів неминуче – це лише питання часу, яке посилюється 

зовнішніми факторами, і це одне з питань безпеки харчових продуктів. Продукт 

вважається зіпсованим, якщо він не відповідає необхідній харчовій цінності.  

Основна причина псування більшості харчових продуктів – розвиток 

мікроорганізмів. Вони можуть потрапити в харчовий продукт на будь-якій 

стадії технологічного процесу – в ході виробництва, на стадіях упаковки, 

зберігання або реалізації [2]. При попаданні ж в продукт ріст і розвиток 

мікроорганізмів залежать від багатьох чинників: їх виду і кількості; самого 

продукту і сировини, з якої він вироблений; наявності сприятливого 

середовища (води, температури, рівня pH, присутності кисню і т.д.) і ін. 

Розвиток мікроорганізмів можна запобігти або сповільнити шляхом 

контролю умов виробництва і зберігання, застосування антибіотиків, 

консервантів, бактеріоцинів рослинного походження, а також використання 

захисних властивостей самої упаковки.  

Однак варто зазначити, що в сучасних умовах сама упаковка стає 

фактором мікробіологічного псування. На поверхні виробу або всередині 

упаковки можуть розвиватися аеробні та анаеробні мікроорганізми, деякі види 
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плісеней, водоростей. Це найбільш серйозна проблема сучасних пакувальних 

матеріалів.  

Рішення даної проблеми – розробка і створення харчових упаковок, що 

володіють комплексом антимікробних властивостей: бактерицидних і 

фунгіцидних.  

Одним із перспективних напрямків є використання їстівних покриттів. 

Так, останні дослідження показують, що їстівним плівкам притаманна не тільки 

антимікробна дія, а їх можна використогвувати як носіїв біологічно активних 

сполук, наприклад, вітамінів, антиоксидантів і пробіотиків [3].  

Метою дослідження є оцінка якості хлібобулочних виробів з 

пробіотичним покриттям та перевірка виживання мікроорганізмів, які входять 

до складу пробіотичної закваски «Стрептосан Іпровіт» у їстівному покритті, 

при зберіганні. 

Матеріали і методи дослідження. Для дослідження впливу їстівного 

покриття на якість хлібобулочних виробів була використана рецептура і 

технологія хліба «Матнакаш» [4]. Зразки хлібобулочних виробів готували 

безопарним методом, маса тістових заготовок становила (250±3) г. 

Для виготовлення покриття використовували модифікований крохмаль з 

високоамілозних сортів кукурудзи, желатин, гліцерин (99%) в якості 

пластифікатора та пробіотичну закваску «Стрептосан Іпровіт» (виробник 

Інститут продовольчих ресурсів НААН України). Закваска є бікомпонентною, 

до складу якої входять Enterococcus faecium та Streptococcus salivarius subsp. 

thermophiles. Так як крохмаль є типовою гідрофільною речовиною і може 

містити 30-40 % зв’язаної вологи, то найбільш доступним і поширеним 

пластифікатором крохмалю є вода. Як пластифікатор використовували 

гліцерин, він є гідрофільним і розчиняється у воді в різних співвідношеннях. 

Гліцерин запобігає появі крихкості плівки, перешкоджаючи надмірному 

випаровуванню вологи у процесі сушіння, а низький тиск парів гліцерину дає 

змогу залишатися йому в речовині протягом тривалого часу зберігання 

продукції. Білкова складова (желатин) збільшує міцність плівки. 
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Їстівне покриття отримували шляхом змішування крохмалю, води, 

желатину, гліцерину та подальшим нагріванням суміші при 85-90 °С протягом 

30 хв, для того, щоб забезпечити повне розчинення та гідратацію. Потім розчин 

охолоджували до 30°С та додавали порошок пробіотика «Стрептосан Іпровіт», 

який попередньо розчиняли, протягом 1 – 1,5 год  в 10 мл прокип’яченого та 

охолодженого до 25
0
С молоці. Невелику кількість покриття наносили на 

поверхню свіжоспеченого хліба намазуванням (можливе розпилення) та 

зберігали при кімнатній температурі. 

2 г скоринки з покриттям розчиняли у 18 мл фосфатно-буферного 

розчину (рН=7) і перемішували протягом 1 год за допомогою магнітної 

мішалки, для забезпечення достантього розчинення. 

Кількість ентеробактерій та стрептококів визначали висівом на 

середовище Кода та середовище МRS відповідно. Культивування проводили за 

температури 37°С протягом 3 діб. Вміст пліснявих грибів та дріжджів 

перевіряли висівом на сусло-агар з антибіотиком. Культивування проводили за 

температури 28°С протягом 5 діб. Посів здійснювали  через 3 год після 

приготування плівки, 24, 72 год зберігання [5]. 

Результати та обговорення.  Проводили дослідження мікробіологічної 

безпеки хлібобулочних виробів оброблених пробіотичною плівкою та без 

покриття. Кількість нанесеного їстівного покриття на вироби складала 10 мл.  

За тимчасовими гігієнічними нормативами для виробів з новим видом 

пакування чи з новими складниками рецептури регламентується вміст 

мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів в 

хлібобулочних виробах з терміном реалізації понад 48 год не більше 1×10
3 

КУО/г. 

Таблиця 1. Зміни обнасіненості хліба при зберіганні 

Зразок хліба 
Кількість МАФАМ, КУО/г 

3 год 48 год 86 год 

Контроль (без покриття)  1,5×10
2
 4,5×10

3
 6,3×10

3
 

Зразок з покриттям 6,5×10
2
 4,5×10

2
 3,3×10

2
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Примітка.
 
* стат. рівень значимості p≤0.05, дослід проводили в двох 

повторностях та вибирали середнє значення. 

Аналіз показників мікробіологічної стабільності показав, що у зразку 

хліба з покриттям кількість мезофільних аеробних та факультативно-

анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ) на 2 добу зберігання не перевищує 

норматив на відмінну від контрольного зразка, а через 5 діб на порядок нижча 

за контроль, що може свідчити про можливість подовження терміну зберігання 

хлібобулочних виробів.   

На наступному етапі перевіряли виживання молочнокислих 

ентеробактерій та стрептококів у плівці. Проводили мікробіологічні 

дослідження скоринки хліба з пробіотичним покриттям та без нього (контроль).  

Таблиця 2. Наявність ентеробактерій у покритті під час зберігання 

Зразок  
Кількість ентеробактерій, КУО/г 

3 год 24 год 72 год 

Контроль < 10 < 10 < 10 

Зразок з 

пробіотичною закваскою 
5,9×10

8
 7×10

7
 1,8×10

7
 

Примітка.
 
* стат. рівень значимості p≤0.05, дослід проводили в двох 

повторностях та вибирали середнє значення. 

Із табл 2 видно, що кількість ентеробактерій на 3 год зберігання 

становить 5,9×10
8
 – це на порядок нижче, ніж кількість КУО зазначена 

виробником (1×10
9 

КУО\г). Отже, у процесі виробництва покриття кількість 

цих бактерій майже не змінюється. Протягом 72 год зберігання кількість 

мікроорганізмів зменшилася лише на порядок, що свідчить про те, що покриття 

слугує хорошою матрицею для їх зберігання. 

Таблиця 3. Наявність стрептококів у покритті під час зберігання 

Зразок  
Кількість стрептобактерій, КУО/г 

3 год 24 год 72 год 

Контроль < 10 < 10 < 10 

Зразок з 

пробіотичною закваскою 
4,1×10

8
 1,2×10

8
 2,1×10

7
 

Примітка.
 
* стат. рівень значимості p≤0.05, дослід проводили в двох 

повторностях та вибирали середнє значення. 
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У зразку з пробіотичною закваскою на 72 год зберігання кількість 

молочних стрептококів зменшилася лише на порядок, що свідчить про високий 

відсоток виживання мікрорганізмів у їстівному покритті. 

Оскільки, плісняві гриби і дріжджі є вторинною мікрофлорою псування, 

досліджували їх вміст в хлібобулочних виробах. Протягом всього терміну 

зберігання наявність слідів мікробного псування цими мікроорганізмами не 

виявлено.  

Висновки. Результати досліджень показали доцільність додавання 

пробіотичної закваски в хлібобулочні вироби через його внесення до складу 

їстівного покриття. Використання біополімерів для виробництва 

біорозкладаючої упаковки  дозволить забезпечити мікробіологічну стабільність 

хлібопекарського виробу. 
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПРОВАДЖЕННЯ  СМАРТ-

ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТУ 

Садовенко В.С., 

доцент факультету транспортних та інформаційних технологій 

Національний транспортний університет  

м. Київ, Україна 

Сучасні підходи до вивчення використання SMART-технологій  в освіті 

характеризуються дослідженням самих технологій  і системним аналізом  

інформаційних процесів, що відбуваються і (або) генеруються як нові при 

впровадженні цих технологій. Треба зазначити, що системний аналіз передує 

будь-якій ІТ-технології, бо за його допомогою можна провести необхідні 

дослідження, а саме: 

• встановити структурні зв’язки між змінними або елементами 

досліджуваної системи; 

• застосувати  процедури теорії дослідження операцій для визначення 

кількісної оцінки об’єктам дослідження; 

• проаналізувати системи дослідження об’єктів в умовах 

невизначеності; 

• застосувати системотехніку, яка включає проектування і синтез 

складних систем. 

