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ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВОСТІ ТА РЯСНОСТІ PINUS SYLVESTRIS L. В 

АНТРОПОГЕННО ЗМІНЕНИХ ФІТОЦЕНОЗАХ ЛІСОСТЕПУ ТА ПОЛІССЯ 

УКРАЇНИ 

 Вовк Я. В., Воробієнко А.А., Ткаченко К.І., 

студенти біологічного факультету 

Настека Т. М. 

 к. б. н., доцент кафедри біології 

 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,  

м. Київ, Україна 

Впродовж 2016-2018 рр. студентами Факультету природничо-

географічної освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова проводились 

фітоценотичні дослідження Pinus sylvestris L. в природних угрупованнях: " 

Черкаський бір " (Черкащина), "Овруцький ліс" (Житомирщина) та о. Гідропарк 

(м. Київ). 

Мета. Дослідити життєвість представників виду P. sylvestris  в 

фітоценозах які зазнали антропогенного навантаження.  

Антропогенний вплив на природні угруповання поблизу міських 

агломерацій посилюється щорічно. Кількість міського населення зростає. Місто 

займає все нові і нові території, що, зрозуміло, супроводжується заміною 

природних угруповань [1]. Питання контролю кількості та життєвості видів 

стає все актуальнішим. 

Продовж 2016-2018 рр. студентами Факультету природничо-географічної 

освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова проводились фітоценотичні 

дослідження P. sylvestris  в природних угрупованнях. Місце проведення 

досліджень – околиці м. Києва (о. Гідропарк), Черкащини (“Черкаський бір ”), 

Житомирщини (Овруцький ліс).  
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В роботі висвітлено результати дослідження проведеного з метою оцінки 

життєвості та рясності P. sylvestris в природних угрупованнях України, що 

зазнали надмірного антропогенного навантаження.  

Матеріалом для написання роботи стали власні польові дослідження та 

аналіз літературних джерел. Дослідження проводились у весняно-літній період. 

Робота виконувалась згідно методичних рекомендацій по польовим 

дослідженням [2, с. 66]. Рясність видів встановлювали окомірним методом 

прямого обліку та підрахунком кількості екземплярів на пробній площі. 

Нами встановлено, що в Україні більшість лісів, які формує P. sylvestris 

характеризуються багатством рослинних форм і складною будовою. 

Деревостан, крім сосни звичайної (Pinus silvestris L.), дуба звичайного (Quercus 

robur L.) і берези  повислої (Betula pendula Roth.), бородавчастої (В. verrucosa 

Ehrh.) та пухнастої (В. pubescens Ehrh.), збагачує граб звичайний (Carpinus 

betulus L.), липа серцелиста (Tilia cordata Mill.), клен гостролистий (Acer 

platonoides L.), які утворюють тут другий і третій яруси [3, с.225]. 

 У підліску, крім ліщини звичайної або європейської (Corylus avellana L.) 

й бруслини бородавчастої (Euonymus verrucosa L.), можна бачити і такі види, як 

крушина вільховидна (ламка) (Rhamnus frangula L.), бузина чорна (Sambucus 

nigra L.), калина звичайна (Viburum opulus L.) та інші. 

Трав’яний покрив досить багатий. Постійними видами цього ярусу є 

деревій звичайний (Achillea millefolium L.), суниця лісова (Fragaria vesca L.), 

чина весняна  (Lathyrus vernus (L.) Bernh.) і чина гороховидна (Lathyrus 

pisiformis L.), купина лікарська (Polygonatum odoratum (Mill.) Druce), конвалія 

травнева (Convallaria majalis L.), зірочник лісовий (Stellaria holostea L.), сон 

широколистий (розкритий) (Pulsatilla patens (L.) Mill.), яглиця звичайна  

(Aegopodium podagraria L.), герань лісова  (Geranium sylvaticum L.) та ін [3, 

с.227-228]. 

В результаті антропогенного втручання, від якого страждають переважна 

більшість екосистем України, вагомих змін зазнають біотопи, а це, у свою 

чергу, позначається на видовому складі, рясності, життєвості рослин. 
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 Так, на основі проведених досліджень природних угруповань 

сформованих в заплаві Дніпра у межах міста Київ (о. Гідропарк) було 

встановлено, що за участю P. sylvestris тут формуються субори, а на піщаних 

пагорбах - сухі бори. Гідропарк є зоною масового відпочинку в якій 

рослинність зазнає надмірного антропогенного навантаження у весняно-літньо-

осінній період. 