Завдання системного аналізу полягає в наступному: 

• ефективне  застосування методів з метою   вивчення впливу 

інформаційних процесів на структуру і функції SMART.  

• дослідження  сукупності інформаційних процесів як підсистеми 

логічно невід’ємної від SMART-технологій. 

На думку В.І. Мухіна, системний підхід – це дослідження об’єкту як 

системи, в якій виділені всі елементи, внутрішні і зовнішні зв’язки, що істотно 

впливають на його функціонування, а цілі кожного з елементів визначені 
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виходячи із загального призначення об’єкту [1, c.60]. При дослідженні поняття 

«система», фахівець в галузі інформаційного управління  А.Л. Гапоненко 

вважає, що та є комплексом взаємопов’язаних елементів, які завдяки своїй 

єдності мають нові характеристики та такі ознаки і кожна система виступає 

«елементом системи більш високого порядку, а будь-який елемент системи – 

системою більш нижчого порядку» [2, c.107-128, 134, 161, 284]. 

Отже, дослідження сутності поняття «SMART-технологія» і «системи 

інформаційних процесів», застосування системного підходу у впровадженні 

SMART-технологій дозволяє стверджувати, що дана проблема є актуальною. 

SMART / SMARTER – це мнемонічна абревіатура, використовувана в 

менеджменті та проектному управлінні для визначення цілей і постановки 

завдань. В оригіналі, термін добре описаний на сторінках проекту Project Smart: 

Management Review [3, с. 35-36]. Як правило, SMART-технологія передбачає 

використання комп'ютерних систем і мікропроцесорів, для виконання 

щоденних завдань і обміну інформацією. 

Відомо, що SMART [4]  передбачає досягнення наступних цілей: 

• Specific – Конкретність – досягнення конкретних результатів; 

• Measurable – Вимірюваність – визначення кількісних показників;  

• Achievable –  Досяжність – визначення зусиль і ресурсів; 

• Relevant – Доцільність– визначення важливості цілі для загального 

успіху; 

• Time-framed – Обмеженість в часі – задання досягнення кінцевої 

дати. 

Сучасні тенденції  в розвитку SMART чітко окреслюють світові тренди: 

SMART-міста, SMART-країни, SMART-мобільність, SMART-екологія,  

SMART-освіта і  SMART-життя. 

SMART-освіту можна визначити як об'єднання навчальних закладів та 

професорсько-викладацького складу для здійснення спільної освітньої діяльно-

сті в мережі Інтернет на базі загальних стандартів, угод і технологій. 
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Аналізуючи світовий тренд SMART-освіта, інформаційні процеси, що 

відбуваються при впровадженні і використанні   SMART-технологій в освітян-

ську діяльність, треба базуватися на системному підході, бо тільки він дає 

змогу в цілому  поглянути на систему, яка утворюється з SMART-технологій і 

сукупності інформаційних процесів. Новітні інформаційні технології, що стали 

невід’ємною частиною SMART почали змінювати не тільки способи 

спілкування, отримання інформації і задоволення інформаційних потреб, а 

також почали змінювати умови і стандарти, які застосовуються до цих 

процесів. Можна припустити, що в ході  цих процесів почало змінюватись 

соціальне розуміння знань і  підхід до них. Існуючі поширення Web-

трансформацій і доступ до величезних розподілених наборів даних дає 

абсолютно новий тип dataintensive науки, яка за думкою  фахівців  породжує 

нову парадигму знань [4]. 

 Отже, впроваджуючи SMART-технологію, необхідно розглядати в 

діалектичній єдності як сам SMART-підхід,   інформаційні технології, що вико-

ристовуються, а також інформаційні процеси у вигляді  системного об'єкту. 

При аналізі інформаційних  процесів, наприклад, створення або організація 

користування новою інформацією, зазначимо, що як і кожна складна 

технологія, ці процеси мають системну природу, а отже, і сукупність операцій з 

їх обробки вимагає структурне впорядкування, а кожна операція – конкретну 

функціональну орієнтацію тощо.  

Отже, системний підхід до процесу впровадження SMART-технологій 

вивчає не лише систему, як об’єкт, а й сукупність інформаційних процесів, 

потоки різного типу інформації і способи її обробки. Застосовуючи системний 

аналіз у впровадженні SMART-технологій, треба зосередити основні зусилля на 

питанні, яким чином СМАРТ-освіта дозволить розширити можливості розвитку 

особистості при вирішенні багатьох завдань в ситуаціях мінливого світу, бо 

саме вона формує творчий потенціал майбутнього фахівця, такий необхідний в 

сучасних умовах [5]. 
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Таким чином, системний підхід у впровадженні SMART-технологій – це 

дослідження об'єкту як системи, в якій виділені всі елементи, їх внутрішні і 

зовнішні зв'язки, що впливають на його функціонування. Саме системний 

аналіз впровадження і використання  SMART-технологій допомагає визначити 

місце кожного елемента системи, його основні характеристики, глибше 

розглянути та вивчити риси цих елементів та побудувати більш складну схему 

дослідження об’єкту системи. 

Відомо, що під інформаційними  процесами розуміють послідовну зміну 

стану та (або) уявлення про інформацію в результаті виконання з нею  

дозволених дій. Як правило, такими діями є  – створення, збирання, зберігання, 

обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, 

знищення інформації. За допомогою певних методів дані перетворюються з 

одного виду в інший, що відображає суть інформаційного процесу. Також 

інформаційні процеси відбуваються при передачі інформації від джерела до 

приймача за допомогою каналу передачі. 

Важливо, що при проведенні системного аналізу інформаційних процесів, 

пов’язаних з функціонуванням SMART-технологій, вони розглядалися 

невід’ємно від самого SMART-підходу, інформаційних технологій і 

інформаційних процесів в навчально-науковій сфері.  
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ФЕНОТИПІЧНІ ОЗНАКИ, ЯК МАРКЕРИ В СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ  

ОЗИМОЇ  (T. AESTIVUM L.) НА АДАПТИВНІСТЬ  

 

Хоменко Л.О., кандидат с.-г. наук 

Русюк С.Л., аспірант, молодший наук. співробітник 

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України 

В Україні сорти пшениці озимої вітчизняної київської селекції 

висіваються на площі 2,0 млн гектарів, де представлені в зонах Полісся 44 

сортами, Лісостепу – 47 сортами  та Степу  – 31 сортом, що становить 25,6% 

посівів цієї культури. Найбільші посівні площі займають сорти Подолянка, 

Богдана, Смуглянка, Золотоколоса та Фаворитка. Академік В.В. Моргун 

зазначає, що збільшення продуктивності пшеничного поля – це єдиний шлях 

підвищення валових зборів зерна [1]. 

Пшениця озима – одна з основних зернових культур, яка вкрай чутливо 

реагує на всезростаючі фактори ризику як антропогенного, так і природного 

походження [2]. Рослинний організм постійно знаходиться під впливом 

різноманітних несприятливих факторів. Зимові відлиги чергуючись з 

раптовими морозами, призводять до значних ушкоджень та зниження урожаю 

озимих злаків. Рання весна збільшує ймовірність враження рослин весняними 

приморозками. А починаючі з минулого століття спостерігається стійка 

тенденція до зниження річної кількості опадів, особливо влітку  [3].  

Головний напрям усіх селекціонерів з пшеницею – висока продуктивність 

(В.В.Моргун, 2017), але вона реалізується лише за конкретних кліматичних 

умов року. Якщо в минулому столітті цю основну ознаку генотипу 

супроводжувала морозо- зимостійкість, то тепер за умов змін клімату стали 
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актуальні – посухо- й жаростійкість з адаптивністю, гомеостатичністю та 

генетичною пластичністю. 

У веденні селекційного процесу на адаптивність пшениці набуває 

актуальності маркерна селекція, яка є пріоритетним завданням для України та 

багатьох країн світу [4]. Вивчення окремих генів за допомогою молекулярних 

маркерів або системи маркерів з проявом варіабельності їх в межах виду, 

сприяє контролюванню та покращенню багатьох цінних ознак вихідного 

матеріалу культури (Б.В. Моргун, 2013). Існує два типи генетичних маркерів: 

фенотипові (морфологічні, біохімічні та ін.) та геномні – молекулярні (Ю.М. 

Сіволап  та ін., 2011). Тому метою досліджень було в специфічних польових 

умовах 2016/17 р. провести оцінку зразків робочої колекції за фенотипічними 

кількісними ознаками: висота рослин, висота верхнього міжвузля та щільність 

колосу, які  є маркерами для сортів високої продуктивності та  посухостійкості.   

Дослідження проводились на полях дослідного господарства ІФРГ НАН 

України, с.м.т. Глеваха, Васильківського району, Київської області. Матеріалом 

слугували сорти пшениці м’якої озимої, що вирощувались в робочої колекції 

порівняльного сортовипробування. До неї входило 143 сортозразка: з яких 29% 

київської селекції, 20% – південної, 44% - західно-европейської та 4% сортів 

селекції ближнього зарубіжжя.  

Кліматичні умови під час активної вегетації пшениці 2016/17 р. в цілому 

характеризувались підвищеним температурним режимом (середня температура 

повітря склала 13,6°С, що на 1,5°С вище за норму) у супроводі відсутності 

опадів навесні та влітку (випало опадів навесні 48% та 55% норми влітку).  

В період молочно-воскової стиглості пшениці озимої на ділянках робочої 

колекції проводили визначення морфологічних показників фенотипічних ознак. 

Висоту рослин визначали від поверхні ґрунту до вершини найбільшого 

розташування колосу (без остів). Висоту верхнього міжвузля вимірювали на 

головному стеблі рослини. З елементів продуктивності зразків вимірювали на 

головному колосі його довжину, кількість продуктивних і непродуктивних 

колосків. Масу зерна з 1 колосу визначали після добору і обмолоту колосів. 
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Розраховували щільність колосу та полтавський індекс, як маркер високої 

продуктивності (В.М. Тищенко, 2006). Повторність 3-х кратна. Статистичну 

обробку проводили за методикою Доспехова Б.А (1979). 

Доведено, що несприятливі умови перезимівлі (льодова кірка) та весняно-

літня посуха 2016/17 року вплинули на зменшення висоти рослин (ліміт 

варіювання від 58 до 97 см) у порівнянні з минулорічною. Встановлено, що за 

фенотипічною маркерною ознакою посухостійкості (висота верхнього 

міжвузля) виділились південні сортозразки – зокрема Альбатрос одеський, 

Гурт, Місія одеська, Наснага та Українка одеська, з київської селекції 

сортозразки: Подолянка, Богдана, Смуглянка, Київська остиста, 

Фаворитка, Хуртовина та інші. За фенотипічними маркерними ознаками 

продуктивності (маса зерна з 1 колосу, щільність колосу) перевагу в 6% мали 

сортозразки західно-европейського походження, а серед зразків київської 

селекції виділено сорти Фаворитка, Каланча та лінія УК 065. За маркером 

високої продуктивності (полтавський індекс) селекційну цінність мали 27% 

сортів західно-європейського походження, 15% – південної селекції та 

київської селекції сорти Золотоколоса, Київська остиста, Лимарівна та 

Фаворитка. Виділені сортозразки включені до селекційних програм створення 

високопродуктивного та високоадаптивного вихідного матеріалу.  
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Метаболічний синдром (МС) – один з найбільших загадок і найбільш 

суперечливих проблем сучасної медицини. Науковці та експерти ВООЗ 

вважають, що МС характеризується високим ризиком розвитку цукрового 

діабету (ЦД) 2 типу, діабетичною кардіоміопатією, артеріальною гіпертензією 

(АГ), коронарною хворобою серця і ХСН [1,с.141]. Кожен компонент МС сам 

по собі являється встановленим фактором серцево-судинного ризику, а при МС 

ці фактори не просто сумуються, а значно його збільшують [2, с.3]. За 

результатам масштабних досліджень в США і Європі показано, що частота 

розвитку МС достовірно пов’язана з віком, статтю і надлишковою вагою. Не 

виключено й те, що фактори ризику, пов’язані з ІР, можуть впливати на 

організм при наявності конституційно-генетичної основи з дитинства, 

наприклад, при гіпоталамічному синдромі пубертатного віку; яку трактують, як 

можливий початок класичного МС[3, с. 18]. Є невиправні фактори (генетичні, 

демографічні – стать, вік), так й виправні (вживання великої кількості жирної 

іжі, гіподинамія-гіпокінезія, стреси, алкоголь, куріння) фактори[4, с.25]. 
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Метою дослідження було вивчити поведінкові фактори у молодих осіб з 

МС. Для досягнення мети набір пацієнтів здійснювався на базі МКЛ №2 

м.Тернополя. Обстеження проводились після отримання інформативної згоди 

хворих. Оглянуто 86 пацієнтів з ранніми проявами МС (абдомінальним типом 

ожиріння), у віці від 20 до 39 років. Всі пацієнти підлягали досконалому 

обстеженню: стандартний огляд з антропометричними замірами, використання 

опитувальників та лабораторними дослідженнями. Всі обстежені пацієнти 

заповнювали опитувальники з метою виявлення рівня фізичної активності та 

харчових традицій, заповнювали щоденники харчування, у обстежених 

обраховували динамометричний індекс, ортостатичну стійкість, адаптаційний 

потенціал, функціональні резерви кардіореспіраторної системи тощо.  

Результати й обговорення. Скарги  в досліджуваних пацієнтів були 

різноманітними: загальна втома, знижена працездатність, задишка при 

фізичному навантаженні, апатія, головний біль, болі в суглобах, болі в хребті, 

болі в ділянці серця, важкість в правому підребер’ї, порушення сну, підвищену 

нервозність, гіпергідроз, порушення апетиту, надмірну вагу тощо. Збір 

генеалогічної інформації  вказував на сімейне накопичення ССЗ, ожиріння та 

ЦД серед родичів першого та другого ступеня спорідненості. Встановлено, що 

у 100% опитаних девіантна поведінка харчування. Вивчаючи раціон харчування 

пацієнтів ми відмітили високе вживання висококалорійної їжі: жирне, смажене, 

салатів з заправками майонезу, мучних виробів, випічки, копченостей, 

алкоголю тощо. Так, всі обстежені жодного разу не обраховували калорійність 

їжі вживаної за день, не замислювались над вживанням загальної кількість 

поживних речовин, не обраховували кількість їжі вжитої за один раз,  не 

звертали увагу на час вживання їжі, не замислювались над поєднанням 

продуктів, які вживають за одного прийому. За допомогою щоденників 

харчування виявлено, що у 38% пацієнтів пізній прийом їжі ввечері, в 42% 

переїдання, у 22%  домінують страви, що стимулюють апетит, у 64% - наявні 

великі порції, 45% «поглинають» вживають їжу під дією емоцій і настрою 

(стрес, нудьга), в 27% - чисельні перекуски, у 19% вибірковий режим вживання 
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їжі (відсутні сніданки, обіди, проте насичені вечері), 27% - вживання 

висококалорійних напоїв, 33% відволікаються при вживанні їжі й не звертають 

увагу на те, що і скільки їдять (дивляться телевізор, розмовляють по телефону, 

читають), 22% вживають їжу не в домашніх умовах (бари, кафе). Нами 

виявлено, що 42 % опитаних припиняють прийом їжі лише за наявності 

переповнення шлунка. Синдром нічної їжі – зареєстровано нами в 19% 

обстежених. Він проявляється тріадою симптомів: вранішня анорексія 

(небажання їсти, відсутність апетиту) вечірня і нічна булемія (підвищений 

апетит з переїданням), порушення сну. Пацієнти не можуть заснути, не з’ївши 

надлишкову кількість їжі. Переїдання використовується, як снодійне.  Аналіз 

опитувальників, вказував на низьку фізичну активність обстежених. Так, 

інтенсивними фізичними навантаженнями (біг, баскетбол, велосипедні гонки, 

ковзани і т.п.) не займався  жоден з обстежених, 22% осіб займались фізичними 

навантаженнями помірної інтенсивності та всі решта 78% легкої інтенсивності 

(боулінг, рибалка, спокійна хода). Причому, різко відрізнялися відповіді 

стосовно фізичної активності відповідно до дня тижня (у вихідні дні фізична 

активність різко знижується), окрім того чоловіки старші 35, окрім «ходи» 

нічого не могли записати в опитувальнику. У обстежених виявлено відмінний 

динамометричний індекс лише у 24% пацієнтів. Виявлено, що у 6% - погана 

ортостатична стійкість, у 42% - знижений адаптаційний потенціал, а відмінні 

функціональні резерви кардіореспіраторної систем мають лише 18% 

обстежених. 

Отже, вивчення характеру харчування та фізичної активності пацієнтів з 

початковими ознаками МС, дають можливість повного аналізу проблематики, з 

метою подальшої профілактики та лікування. Вивчення динамометричних 

показників, адаптаційного потенціалу, ортостатичної стійкості та 

функціональних резервів кардіореспіраторної системи дають можливість 

спрогнозувати протікання МС та його прогресування. Це дасть можливість в 

подальшому вивчити психологічні і клінічні методи впливу на пацієнтів з 

ознаками МС.  
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УДК 811          Філологічні науки 

 

ВПЛИВ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ЛАБОРАТОРІЙ 

MyEnglishLab НА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС СТУДЕНТІВ 

Бобер.Н.М., 

Старший викладач 

Кафедри іноземних мов Юридичного інституту КНЕУ 

м. Київ, Україна 

В умовах розширення міжнародного співробітництва, реалізації 

міжнародних договорів сучасна вища освіта України переживає період змін, 

пов'язаних переважно з впровадженням інформаційних технологій у процес 

навчання. За цими змінами стоять не тільки освоєння нових технічних засобів, а 

також вдосконалення форм і методик викладання, застосування нових підходів 

до навчання. Основною метою навчання іноземних мов ВНЗ є оволодіння 
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комунікативною компетенцією іноземною мовою, вміння застосовувати свої 

теоретичні знання мови на практиці і вільно орієнтуватися в середовищі мови, 

що вивчається. Для цього викладачеві необхідно створити такі ситуації 

спілкування на заняттях з іноземної мови, які максимально наближені до реалій 

ділового і повсякденного життя і відповідають індивідуально-психологічним 

особливостям освоєння мови студентами. Досить успішно впоратися з цією 

метою допомагає застосування інноваційних комп'ютерних технологій та 

електронних лабораторій. 