Сосново-лишайникові угруповання - сухі бори (пробна площа № 1) 

складаються з 2-х ярусів: перший - дерева (P. sylvestris), другий – ксерофітні 

трави [3]. В другому ярусі представлені капуста заяча або очиток звичайний  

(Hylotelephium telephium L.), полин гіркий (Artemisia absinthium L.), місцями 

простежується злакова рослинність у фазі вегетації та поодинокі екземпляри 

бугили дібровної (Anthriscus nemorosa (M.Bieb.) Spreng.,) і кульбаби лікарської 

(Taraxacum officinale (L.) Weber ex F. H. Wigg) [4]. 

На пробній площі нараховано 26 екземплярів P. sylvestris. Категорія 

життєвості – 3 бали. Замкнутість крон дерев становить близько 45%. 

Проективне покриття другого ярусу незначне - 11%. 

В суборах (пробна площа № 2) дерева P. sylvestris мають низьку 

життєвість (3-2 бали) і утворюють проективне покриття лише 14%. Поряд із 

соснами ростуть дуби. 

У підліску з’являється граб, клен американський (Acer negundo L.). 

Чагарниковий ярус представлений ожиною сизою, або звичайною (Rubus 

caesius L.) [3, с.229].  

Трав’янистий ярус складають купина лікарська, яглиця звичайна, 

проникають кульбаба лікарська (Taraxacum officinale L.), будра плющевидна 

(Glechóma hederácea L.) чистотіл звичайний (Chelidonium majus L.)  та полин  

звича йний (Artemisia vulgaris L.) [3, с.225]. 

Загальне проективне покриття  - 58%.  

Ми відмічали ділянки витоптаного трав’яного покриву і оголеного 

ґрунту, зламане гілля, зрубані дерева, пошкодженні кущі та сліди від багаття.  

Дослідження, проведені в межах «Черкаського бору», дозволяють 
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говорити про те, що у місцях віддалених від промислових об’єктів та населених 

пунктів на пробних площах № 3 та № 4 зростає 38 і 42 екземпляри сосни з 

хорошим показником життєвості (3а бали – 14 та 19 екземплярів, 3б бали – 19 і 

21 екземплярів, 2 бали – 5 і 2 екземпляри). Дерева з прямим стовбуром, 

округлою або конусоподібною кроною, що досягають у висоту до 35 – 40 

метрів, діаметр стовбура 40 – 100 см. Дерева стрункі, мають циліндричний 

стовбур і невеличку, високо підняту крону з тонкими гілками. Кора 

червонувато-бура, лускувата. Молоді пагони зелені [4]. 

Субори, що розміщені поблизу від промислової зони міста (пробна площа 

№ 5), зазнали негативного впливу. Загальна кількість P. sylvestris  становить 24 

екземпляри на 500 м
2
. За розмірами, дерева на пробній площі, подібні до сосон, 

що ростуть на площах № 3 та № 4, але життєвість дерев нижча (3 бали – 7  

екземплярів, 2 бали – 12 екземплярів, 1 бал – 5 екземплярів) , у дерев 

зустрічаються підсохлі верхівки та гілки [4],   

 Природні угруповання “Овруцького лісу” зазнали найменшого 

антропогенного втручання. На 500 м
2
  (пробна площа № 6) ми нарахували 32 

сосни. Життєвість дерев становить 3 – 3а бали. 

 Сосни з прямим стовбуром, округлою або конусоподібною кроною, що 

досягає у висоту приблизно до 35 метрів, а діаметр стовбура 40 – 100 см. 

Дерева мають стрункі, циліндричні стовбури і невеличку, високо підняту крону 

з тонкими гілками, адже виросли в густому сосновому лісі. 

В даному лісі серед рослинного світу зустрічаються вероніка лікарська 

(Veronica filiformis L.), кислиця звичайна (Oxalis acetosella L.), котяча лапка 

(.Antennária dióica L.). Тобто, нижній ярус  лісу займають трави, гриби, мохи, 

лишайники. Досить поширена невисока трава – котяча лапка дводомна 

(Antennaria dioica L.), вона має листя з сизуватим, сріблястим відтінком. Цвіте 

дрібними бутонами-кошиками білого або рожевого кольору. Також тут добре 

розвивається білий лишайник, один з підвидів оленячого моху. 