  Без сумніву, що використання новітніх технологій відіграє величезне 

значення у викладанні та вивченні мови. Значною мірою відбувається 

підвищення інтересу учасників процесу. Саме тому, плідна взаємодія вчителя з 

новітніми технологіями може сприяти ефективному підвищенню якості освіти.  

Важливою характеристикою сучасних комп'ютерних технологій  та 

електронних лабораторій є їх доступність та вплив на процес навчання . Вплив 

спрямований від автора (викладача) до одержувача інформації (студента), при 

цьому одержувач (студент) не пасивний, він, у свою чергу впливає на автора 

(викладача). Цей вплив здійснюється не тільки можливістю в будь-який момент 

переключити кнопку або піти на інший сайт, це і можливість безпосереднього 

втручання, питання, коментарі з боку одержувача інформації (студента). 

Технології, які можна використовувати на заняттях з англійської мови, 

включають в себе електронні лабораторії та навчальні Інтернет-ресурси із 

застосуванням персональних комп’ютерів, планшетів та мультимедійного 

проектору.  

Віртуальні лабораторії являють собою універсальну систему навчання 

англійської мови та допомогають в роботі викладача. 

За останні роки все більшого поширення набувають електронні 

лабораторії видавництва Longman "MyEnglishLab", в тому числі 

"MyAcademicConnectionsLab", "MyLanguageLeaderLab", як на заняттях, так і в 

позааудиторний час. 
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Саме використання таких електронних лабораторій дозволяє розкрити  в 

учнів одночасно декілька навичок англійської мови – читання, письма та 

аудіювання. Використання на заняттях електронної лабораторії 

"MyLanguageLeaderLab" до підручника "Language Leader" у переліку завдань, 

запропонованих студентам по кожному з розділів підручника, є диктанти, 

тестування, аудіо- та відеоматеріали, тексти для читання та аналізу, лексико-

граматичні вправи. Крім того, лабораторія економить час викладача і студента 

завдяки можливості моментальної комп'ютерної перевірки домашніх завдань і 

складання «рейтингу» успішності студентів . 

Дуже важливим під час навчання та виконання домашнього завдання є те, 

що за допомогою цієї лабораторії можливо приступити до виконання завдання 

в будь який час та в будь якому місці при наявності доступу до інтернету. 

Студент має можливість приділити ту кількість часу яку він має для виконання 

завдання.Таким чином, застосування електронних лабораторій має ряд цінних 

переваг, що включають економію часу в навчальному процесі, можливість 

дистанційного спілкування зі студентами, комп'ютерної та індивідуальної  

перевірки виконання домашніх завдань, створення додаткових домашніх 

завдань з кожного заняття. Використання навчальних Інтернет-ресурсів на 

заняттях дуже зручно, плідно і перспективно. Процес навчання стає більш 

привабливим для студентів, оскільки вони отримують необмежений доступ до 

більш «свіжих» і цікавих країнознавчих матеріалів, що вигідно відрізняється 

від застарілих текстів в підручнику. У цілому необхідно зауважити, що 

використання нових комп'ютерних технологій у сфері навчання англійської 

мови дозволяє створити унікальне навчальне середовище, в якому, з одного 

боку, активізується діяльність кожного студента в процесі навчання (складання 

доповідей, підготовка презентацій тощо), а з іншого, створюються ситуації для 

колективної діяльності студентів (перегляд відеофільмів, прослуховування 

аудіозаписів тощо), проявляється їх творча активність і індивідуально-

особистісні особливості. За допомогою застосування електронних лабораторій 

студенти починають орієнтуватися у величезному інформаційному просторі, 
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що є невідємною частиною процесу навчання не тільки англійської мови, але й 

будь-якого предмету у сфері вищої освіти. Отже, використання технологій 

навчання та електронних лабораторій у вивченні іноземної мови стало 

реальною необхідністю в наші дні. 

____________________________________________________________________ 

 

УДК81.36                                                                                         Філологічні науки 

 

КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД СЛОВОТВІРНИХ ПАРАДИГМ  

ДІЄСЛІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

Груба М. В. 

студент факультету філології 

Дрогобицький державний педагогічний університет 

м. Дрогобич, Україна  

Основоцентричний напрям дослідження словотвірних явищ, процесів, 

опертий на твірну основу як типологізувальний чинник, – один із напрямів, за 

яким розвивається сучасна дериватологія. Прагнення обстежити всю твірну 

базу сучасної української мови на предмет передбачуваності формування 

дериватів з різними словотвірними значеннями, визначити інвентар 

словотворчих засобів для реалізації цього значення, установити типологію 

словотвірних значень у межах певного лексико-граматичного розряду, 

окреслити вплив мовних та позамовних чинників на вияв дериваційного 

потенціалу слів, з’ясувати причини не заповнення тих чи тих семантичних 

позицій спонукає науковців до розроблення нових студій. На важливості, 

необхідності, нагальності таких досліджень свого часу неодноразово 

акцентував Іван Ковалик. Проте тоді це було сприйнято лише як запрошення 

для науковців до ґрунтовного опрацювання проблеми дериваційних 

можливостей різнотипних груп твірних основ вагомого – аспекту у словотворі, 
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який би значною мірою пояснив багато моментів, відповіді на які положення 

формантоцентричного аспекту однозначно не давали.  

Ідею про потребу розвивати обидва аспекти дослідження словотвору 

почали реалізовувати лише із середини 80-х років ХХ ст. В українській 

дериватології з’являється новий підхід, у межах якого словотвір запропоновано 

вивчати «з опертям на твірну основу як типологізувальний чинник», оскільки 

вона відіграє не менш важливу роль, ніж формант, а результати такого підходу 

мали «доповнити характеристики словотвірних систем, змодельованих 

у рамках традиційного, формантоцентричного підходу» [2, 7]. Цей підхід дістав 

назву основоцентричного.  

Урахування зумовленості словотвірного потенціалу слів 

загальнокатегорійним значенням мотивувальної основи, її структурою, 

семантикою дозволяє планомірно та системно підходити до вивчення низки 

питань, розв’язання яких було неможливим взагалі або ж не мало системного 

характеру при формантоцентричному підході. 

У дослідженнях, виконаних на матеріалі російської та української мов, 

словотвірна парадигма постала як комплексна одиниця, що представляє 

словотвірну спроможність твірних залежно від різних чинників. Для 

встановлення словотвірного потенціалу дієслів російської мови Т. Морозова, 

наприклад, обрала такий параметр, як валентність, оскільки саме вона визначає 

можливість утворення на такій основі дериватів і характер їхньої словотвірної 

семантики. На її думку, немає жодного віддієслівного деривата, який би не був 

зумовлений валентністю дієслова. Проте дієслівна валентність у витлумаченні 

дослідниці – це не узвичаєні в теорії валентності три актанти [5, 265] чи 

тринадцять непредикатних (іменникових) аргументів [1, 218], зумовлених 

семантикою дієслова. Вона застерігає, що використовує широке витлумачення 

валентності, а саме «як здатність дієслова певним чином реалізуватися 

в реченні і вступати в певні комбінації з іншими словами», тобто як 

сполучуваність дієслова не тільки зі словами, що позначають «учасників дії», а 

й зі словами, що виражають ознаки дії, – із прислівниками» [4, 8]. Цілком 
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очевидним є ототожнення валентності дієслова з його лексичною 

сполучуваністю. Це визнає і сама дослідниця, констатуючи на використанні 

найповнішого набору валентностей, запропонованого Ю. Апресяном. Крім 

цього, вона ввела поняття векторної валентності (сполучуваність дієслова з 

просторовими прислівниками на зразок російських снизу, сверху, сбоку, вниз, 

вверх, прямо, слева, справа, вокруг), валентності ступеня інтенсивності дії 

(сполучуваність дієслова з прислівниками російської мови очень, сильно, слабо, 

слегка), валентності міри виконання дії (сполучуваність дієслова з 

прислівниками на зразок много, мало, недостаточно, чересчур), темпоральної 

валентності (сполучуваність дієслова з прислівниками долго, быстро, а також із 

дієсловами начать, закончить). За спостереженнями Т. Морозової, існує 

зв’язок між можливістю / неможливістю дієслова сполучатися з прислівниками 

певної семантики і структурою словотвірної парадигми дієслова.  

В українській основоцентричній дериватології словотвірну здатність 

твірних основ різної частиномовної належності пов’язали насамперед із їхніми 

значеннями, на основі яких вони об’єднані в лексико-семантичні групи [2] чи 

словотвірні типи [3, 45–46]. 

За походженням і функціями дієслова поділяють на непохідні і похідні, 

або первинні і вторинні. Первинними називають дієслова, які не походять від 

основ інших частин мови, не мають співвідносного, первинного для них слова. 

Їхня коренева частина виражає здебільшого значення дії, рідше – стану, 

пор.: писати, читати, сіяти, молоти, пекти, возити, ходити, стояти, лежати 

та ін. До вторинних належать дієслова, які походять від слів інших частин 

мови, передусім від іменників, прикметників та прислівників, а також від 

займенників, числівників, вигуків та звуконаслідувальних слів, пор.: 

вчителювати, батракувати, мірошникувати, вечоріти, зимувати, світліти, 

біліти, білити, бекати, гавкати, курликати, кумкати, пчихати, чахкати, 

вйокати, собкати, цитькати та ін. 

У внутрішньодієслівному словотворенні беруть участь суфікси -ува- /          

-юва-, -овува-, -ну-, -ону-, -ва-, -и- / -ї-, -а- / -я-, -і-, -ота-, -оті- [6, 193]. 
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На словотвірний потенціал дієслів інтелектуальної діяльності впливають 

різні чинники. Щоб простежити це, слід розглянути словотвірні можливості 

різних структурних типів первинних дієслів. 

У контексті дослідження запропоновано з’ясувати типологію: 

1) первинних дієслів на -а-ти; 

2) первинних дієслів на -ува- ти / -юва-ти; 

3) первинних дієслів на -и-ти / -ї-ти. 

Визначення компонентного складу з опертям на твірну основу, 

окреслення її функційного навантаження у словотвірних процесах – важливе 

завдання сучасної основоцентричної дериватології. Поширення 

основоцентричного аспекту дослідження слів різних лексико-семантичних груп 

спричинене потребою обстежити всю твірну базу сучасної української мови 

з погляду передбачуваності формування дериватів з різними словотвірними 

значеннями, визначити інвентар словотворчих засобів для їх експлікації. 

З’ясування породжувальної здатності дієслів, подібно до слів іншої 

частиномовної належності, спирається на узвичаєний в українській 

дериватології принцип парадигмотворення, згідно з яким показником реалізації 

закладених мовою дериваційних можливостей тієї чи тієї твірної основи є 

словотвірна парадигма – комплексна одиниця, що становить сукупність 

дериватів одного ступеня творення, об’єднаних тотожністю твірної основи.  

Дієслова на позначення інтелектуальної діяльності, які номінують дії, 

пов’язані з пізнанням, розв’язанням логічних завдань, запам’ятовуванням, 

узагальненням практичного досвіду, посідають значне місце серед дієслівних 

предикатів дії в сучасній українській мові. Їм, як і іншим предикатам дії (або 

акціональним предикатам) притаманні диференційні ознаки: акціональність, 

волюнтивність, контрольованість, каузативність, об’єктивність, часова 

локалізованість, які певною мірою впливають на словотвірну спроможність 

дієслів цього типу. 

 Дієслова зі значенням інтелектуальної діяльності за походженням 

можуть бути первинними, тобто непохідними, і вторинними, тобто похідними 
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від інших частин мови. Серед первинних найчастіше вживаними є дієслова, які 

належать до структурних типів із суфіксами -а-, -ува- / -юва- та -и- / -ї-. 

Дослідження словотвірного потенціалу трьох названих структурних типів 

первинних дієслів інтелектуальної діяльності засвідчило, що їхні типові 

словотвірні парадигми як показники словотвірного потенціалу є тризонними, 

сформованими із субстантивної, вербальної та ад’єктивної зон. Наповнення ж 

морфологічних зон є різним, що залежить від структурного типу, до якого 

належить дієслово.  

Найбільш системним виявився компонентний склад первинних дієслів 

інтелектуальної діяльності на -а-ти. Субстантивну зону репрезентовано 

транспозиційним словотвірним значенням «опредметнена дія», транспозиційно-

мутаційним або мутаційним «результат виконання дії» і мутаційними 

«виконавець дії», «приміщення (місце) для виконання дії», експлікаторами яких 

слугували суфікси. Вербальну зону формують девербативи зі словотвірними 

значеннями «виконувати нетривалу дію», «виконувати дію, обмежену часовими 

конкретизаторами», «завершити виконання дії» як різновидами темпоральних 

модифікацій, «виконувати багатократну дію» як різновидом кратності дії, 

«виконувати дію, яка поширена на багато об’єктів» як основним 

репрезентантом результативних модифікацій. Засобами вираження 

словотвірних значень слугували здебільшого префікси і в деяких випадках 

конфікси. Ад’єктивна зона заповнена девербативами з двома мутаційними 

словотвірними значеннями «призначений для виконання дії» і «пов’язаний з 

виконанням дії», виразником яких слугують суфікси. 

Найменший компонентний склад мають словотвірні парадигмі дієслів 

інтелектуальної діяльності на -и-ти / -ї-ти, що зумовлено, очевидно, давністю 

походження самого суфікса і відповідно непродуктивністю його на сучасному 

етапі. Субстантивну зону заповнили девербативи зі словотвірним значенням 

«опредметнена дія», транспозиційно-мутаційним або мутаційним «результат 

виконання дії» і мутаційними «виконавець дії», вираженими, як і в 

попередньому випадку суфіксами. Щодо вербальної зони, то її репрезентували 
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деривати зі словотвірними значеннями «закінчити виконувати дію», «кілька 

разів виконувати дію», «недостатній ступінь виконання дії». Засобом 

експлікації слугують префікси та конфікси. В ад’єктивній зоні маємо похідні з 

мутаційними словотвірними значеннями «призначений для виконання дії» і 

«пов’язаний з виконанням дії», утвореними за допомогою суфікса. 

Особливістю словотвірних парадигм усіх трьох структурних типів є 

наявність глибини семантичної позиції «завершити виконувати дію» у 

вербальній зоні. Значна кількість префіксів, які слугують для вираження цього 

модифікаційного словотвірного значення, дає змогу виражати різні значеннєві 

відтінки. 

Загалом компонентний склад словотвірних парадигм первинних дієслів 

на позначення інтелектуальної діяльності є помірним, що зумовлено 

специфікою семантики самих дієслів – відсутності спостережуваності, 

зовнішньої вираженості і позначенні різних мисленнєвих операцій у свідомості 

без проекції й використання зовнішніх засобів. 
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ЕКСПРЕСИВНІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ В КОНТЕКСТІ  КОМУНІКАЦІЇ 

Заграновська О.І. 

Асистент факультету романо-германської філології 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника, 

кафедра англійської філології, 

м. Івано-Франківськ, Україна 

У сучасній комунікативно зорієнтованій лінгвістиці дедалі більше 

зростає інтерес до вивчення теорії мовленнєвих актів (далі – ТМА). 

Дослідженням мовленнєвих актів та їхньою роллю у процесі спілкування 

займаються як вітчизняні, так і зарубіжні лінгвісти. Головна особливість 

даної теорії полягає в підході до мовленнєвого акту (далі – МА) як до способу 

досягнення індивідом поставленої мети спілкування, адже саме МА 

перетворює мовне висловлювання в носія комунікативного смислу. Ось чому 

дослідження поняття МА та його роль у здійсненні успішного спілкування є 

досить актуальним на даному етапі розвитку теорії [3, с.21].  

Теорія мовленнєвих актів (ТМА) пов’язана з іменами таких учених, як 

Остін, Серль, Грайс та ін. Вона стала одним із джерел сучасної прагматики. 

ТМА виходить з того, що основною одиницею комунікації є не речення, а 

виконання певного роду дій, таких, наприклад, як твердження, прохання, 

питання, наказ, висловлення подяки, вітання й т. ін. Саме англійський філософ і 
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логік Дж. Остін, якого вважають засновником даної теорії виклав основні 

постулати ТМА, які перекликалися з положеннями В. фон Гумбольдта, Ш. 

Баллі, Е. Бенвеніста, К. Бюлера, Л. Вітгенштейна. Згідно їхніх досліджень 

цілісність МА забезпечується трьома операціями, групами дій: 1) локуцією – 

„говорінням” у взаємозв’язку з фонетичним (вимовним), фатичним 

(лексикалізація й граматикалізація висловлення), ретичним (смислопородження 

й референтна співвіднесеність) компонентами; 2) ілокуцією (ілокутивними 

силами), тобто наміром, метою, продуманим розрахунком (інформування, 

наказ, попередження, тощо); 3) перлокуцією, тобто наслідками досягнення 

результату МА, виходячи з впливу мовця на свідомість і поведінку адресата 

(переконання, спонукання, переляк, здивування). Така потрійна дія свідчить 

про те, що розуміння речення далеко виходить за межі буквального значення. 

Отже, опираючись на дослідження вчених-лінгвістів типовим можемо 

вважати таке розуміння МА: “Мовленнєвий акт – це цілеспрямована 

мовленнєва дія, яка відбувається відповідно до принципів і правил мовленнєвої 

поведінки, що розглядається в межах прагматичної ситуації ” [1, с.136].  

Метою нашого дослідження є зупинитися на аналізі експресивних МА, а 

саме тих, що виражають співчуття, розглянути їхню роль та особливості 

вживання в процесі спілкування в сучасному англійському мовленні.  