Таким чином, на основі проведених досліджень, ми можемо говорити, що 

із зростанням антропогенного навантаження на природні угруповання кількість 
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P. sylvestris на пробних площах змінюється не суттєво, але категорія життєвості 

значно погіршується.  
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НЕДОСТАТНІСТЬ КОНВЕРГЕНЦІЇ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО 

ВІКУ  ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА   

Воробієнко А.А.,  

студентка біологічного факультету  

Вдовиченко А.Ю.,  

аспірант кафедри біології 

науковий керівник:                                                                                                                  

Кадошнікова І.В. 

доцент,  кандидат медичних наук 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

м. Київ, Україна 

 Актуальність.  Недостатність конвергенції — це стан, що часто 

зустрічається в період вікового становлення акомодаційно-вергентних 

відношень [4].  Недостатність конвергенції зазвичай вперше проявляється в 

шкільному віці: коли дитина починає виконувати тривалу роботу на близькій 

відстані. В подальшому дана проблема зникає чи навпаки загострюється 
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залежно від зорового навантаження та компенсаторних можливостей організму 

дитини [5].  

 В учнів з недостатністю конвергенції ускладнюється читання та 

виконання завдань зблизька, знижується продуктивність та результати 

навчання в школі, виникають труднощі з концентрацією, увагою та 

запамятовуванням прочитаного [1]. Цей аспект проблеми потребує спільної 

співпраці з вчителями, психологами та батьками учнів, що мають недостатність 

конвергенції. 

Мета. Ознайомити педагогів з проблемою недостатності конвергенції.  

Недостатність конвергенції - порушення бінокулярного зору, при якому 

на близькій відстані обидва ока не утримуються на об’єкті фіксації і одне око 

йде назовні [3]. Недостатність конвергенції є третьою проблемою порушення 

зору після короткозорості та далекозорості.  

 За даними  дослідників CITT, на один 4-й клас з 20 чоловік зазвичай 

припадає близько 2 дітей з недостатністю конвергенції. За даними досліджень  

CITT, недостатність конвергенції зустрічається у 13% дітей віком 6-10 років [6]. 

Здебільшого учні з даним діагнозом мають низький рівень успішності в 

навчанні та  оцінюються вчителями як нездатні до навчання, що є помилковим 

[1]. 

Основна проблема, на погляд багатьох вчених, в тому, що більшість 

вчителів просто не знають про такий діагноз, а отже не шукають його серед 

причин зниження здатності до навчання. А учні не можуть сформулювати 

проблему як скаргу, вони можуть думати, що ті проблеми які вони відчувають, 

вони  природні і всі їх відчувають. В цьому  випадку з маленькими дітьми 

складно орієнтуватися саме на скарги. 

Протягом  місяця ми спостерігали як відбувається процес зорового 

сприймання  в учня третього класу в процесі навчання. Наш досліджуваний має 

певні труднощі з навчанням, і вчителі й він сам вважають, що це пов’язано з 

його  вольовими якостями.  

В школі на уроках  та під час виконання домашнього завдання вдома він 
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розповідав, що: 

1. відчуває втому під час читання,  

2. слова рухаються, стрибають, плавають , 

3. відчуває головний біль при зоровому сприйнятті на близькій відстані., 

4. розмитість слів, нечіткий зір поблизу, 

5. виникають труднощі із запам’ятовуванням прочитаного, 

6. сонливість при виконанні роботи поблизу, 

7. уникає читання( «зливаються» слова).  

 Він вважає, що ті проблеми, які він відчуває природні і всі їх відчувають. 

Досліджуваний не міг повністю виконати домашнє завдання, на уроках  не міг 

чітко читати тексти та виконувати вправи на близькій відстані.  

 Ми запропонували учню відповісти на запитання, що були розроблені 

дослідниками CITT (Convergence Insufficiency Symptom Survey)  для виявлення 

скарг при недостатності конвергенції. Досліджуваний відповідав в залежності 

від частоти виникнення симптому (ніколи, рідко, іноді, часто, завжди) [7].  