Предметом дослідження є МА співчуття. 

Аналіз проводитимемо на матеріалі сучасної англійської мови. 

Згідно класифікації Г.Г.Почепцова, засновника Київської школи 

прагматики МА поділяються на: 1) директиви (та його різновид реквестиви) – 

наказ, прохання; 2) квеситиви – запит інформації, 3) промісив – обіцянка; 4) 

менасиви – погроза; 5) експресиви – вираз почуттів, емоцій, відношення; 6) 

констативи – твердження, повідомлення. Кожен з даних актів має свої лексико-

граматичні ознаки та виражає певну комунікативну мету.  

 Трапляється так, що великі МА бувають змішаними. В них можуть бути 

виділені різні за типами та класами елементи [7, с.12]. 
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  Стосовно експресивних МА варто зазначити, що в процесі спілкування 

вони вживаються для вираження емоцій, а саме почуттів, ставлення до 

співрозмовника, а також для висловлення співчуття з тієї чи іншої нагоди.  

   У житті трапляються, на жаль, неприємні моменти, часом люди 

переживають важкі часи, і саме  в такі моменти вони можуть потребувати 

підтримки, поради та співчуття. Ось чому висловлювання співчуття без зайвого 

нав’язування  може бути досить хорошою ідеєю для підтримки морального 

стану співрозмовника. На прикладах сучасної англійської мови розглянемо 

найуживаніші експресивні МА та способи вираження співчуття в контексті 

комунікації. 

   Коли ми шкодуємо про те, що вже відбулося: I'm sorry to hear about + 

Noun/Gerund ( мені шкода ) 

  I'm sorry to hear about your difficulties with the boss. I know he can be really 

difficult at times. (Прикро чути про твої непрості стосунки з босом. Він буває 

іноді важким) 

 Ellen just told me the news. I'm sorry to hear about your not getting into 

Harvard! (Елен щойно повідомила новину. Шкода усвідомлювати, що ти не 

поступив до Гарварду!)  

  Коли ми намагаємося поспівчувати людині з приводу смерті близької 

людини: Please accept my condolences ( прийміть мої співчуття )  

  Please accept my condolences. Your father was a great man. (Прошу 

прийняти мої співчуття. Ваш батько був чудовою людиною) 

           I'm sorry to hear of your loss. Please accept my condolences. (Співчуваю 

Вашій втраті). 

  Нам прикро щодо певної ситуації: That's so sad ( дуже прикро ) 

  That's so sad that you lost your job. (Шкода, що ти втратила роботу) 

           That's so sad that he doesn't love you anymore.( Так шкода, що він тебе 

більше не кохає )  

  Нам потрібно підбадьорити людину:  

  Be patient, it would be better soon. ( Потерпіть, все налагодиться ) 
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  It would be OK soon. ( Згодом все налагодиться ) 

  I hope you feel better soon. (Сподіваюся, скоро Вам стане легше ) 

 I can't believe how much bad luck you've had. I hope things get better soon.  

(Неможливо повірити, як Вам зараз важко. Сподіваюся, все 

налагодиться ) 

 I'm so sorry you broke your leg. I hope you feel better soon. ( Шкода, що ти 

зламав ногу. Незабаром все минеться) 

 Stay home for the week. I hope you feel better soon. ( Краще залишитися 

вдома на тиждень. Сподіваюся, ти згодом одужаєш ) 

 Підсумовуючи, варто зазначити, що існує різноманітна кількість 

способів вираження почуттів та висловлення співчуття в англійській мові. На 

прикладах англійською мовою наведених вище, ми спробували проаналізувати 

найуживаніші випадки вживання МА співчуття відповідно певної ситуації.       

Кожний окремий експресивний МА несе в собі чітку комунікативну мету і 

відіграє важливу роль у процесі спілкування. Саме вдале застосування того чи 

іншого акту на вираження емоцій та почуттів з певної нагоди  забезпечує 

успішний діалог між співрозмовниками і позитивно впливає на моральний стан 

комуні кантів. 
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студентка філологічного факультету  

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

Творчість письменників українського Закарпаття займає особливе місце в 

історії української літератури. Так історично склалося, що цей регіон, 

перебуваючи  у складі сусідніх імперських держав (Угорщини й Австрії) 

протягом століть, втратив культурні зв’язки з українським етнічним простором,  

тутешні українці були піддані потужній асиміляції передусім з боку угорців. Це 

спричинило і довготривалий період застою й занепаду в закарпатському 

письменстві ХІ-ХVІІІ ст., і суттєве його відставання у зміцненні національної 

ідентичності та естетичного урізноманітнення літератури. 

Суттєві позитивні зрушення в громадсько-культурному житті Закарпаття 

сталися в 1919 році, коли, за Сен-Жерменською мирною угодою, воно увійшло 

до складу Чехословаччини. У зв’язку з такими історичними змінами 

відбувалися зміни і в культурному житті краю. Саме у цей час створюються 

більш сприятливі умови для розвитку всіх ділянок культури: літератури, театру, 

книговидавництва, преси. Поети-закарпатці плідно співпрацювали з такими 

галицькими та буковинськими літературно-мистецькими часописами, як 

“Обрії”, “Дажбог”, “Напередодні”, “Самостійна думка”. Про молоду поезію 

Закарпаття говорили, сперечалися, співвідносили її із загальноукраїнськими 

здобутками.  

Як зауважує О. Мишанич, “процес формування української моделі 

культури і літератури Закарпаття завершився в 20-30-х рр. ХХ ст. ” []. 

Органічний процес літературного розквіту було штучно перервано після 

приходу радянської влади. Творчість В. Ґренджі-Донського, Ю. Боршоша-
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Кум’ятського фальсифікувалася, вони довгий час не мали змоги друкуватися, 

поетичний доробок Зореслава, І. Колоса, Ф. Потушняка, І. Ірлявського, Ф. 

Могіша був повністю вилучений з літератури, а самих авторів звинувачували в 

буржуазному націоналізмі. Лише після здобуття Україною незалежності в 

літературу почалося об’єктивне вивчення цього пласту літератури й 

популяризація творчості провідних авторів: Зореслава, Ф. Потушняка, І. 

Колоса, І. Ірлявського, Ф. Могіша, В. Ґренджі-Донського, Ю. Боршоша-

Кум’ятського [2]. 

Вивчення закарпатської літератури ХХ ст. має переважно регіональне 

забарвлення, тобто науковці з інших, не закарпатських наукових центрів зрідка 

звертаються до цієї тематики.  

Отже,  актуальність нашого дослідження обумовлена потребою більшої 

уваги в сучасному загальноукраїнському літературознавстві і читацькій 

аудиторії до літератури Закарпаття, потребою уважнішого й системнішого 

погляду на закарпатський літературний процес ХХ ст. 

Метою роботи є вивчення й аналіз творчості Юлія Боршоша-

Кум’ятського як одного з чільних поетів Закарпаття ХХ ст. 

Поетом національного напряму, який прийшов у закарпатоукраїнську 

літературу слідом за Василем Гренджею-Донським, був Юлій Боршош-

Кум’ятський. 

Народився він 8 липня 1905 рокув с.Великі Ком’яти на Виноградівщині. 

У 1924 році закінчив Ужгородську вчительську семінарію, учителював у 

Міжгір’ї та Рахові. 

  Творча еволюція поета – це шлях від “учнівських”, наслідувальних 

творів до власного самобутнього стилю, позначеного поетикою імпресіонізму 

та вольовими впливами празької школи. 

Центральною в ліриці Ю. Боршоша-Кум’ятського стала тема 

Гуцульщини. Захоплення цим чарівним куточком Закарпаття прийшло до 

поета, коли він учителював у Рахові, і картини гірського пейзажу, гірський 

простір навіки полонили його серце. Ю. Боршош-Кум’ятський захоплюється 
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красою природи краю, людьми, що живуть на цій поетичній землі. Звідси в 

його творах так багато легенд, пісень, казок Гуцульщини [3, C.16]. 

Улюбленим композиційним прийомом Ю. Боршоша-Кум’ятського є засіб 

контрасту. Часто картини життя гуцулів поет відтворює за допомогою 

подвійних контрастів: соціальних та часових (архаїка і сучасність), 

спричинених зустріччю двох культур: патріархальної, з прадавніми ритуалами, 

міфологічними віруваннями та сучасної, з її технократичною цивілізацією. 

Гуцульщина у творах Ю. Боршоша-Кум’ятського постає як пограниччя двох 

способів життя. У змалюванні психології гуцулів, розкритті їх багатого 

внутрішнього світу поет-закарпатець близький до О. Кобилянської та М. 

Коцюбинського. Його герої живуть у духовній гармонії з природою, обличчя їх 

“безжурне”, в душі вони “мають повно спокою”. Час ніби зупинився в цьому 

краю високих гір і буйних вітрів. Тут збереглися стародавні звичаї, вірування; 

язичницькі обряди тісно переплелися з християнськими. Все нове, що 

приносить сучасне життя, сприймається гуцулами як екзотичне, чуже, 

декоративне. Тому, очевидно, й відчувається посилена увага мешканців гір до 

міфів, ритуальних дійств. У поетичному міфосвіті Ю. Боршоша-Кум’ятського 

природа є “храмом смерік-вітрил”, в якому живе “ясна Лада”, де шлюб 

справляє Земля з Літом, “вівчарям соту баляду Оповідають вітри”, а гуцули 

несуть святити паски, “мов млинські кола”, що символізує життєдайну енергію 

весняного сонця [4]. 