1. Ви відчуваєте втому очей при читанні, роботі за комп’ютером?( завжди) 

2. Ви відчуваєте дискомфорт очей при читанні, роботі за комп’ютером? 

(завжди) 

3. У Вас бувають головні болі при читанні, роботі за комп’ютером?(часто) 

4. У Вас з’являється сонливість при читанні, роботі за комп’ютером? (іноді) 

5. У Вас є труднощі запам’ятовування тексту при читанні, роботі за 

комп’ютером?(завжди) 

6. У Вас буває двоїння при читанні, роботі за комп’ютером?(завжди) 

7. Чи буває, що при читанні слова в тексті починають зміщуватися, 

рухатися? (часто) 

8. У Вас буває почуття, що Ви повільно читаєте? (іноді) 

9. Ви відчуваєте біль в очах при читанні, роботі за комп’ютером? (часто) 

10. Ви відчуваєте засміченість очей при читанні, роботі за комп’ютером? 

(іноді) 

11. Ви відчуваєте тиск навколо очей при читанні, роботі за комп’ютером? 
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(часто) 

12. Чи буває, що текст стає нечітким (не в фокусі) при читанні, роботі за 

комп’ютером? (завжди) 

13. Ви втрачаєте місце де читали? (часто) 

14. Вам доводиться перечитувати ту ж сходинку?(часто) 

Загальна кількість балів становила 20, що свідчить про наявність 

недостатності конвергенції.  

Після нашого дослідження  та спостережень ми поспілкувалися з класним 

керівником та батьками учня. Ми  порадили  батькам нашого досліджуваного 

відвідати офтальмолога та зясувати чи наявні в учня проблеми із зором, 

пояснивши, що в учня наявні симптоми з недостатністю конвергенції чи 

синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю.  

Через тиждень ми дізналися, що в нашого досліджуваного наявні 

проблеми із зором та поставлений діагноз офтальмологом: недостатність 

конвергенції. Лікар запропонував активне(спеціальна гімнастика для очей) та 

пасивне(призначення призм) лікування для поліпшення зору та лікування 

даного захворювання.  

Ми порадили батькам знизити зорового навантаження в школі та вдома 

під час виконання домашнього завдання  на період, поки йде лікування. Зорове 

навантаження має бути мінімальним, і за можливості, замінене використанням 

аудіокниг або читанням батьками. Також пояснили вчителям, що учень має 

проблеми із зором, що впливають на його успішність в навчанні та спорті, й ми 

виразили надію, що педагоги замінять  певні вправи або зменшать їх для учня 

на момент його лікування [2]. 

Після курсу лікування ми провели провели тестування учня по 

опитувальнику  CITT( ми проводили його раніше) і побачили позитивні зміни, 

загальна кількість балів була нижче 12, що свідчить про згасання даної 

проблеми та покращення зорового сприймання учнем.  

Досліджуваний розповів, що в нього після курсу лікування зникли: 

1. розмитість слів,  
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2. сонливість при виконанні роботи поблизу, 

3. головні болі,  

4. двоїння під час читання, 

5. біль в очах, 

6. труднощі із запам’ятовуванням прочитаного. 

Після лікування успішність та продуктивність навчання учня 

покращилася. 

Отже, недостатність конвергенції  найчастіше проявляється у дітей 

молодшого шкільного віку. Важливим аспектом є те, що недостатність 

конвергенції негативно впливає на продуктивність і результати навчання в 

школі, створює труднощі з концентрацією, увагою і запам’ятовуванням 

прочитаного. Ця сторона проблеми вимагає уважності та пильності вчителів та 

психологів до скарг учнів, особливо тих, що мають низький рівень успішності. 

Дане явище серйозне і небажане, особливо для дітей та їх батьків. Чим 

швидше у  ранньому шкільному віці виявляється недостатність конвергенції й 

розпочата відповідна терапія, тим простіше і ефективніше буде шлях до 

корекції даного порушення. 
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УДК 517.98 

Фізико-математичні науки 

АЛГЕБРАЇЧНІ ЧИСЛА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

Глібовицький Б.І. 

студент факультету математики та інформатики 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 

м. Івано-Франківськ, Україна 

 

Комплексні числа виникли у зв’язку з потребою у розв’язанні рівнянь і 

досить швидко знайшли застосування як у багатьох розділах математики, так і в 

більшості природничих і технічних наук [1], [2], [3], [4], [5]. Історія виникнення 

і розвитку теорії комплексних чисел зв’язана з іменами таких великих 

математиків, як Дж. Кардано, Н. Тарталья, Р. Декарт, Л. Ейлер, Б. Ріман. 

У багатьох випадках застосування властивостей комплексних чисел 

дозволяє отримати вагомі результати для  задач, в яких комплексні числа явно 

не фігурують. Такими, наприклад, є задачі тригонометрії. Оскільки множину 

комплексних чисел можна ототожнити з декартовою площиною, то функції 
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комплексної змінної можна розглядати як функції з площини в площину. 

Властивості деяких класів таких функцій дають додаткові можливості для 

побудови образів певних підмножин площини при дії цих функцій.  

Число називають алгебраїчним, якщо воно є коренем деякого многочлена 

із цілими коефіцієнтами. 

 Метою даної роботи є виведення тригонометричних формул за 

допомогою комплексних чисел і доведення того, що числа вигляду  де m 

– ціле, n – натуральне,  є алгебраїчними.  

Основні результати досліджень 

Доведемо кілька тригонометричних  формул. Використовуючи 

тригонометричну форму комплексних чисел, маємо 

(cos  + i sin ) 2

1

= cos
2


 + i sin

2


; 

2

2
sin

2
cos 











i = cos  + i sin . 

1. Підносимо ліву частину до квадрату за формулою скороченого 

множення: 

cos 2

2


 + 2i cos

2


 sin

2


 + i

2 
sin

2 

2


 = cos  + i sin ; 

cos 2

2


 + 2i cos

2


 sin

2


 –  sin

2 

2


 = cos  + i sin . 

Прирівнявши дійсну і уявну частини, отримуємо: 

cos  = cos 2

2


– sin

2 

2


 

i sin  =2i cos
2


 sin

2


 

Зробивши заміну  2  в обох рівняннях і попередньо поділивши друге 

на і отримуємо формули подвійного аргументу:                                                            

cos2  = cos 2   – sin
2
 ;                                                                                         

sin2  =2 cos  sin ; 

cos2  = 2cos
2
  –1 (формула пониження степеня) .                                                   
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2. Аналогічним способом виводимо формули потрійного аргументу: 

(cos  + i sin ) 3

1

= cos
3


 + i sin

3


; 

3

3
sin

3
cos 











i = cos  + i sin ; 

cos
3

3


 + 3 cos

2 

3


 i sin

3


 + 3 cos

3


 i

2 
sin

2 

3


 + i

3 
sin

3

 3 
= cos  + i sin ; 

cos
3

3


 + 3 cos

2

3


 i sin

3


– 3 cos

3


 sin

2 

3


 –  i sin

3

3


= cos  + i sin . 

Прирівнюємо дійсну і уявну частини : 

cos
3

3


 – 3 cos

3


 sin

2 

3


= cos ; 

3 cos
2

3


  i sin

3


 – i sin

3 

3


= i sin . 

У першому рівнянні здійснюємо заміну sin
2 

3


 = 1– cos

2

3


:  

cos = cos
3

3


– 3cos

3












3
cos1 2   = cos

3

3


– 3 cos

3


+ 3 cos

3

3


= 4 cos

3

3


– 3 

cos
3


, 

а в другому cos
2

3


 = 1 – sin

2

3


: 

sin =3 sin
3












3
sin1 2  – sin

3

3


 = 3 sin

3


 – 3 sin

3

3


– sin

3

3


= 3 sin

3


–4 sin

3

3


. 

Зробивши заміну  3  в обох рівняннях, отримуємо формули 

потрійного  аргументу: 

cos 3 =4 cos
3 – 3 cos  

sin 3 = 3 sin – 4 sin
3  

Теорема. Для всіх    m  Z,   n  N       число cos 
n

m
 – алгебраїчне. 

Доведення 

Зауважимо, що 
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cos  + i sin  = (cos
n


 + i sin

n


)

n
 = (i sin

n


 + cos

n


)

n  
=



n

l 0

C
l
n (i sin

n


)

l
 

(cos
n


)

n–l 
 = 



n

l 0

C
l
n i

l
 sin

l

n


 cos

n–1

n


. 