Цикл “Храм у Богдані” за своїми жанровими ознаками нагадує містерію, 

у якій центральне місце займає ритуал літургії. Участь гуцулів у храмовому 

святі вдало доповнюється поліфонією голосів, запахів природи, що мають 

містеріальний характер: “Співає хор смерек-ялиць Величні, вічні канти”; 

“Читають свій німий Коран стоверхії Ґорґани; “Пливуть лісів симфонії п’яні, 

Пахне ладаном гірська земля”. Романтизоване “свято гір” доповнюють 

етнографічні деталі, що відображають локальний колорит і виявляють добру 

обізнаність автора з побутом та звичаями гуцулів. Святковий настрій вдало 

підкреслюється “кольоровими” епітетами, розгорнутими метафорами, що 
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надають віршам імпресіоністичного забарвлення: “пливуть гуцулок голоси 

потоком кольоритним”; “кольоровий рух”; “На руках многоцвітні Пристрасні 

краски”; “Вишивками, намистами Село зацвіло”; “Грає море стобарвних голов”. 

У часовому вимірі цикл “Храм у Богдані” побудований за рухом доби: ранок, 

день, ніч, що дозволяє побачити “свято гір” у різному освітленні, а це нагадує 

картини художників-імпресіоністів. 

Поетична модель світу митця представлена гірським топосом, порами 

року, серед яких нестримним вибухом почуттів, яскравою колористикою 

виділяється осінь. Картини літа, осені, зими, весни – це імпресіоністичні 

настроєві замальовки з психологічним підтекстом (“Літо”, “Осінь”, “Зима”, 

“Стрітення”, “Весна”, “Весілля весни”) [5]. У ліриці Ю. Боршоша-Кум’ятського 

домінуючим є настрій очікування весни, що символізує радісні зміни, 

оновлення природи і суспільства. Сповідуючи засади імпресіонізму, митець 

прагнув до розширення палітри тропів, що виявляють багатство відтінків, тонів. 

Особливо щедра у поета кольорова гама на позначення червоної барви: 

“Червоні плями, мов кусні бронзи, на гуцульських узгір’ях; “пурпурове листя”; 

“осіння іржа”; “вечір паленіє”; “яра кров”; “бронзовий жар”; “золотий пожар”; 

“злотозілля зацвіло в крові”. Іноді в його поезіях, подібно як у картинах 

художників-імпресіоністів, один колір накладається на інший: “Червоно, мов 

малина спіє Липневий синій вечір”; “Проткане сріблом в блакитнім морі пливе 

бабине літо”; “Горить блакить промінними вогнями в свіжих барвах яскраво 

розкішних”. Для імпресіоністичного письма Ю. Боршоша-Кум’ятського 

характерна не тільки живописність, але й музичність вірша, що досягається як 

на образному, так і на звуковому рівні: “Громом дзвонить дзвінкий дзвін 

дібров”; “Спадає листя бронзовим жаром, Співає осінь сім пісень”; “У синє 

срібло сповили хмари Осінній перший співний день» [3]. 

Характерною прикметою стилю поета є те, що елементи 

імпресіоністичної поетики є органічними складниками віршів національно-

патріотичної проблематики (“Пожерли хмари голубінь неба”, “Крешім 

вогнями”, “На небі дим... ”). У громадянській ліриці малюнки картин природи 
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суттєво змінюються. Спостерігається звуження використання ясних сонячних 

барв, акцентація на сіро-чорних відтінках та контрастних червоно-чорних 

кольорах. 

Особливістю віршів Ю. Боршоша-Кум’ятського є використання 

вишуканої символіки кольорів, гри світлотіні, синестезійних епітетів. Поетична 

мова митця збагачується за рахунок метафор, асоціативних образів, звукових 

ефектів. У кольоровій палітрі Ю. Боршоша-Кум’ятського переважає червона та 

жовта барви, які гармонійно співвідносяться з “цвітінням” осені – улюбленої 

пори поета – і виявляють особистісне сприйняття світу. 

Творчість Ю. Боршоша-Кум’ятського належить до вершинних здобутків 

закарпатоукраїнської поезії другої половини 30-х років. 
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У статті висвітлена проблема гендерного дисбалансу в одних з 

найвідоміших періодичних підліткових виданнях України «YES!» та 

«Маленький розумник». 

Ключові слова: підлітковий журнал, гендер, дисбаланс, проблема, 

видання, Україна, розвиток, гендерний дисбаланс. 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що журнальних видань 

для дівчат в українському суспільстві значно більше, але на проблему 

тендерного дисбалансу увага майже не звертається.  

Мета роботи – дослідити кількість періодичних українських журналів для 

дівчат та хлопців та оцінити їх стан, звертаючи особливу увагу на гендерний 

аспект. 

Здійснення поставленої мети зумовило необхідність розв’язання у роботі 

таких завдань: 

 Дослідити особливості розвитку гендерного аспекту в періодичних 

виданнях на території України; 

 звернути увагу на його значення в розвитку дітей; 

 оцінити стан періодичних видань для підлітків, опираючись на 

проблему гендерного дисбалансу.  

Поняття «гендер» в український науковий дискурс увійшло з другої 

половини 90-х рр. ХХ ст., що було зумовлено наміром дистанціювати його від 

вивчення статево-рольових відмінностей, жіночих та феміністських 

досліджень. Наразі вивчення гендерних відносин стає одним з елементів 

осмислення соціальних перетворень[4]. 

Вітчизняний ринок преси налічує не один десяток різновікових і 

різнопланових дитячих видань, а це призвело до розширення їхніх 

типологічних особливостей та сприймання як суто бізнесового проекту, що 

порушує педагогічні та психологічні вимоги до дитячого часопису. 
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Проблемою гендерної нерівності в дитячих та підліткових журналах 

займалися такі науковці як І. Дяченко, О. Пода, М. Скорик, О. Сушкова, М. 

Тарнавська та інші. Ними були розглянуті способи конструювання гендеру в 

мас-медійних текстах, гендерні аспекти виробництва інформації, провадження 

гендерних стереотипів тощо[4]. 

Журнали для дітей — це окрема категорія періодичної продукції, яка 

розуміє під собою встановлений видавцем гендерний маркер. Саме друковані 

ЗМІ виступають в ролі потужних агентів соціалізації, які являються гендерно 

диференційованими[3].  

Наприклад, хлопців, починаючи з самого раннього віку, привчають до 

самовираження, самостійності, вирішення складних питань. А ось дівчата 

мають бути слухняними, старанними, гарно виглядати і привчатися до 

охайності. 

І, опираючись саме на ці стереотипні погляди, видавці підліткової 

журнальної періодики виділяють два гендерні сектори: для хлопців і для дівчат. 

На медіа ринку України, ще з 2003 року спостерігається прагнення 

засновників журналів акцентувати увагу на статі своїх потенційних читачів. Це 

вважається однією з типоформівальних ознак підліткової періодики, що 

імпліцитно змушує говорити про гендерне спрямування часописів.  

Відомий періодичний журнал «YES!» орієнтований на дівчаток від 12 до 

17 років і повністю імітує жіночі часописи – в ньому розкриваються питання 

краси, моди, стосунків з представниками іншої статі, поради спеціалістів з 

вибору косметики, догляду за шкірою, а також «спеціальні репортажі з 

найважливіших проблем, які тільки можуть хвилювати дівчат на порозі 

дорослого життя» [1].  

У 2009 р. вперше з`явився журнал для хлопців «Маленький розумник». 

Його основні рубрики – математичні задачі, розмальовки, казки, творчі 

завдання, які в певній мірі можуть зацікавити навіть підлітків. 

Саме в цьому часописі добре проглядається проблема гендерного 

дисбалансу, адже на зображених малюнках хлопці завжди керують 
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автомобілем, а дівчатка лише сидять поряд. Це свідчить про стереотипне 

сприймання хлопчиків як розумних та винахідливих, а дівчаток — здатних 

лише фантазувати, чаклувати й мати гарний вигляд[4].  

Це явище не можна назвати цілком позитивним – ознайомлюватися з 

такою літературою в 12 років зарано. Маленькі дівчатка хочуть скоріше 

подорослішати та часто не правильно розуміють поради, які викладені на 

глянцевих сторінках. 

Журнали, які копіюють жіночі часописи мають продаватися дівчатам не 

раніше 15 років, а для більш юної аудиторії важливо підбирати теми, які 

відповідають віковим особливостям дівчинки.  

На сьогоднішній день із загальної кількості підліткових журнальних 

видань близько 20 % розраховані на дівчат в 1 % журналів – для хлопців. І це 

ще один приклад, який описує проблему тендерного дисбалансу в українських 

журналах для підлітків [2]. 