При n = 2k: 

 cos
n


 + i sin

n

  n
 = 



k

l

2

0

 C
l
n  i

l
 sin

l

n


  cos

n-l  

n


 =  



k

j 0

 C
2j

n   i
2j  

sin
2j 

n


 cos

n-2j
  

n


  

+ +




1

0

k

j

C
2j+1

n   i
2j+1 

sin
2j+1 

n


 cos

n-(2j+1)
 

n


 =



k

j 0

 C
2j

n (–1)
j
 sin

2j 

n


 cos

n-2j
  

n


  +  

+ i




1

0

k

j

C
2j+1

n (–1)
j
 sin

2j+1
 
n


 cos

n-(2j+1)
 

n


. 

Звідси 

 cos  = Re (cos  + i sin ) = Re  


k

j 0

 C
2j

n (–1)
j
 sin

2j 

n


 cos

n-2j
  

n


  +  i





1

0

k

j

C
2j+1

n 

(–1)
j
 sin

2j+1
 
n


 cos

n-(2j+1)
 

n


   = 



k

j 0

 C
2j

n (–1)
j
 sin

2j 

n


 cos

n-2j
  

n


. 

При n = 2k + 1:   

(cos
n


 + i sin

n


)

n 
 = 





12

0

k

l
C

l
n i

l
 sin

l

n


 cos

n-l 

n


 = 



k

j 0

 C
2j

n  i
2j  

sin
2j 

n


 cos

n-2j
  

n


  +  

+


k

j 0

 C
2j+1

n   i
2j+1

  sin
2j+1

  
n


  cos

n-(2j+1)
  

n


 = 



k

j 0

 C
2j

n (–1)
j
 sin

2j 

n


 cos

n-2j
  

n


  +  

+ i


k

j 0

 C
2j+1

n (–1)
j
 sin

2j+1
 
n


 cos

n-(2j+1)
 

n


. 

Звідси 
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cos  = Re (cos  + i sin ) = Re  


k

j 0

 C
2j

n (–1)
j
 sin

2j 

n


 cos

n-2j
  

n


  +  i



k

j 0

 C
2j+1

n (–

1)
j
 sin

2j+1
 
n


 cos

n-(2j+1)
 

n

   = 


k

j 0

 C
2j

n (–1)
j
 sin

2j 

n


 cos

n-2j
  

n


. 

Отже, як для парних, так і для непарних n маємо: 

cos  = 


k

j 0

 C
2j

n (–1)
j
 sin

2j 

n


 cos

n-2j
  

n


, 

де k – ціла частина від ділення n на 2. 

Врахуємо, що  

                                         sin
2j

n


 = 









n


sin

j    
= (1 – cos

2
 

n


)

j
. 

Маємо: 

                                cos  = 


k

j 0

 C
2j

n (–1)
j  

=  (1 – cos
2
 

n


)

j  
cos

n-2j
  

n


. 

Покладемо φ = mπ  і врахуємо, що cos mπ = (–1)
m
: 

(–1)
m   

= 


k

j 0

 C
2j

n (–1)
j   

(1 – cos
2
 

n

m
)

j
 cos

n-2j
 

n

m
. 

Отже, cos 
n

m
 є розв’язком рівняння  

(–1)
m   

= 


k

j 0

 C
2j

n (–1)
j   

(1 – х
2
)

j 
 x

n-2j
 , 

тому cos 
n

m
 є алгебраїчним числом. 

Півплощину, внутрішність або зовнішність кола назвемо круговими 

областями. Кожну з таких областей можна однозначно задати трьома точками із 

межі і однією точкою з області. При дії дробово-лінійного відображення згідно 

із круговою властивістю межа кругової області перейде в пряму або коло, 

рівняння якого можна скласти за образами трьох точок із межі.  Точка із області 

перейде у внутрішність образу. Отже, за цими чотирма образами точок можна 
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побудувати образ кругової області. Ця процедура реалізована в системі 

комп’ютерної алгебри Mathematica. 
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АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ І 

ПРИЙОМІВ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА 

Довгаль С. О. 

Студентка відділу «Початкова освіта» 

Луцький педагогічний коледж 

Луцьк, Україна 

На основі переважаючого характеру джерел знань, діяльності вчителя та 

учнів, коли передавання і засвоєння знань здійснюються за допомогою слова, 

показу і практичної роботи, методи навчання групують на словесні, наочні і 

практичні. 

Застосування того чи іншого методу залежить від змісту навчального 

матеріалу, виховних завдань і вікових особливостей школярів. До словесних 

методів належать бесіда та розповідь; до наочних - демонстрування 

натуральних об’єктів, дослідів і зображувальних наочних засобів (кіно, 
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таблиць, схем); до практичних – практичні роботи учнів на навчально-дослідній 

ділянці, у кутку живої природи тощо, розпізнавання об’єктів, спостереження 

під час дослідів, які проводяться самостійно, та проведення експерименту. 

На практиці словесні методи реалізуються у формі бесіди, розповіді, 

опису, пояснення в межах загальних методів навчання - пояснювально-

ілюстративного або частково-пошукового. 

Основною складністю при застосуванні словесних методів є організація 

учнів. Увага дітей 1-4-х класів найефективніша протягом З - 5 хвилин, а потім 

вона послаблюється і потроху розсіюється. Тому слід заздалегідь готувати до 

уроку різні наочні посібники і продумувати методичні прийоми, які 

активізуватимуть пізнавальні можливості учнів.[2] 

Готуючись до природничої бесіди, учитель повинен враховувати вік 

учнів, їхній розумовий розвиток, рівень знань з раніше вивчених тем. У 1-2 

класах зміст запитань стосується в основному зовнішнього вигляду об’єкта 

природи – його назви, форми, величини, кольору, частин тощо. У 3-4 класах 

зміст запитань ускладнюється: починаючи із зовнішнього вигляду предмета або 

явища природи, вони повинні привести до розкриття внутрішньої суттєвості, 

пояснити причинно-наслідкові зв’язки.[1] 

У застосуванні наочних методів основну роль у переданні знань відіграє 

показ, демонстрування вчителем предметів і явищ, а слово вчителя набуває 

іншого значення. Під час застосування наочних методів джерелом інформації 

стають досліди, живі об’єкти, кінофільми, таблиці.   

Мета застосування наочних методів - збуджувати й розвивати активність 

сприйняття і мислення учнів. Наочність на уроках природознавства може бути 

натуральною (об’єкти природи живі й препаровані) і зображувальною (таблиці, 

схеми, муляжі, кінофільми). До наочних методів належить демонстрування 

дослідів, натуральних об’єктів, зображувальних посібників.[2] 

У зв’язку з інтенсивним використанням у навчальному процесі сучасних 

джерел інформації (телебачення, відео, комп’ютери та ін.) виділяють окремий 

метод навчання – відеометод. Його застосовують для формування нових знань, 
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їх контролю, закріплення, узагальнення, систематизації. Водночас кіноекран та 

телевізор слабко стимулюють розвиток абстрактного мислення, творчості і 

самостійності. Тому, щоб ефективно використовувати цей метод, необхідна 

спеціальна організація навчання. 

Показ наочних засобів сприяє закріпленню зоровими образами словесної 

інформації, створенню правильних образних уявлень про предмети та явища 

навколишньої дійсності у свідомості дитини. [3] 

Практичні методи навчання охоплюють різні види діяльності учнів і 

спрямовані на формування навичок та умінь застосовувати знання в 

стандартних чи змінених умовах з метою досягнення їх вищого рівня. У системі 

практичних методів навчання використовуються такі основні прийоми: 

постановка завдання, планування його виконання, управління процесом 

виконання, оперативне стимулювання, регулювання, аналіз результатів. 

Практичні роботи, які проводяться під час або після вивчення великих розділів 

і тем.[1] 

Велику увагу слід приділити спостереженню учнів за ростом і розвитком 

рослин та умовами їх росту під час роботи на пришкільній навчально-дослідній 

земельній ділянці. У 3-4-х класах слід проводити спостереження в кутку живої 

природи за зимовою сплячкою тварин. 