Виходить, що на потреби хлопців майже не звертається увага – в них 

немає змоги черпати необхідні знання та здобувати «чоловічі» звички за 

допомогою преси і, якщо можна так сказати, бути частиною суспільства.  

Отже, проаналізувавши друковані підліткові часописи, які функціонували 

в межах України з 1996 до 2016 рр., можна затвердити те що існує тенденція до 

розподілу періодичних журналів на гендерні сектори та існування тендерного 

дисбалансу.  

Опираючись на існуючу інформацію стає зрозуміло, що більша частина 

уваги приділяється підлітковим журналам, які розраховані на дівчам. А 

хлопцям доводиться задовольнятися поодинокими часописами, такими як 

«Маленький розумник» та «REAL BOYS». 
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МОВНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ЄВРЕЙСЬКОЇ СІМ’Ї  

У ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА 

Трумко О. М., 

к. ф. н., науковий співробітник 

Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою 

Національного університету «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

Творчість І. Франка припадає на кінець XIX – початок XX ст. – на період, 

який відзначається пізнавально-аналітичним підходом до відтворення 

реальності. Митці того часу намагалися об’єктивно відобразити обставини 

життя людини і водночас передати індивідуальну сутність її характеру, сприяти 

створенню соціальних умов, які забезпечували б формування людини нового 

плану на базі типологізованого героя з реальної маси людей [3, с.123, 147]. 

Метою І. Франка було «скопіювати доразу життя народів у всіх верствах і 

відносинах, показати світу його потреби, хиби і нестатки, а заразом вказати 

всюди живі і здорові елементи» [9, с.37], тому єврейська тематика посідає 
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вагоме місце у його творчості. Зауважимо, що на зламі ХІХ – ХХ ст. частка 

євреїв у Галичині становила близько 10 %. У їхніх руках зосереджувалася 

майже вся торгівля та краєвий промисел: євреї були корчмарями, торговцями, 

власниками промислових підприємств, банкірами, великими землевласниками 

та власниками копалень у містах Борислав і Дрогобич [2, с.36; 5, с.78–79]. 

Описуючи особливості побуту євреїв, І. Франко у своїх творах активно 

висвітлює тему батьків та дітей у єврейських родинах, розкриваючи 

національні особливості цієї проблеми в контексті загальнолюдських цінностей 

[4, с.158]. 

Мета цього дослідження – виявити особливості мовної реалізації образів 

членів єврейської сім’ї, зокрема дітей. Матеріалом для аналізу послужили такі 

твори І. Франка: «Boa constrictor» (1878; 1884), «Борислав сміється» (1881) та 

«Пироги з черницями» (1884). 

Образ дітей дошкільного – молодшого шкільного віку формують: 

– інформація про вік, яка виражена прямо числівником («Лейбуневі 

кінчиться шість літ, і завтра рано він іде перший раз до публічної школи» [10, 

с.203]) або опосередковано за допомогою прикметника малий [10, с.201]; 

– конкретизація рис характеру дитини за допомогою прикметників та 

дієприкметників негативної оцінки: дивний, дикий, докучливий, дразливий, 

жорстокий, злісний, непослушний, нервовий, розпещений, упертий, хворобливий 

[7, с.184–185; 8, с.289]; 

– опис інтелектуальних здібностей чітко окреслюють прикметники 

тупий, вжитий у переносному значенні («Дувідко був тупої голови» [7, с.185]), 

та спосібний у сполученні з прислівником мало [8, с.290], які реалізують 

вказівку на вкрай низький їх рівень; 

– характеристика світогляду, що полягає у любові до грошей («дуже 

любить їх [пироги – О. Т.], так любить, що віддав би за них усе, але то рішуче 

все на світі, окрім своїх срібних, наскладаних і в шабасовій камізельці зашитих 

двадцяти римських. Тих не віддав би вже, певно, за нізащо в світі» [10, с.201]) 

та підсвідомому розумінні їх важливості та необхідності у житті («що гроші 
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велика, майже свята річ, він так часто чув від батька й матері, що й сам 

свято вірив і навіть подумати інакше не міг» [10, с.204]). 

Образ сина доповнюють прізвисько «стеклий Дувідко» [7, с.184], де 

прикметник стеклий означає «такий, що завдає моральних страждань, мук» [1, 

с.1388], та оцінні атрибутиви кобольд («підземний злий дух, гном, який шкодив 

рудокопам і металургам» [1, с.549]), дух-мучитель («той, хто завдає мук, 

фізичних або моральних страждань» [1, с.697]) [6, с.402]. 

Ставлення до інших людей передають дієслова докучати (мусіти 

докучити), псувати, причіпатися, які позначають хлопця як людину, що не дає 

спокою, мучить та завдає клопоту іншим та робить непридатним для 

користування, вживання речі [1, с.315, 1186, 1140] («Він кождому мусив 

докучити, все псував, що далось зіпсувати, і ходив по покоях, мов яка помана, 

визираючи тільки, де би міг чого причепитися… він любив ні з сього ні з того 

причепитись і або роздерти одежину, похляпати, вдряпнути, вкусити, або, 

коли сього не міг зробити, починав кричати щомоці» [8, с.289]). Також він 

жорстоко поводиться з тваринами, що виражають дієслова мучити, обливати 

(окропом), випікати (очі), врізувати (вуха), реготатися [7, с.184].  

Взаємодію з матір’ю актуалізує дієслово боятися [10, с.201], що вказує на 

відчуття страху перед нею. Ставлення сина до батька також позначає дієслово 

боятися [6, с.433], уточнене прислівником трохи, що відображає міру вияву 

почуття (злегка, не дуже сильно [1, с.1477]). Відсутність у дитини поваги до 

батька спричинена діями матері: «коли кілька разів мати за нього завзято 

стялася з вітцем і отець уступив, хлопець своїм дитячим нюхом прочув, що й 

тут йому воля, бо мати оборонить, і почав виступати против вітця чимраз 

сміліше» [8, с.290]. 

Образ дорослого сина розкривають іменники панич/синочок (золотий) [8, 

с.441, 290], які вказують на його соціальний статус, а також прикметник 

молодий [8, с.441]. 

Особливості зовнішнього вигляду передають прикметники та 

дієприкметники негативної оцінки, що посилюється у контексті: «маленька, 
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груба, буцмата фiгурка… з низьким чолом, щетинистим, вгору стирчачим 

волоссям, з грубими губами, з маленькими сiрими очима» [6, с.403]. 

Прізвисько сина непотрібний лямпарта [6, с.415] підкреслює на те, що 

він не може здійснити, виконати що-небудь, не є необхідним для чогось, не 

приносить користі [1, с.774]. Відповідно до цього прізвиська моделюється 

характер хлопця, стиль його поведінки. 

Уявлення про внутрішній світ юнака створюють прикметники з 

негативною оцінкою дикий, дивний, зіпсутий, напівбезумний, ненормальний, 

хоробливий [8, с.282; 6, с.403–404]. Іменники злоба, лінивство, лютість, 

оспалість (близька до ідіотизму), упертість [6, с.403] свідчать про його 

небажання працювати, намагання все робити по-своєму, наполягати на своєму, 

інколи всупереч здоровому глузду. Хлопець проявляє гнів, сильне 

роздратування у відповідь на що-небудь, є байдужим, апатичним. Йому 

властиві жадоба до грошей та марнотратство.  

Оцінний атрибутив урвитель («той, хто робить, зчиняє бешкет; учасник, 

призвідник бешкету» [1, с.77]) та дієслова дуріти, збиткувати, розмітувати, 

тринькати [6, с.414] позначають негативні дії сина щодо інших.  

Стосунки з матір’ю розкривають іменники лютість, ненависть [8, с.292], 

з батьком – словосполучення бажати смерті, дієслово ненавидіти у поєднанні 

з прислівниками люто/завзято [6, с.432]. Син здійснює замах на життя свого 

батька, що майстерно зображено І. Франком за допомогою низки метафор: 

«…страшенний вуж, той сам Boa constrictor, що у нього був намальований і 

котрим він не раз так любувався, – обкручував його своїми дужими залізними 

скрутелями... Скорими рухами вуж обвивався круг нього і придавлював його 

заразом до пня пальми. Холод від тіла гадюки доходив йому до кості, морозив 

смілість і силу… він чує, що вуж обмотав його доразу, він бачить його голову, 

його страшенні, демонічним блеском, злорадною утіхою граючі очі якраз 

против свого лиця, погляди їх стрітились, і Герман помертвів. Мов ледовими 

ножами запоров його в груди той гадючий погляд! Ось паща змії рознімається 

широко-широко, мов кровава пропасть, і Герман бачить, як під блискучою 
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лускою корчаться залізні мускули гадюки, щоб послідній раз здавити свою 

жертву, щоб подрухотати їй кості…» [6, с.430–431]. 

Отже, у своїх творах І. Франко детально описує зовнішні характеристики 

дітей, їх риси характеру, інтелектуальні здібності, особливості світогляду, 

ставлення до оточуючих та батьків. Як правило, засобами виступають дієслова, 

прикметники та дієприкметники з негативної семантикою, прізвиська і 

метафори. 
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