При правильній організації практичної роботи учні виконують ряд 

логічних операцій: порівняння, виявлення схожості й відмінності, класифікація, 

висновок, узагальнення. [2] 

Необхідною умовою навчання є правильне поєднання різних навчальних 

прийомів, які зможуть забезпечити навчальний і виховний ефект. Чим 

різноманітніші методи навчання, тим всебічнішим і осмисленішим буде 

сприймання учнями навчального матеріалу. Застосовуючи різні методи 

навчання, вчитель має постійно дбати про те, щоб самостійність учнів 

поступово підвищувалась. [1] 
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Macromycetes of Ukrainian Polissya play a crucial role in the mineralization of 

organic remains; some of them provide a supply of nutrients to numerous forest 

plants creating mycorrhiza on their roots. At the same time, the fruiting bodies of 

forest fungi are widely used for nutrition purposes primarily by the indigenous rural 

population. Their occurrence is particularly high in the northern regions of Zhytomyr 

region. Furthermore, it is known that the forest areas of this area have been the most 

contaminated as a result of the accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant. 

The first studies on varying levels of fungi contamination after the Chornobyl 

accident have revealed that their fetal bodies contain a significant amount of 

radionuclides. However, various types of fungi accumulate them at different 

intensities. Studies conducted in Belarus, Russia and Ukraine have made it possible 

to identify the species of mushrooms which accumulate the most of
137

Cs and develop 

regulations for their use. It was also found that the ecological conditions of the fungi 

growth and their belonging to certain trophic group effects the intensity of the 

radionuclide contamination. 

http://helpiks.org/3-63600.html
http://www.d-learn.pu.if.ua/data/users/48/tema6.doc
http://helpiks.org/3-63600.html
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The researchers have also discovered that there is a significant increase in the 

specific activity of 
137

Cs  when the mushrooms are being dried. The scientists have 

also developed special permissible levels of radionuclide contamination in dried 

mushrooms. Nevertheless, at present, there is no data on the levels of radioactive 

contamination of dried mushrooms in the Ukrainian Polissya. The purpose of our 

research was to detect radioactive contamination of dried fungi in areas contaminated 

with radionuclides. 

Our research was carried out in the village of Povch, Luhyn district, Zhytomyr 

region, which borders with  forest plantations with density of soil contamination of 

above 15Ki / km2. For the study, 135 samples were obtained from 15 families (3 

samples of each type - white mushroom, Polish mushroom and pickle). 

Table. Specific activity of 
137

Cs in dried  mushrooms of different species (DR 

137
Cs - 2500 Bq / kg) 

 

 

№ plot 

 

The name of the 

mushroom 

 

Repeat the subject 

the material 

 

Specific activity of 
137

Cs in the 

sample, Bq / kg 

 

 

 

1 

Boletus   edulis White mushroom 1 2589 

White mushroom 2 540 

White mushroom 3 32213 

Xerocomus badius Polish mushroom 1 266165 

Polish mushroom 2 88229 

Polish mushroom 3 172045 

Boletus scaber Boletus 1 8682 

Boletus 2 1081 

Boletus 3 3843 

 

 

 

 

2 

Boletus edulis White mushroom 1 3237 

White mushroom 2 59213 

White mushroom 3 26035 

Xerocomus badius Polish mushroom 1 156693 

Polish mushroom 2  209367 

Polish mushroom 3 133003 

Boletus scaber Boletus 1 584 

Boletus 2 3130 

Boletus 3 745 

 

The preliminary results from one series of measurements are presented in the 

table. The actual
137

Cs content  of radionuclide in most of the samples exceeds the 

permissible levels. 
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Луцького педагогічного коледжу 

Науковий керівник – Наталія Хомюк 

м. Луцьк, Україна 

Дотримання сталого режиму дня має дуже важливе значення в 

повсякденному житті школяра. Режим дисциплінує, допомагає бути зібраним. 

Допомагає дітям звикати до нового життя і правильно поєднувати відпочинок і 

навчання.  

Режим дня - це раціональний розподіл часу на всі види діяльності і 

відпочинку протягом доби. Основною його метою є забезпечити високу 
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працездатність протягом усього періоду неспання. Будується режим на основі 

біологічної ритму функціонування організму.  

Правильний режим дня школяра - це доцільно організований 

розпорядок добової діяльності, який відповідає віковим особливостям і 

передбачає повторюваний щодня автоматизм життєвих процесів.  

Надзвичайно важливо, щоб усі елементи режиму проводилися строго 

послідовно й у той же час. 

Основними елементами режиму дня школяра є: навчальні заняття в 

школі і вдома, активний відпочинок з максимальним перебуванням на свіжому 

повітрі, регулярне та достатнє харчування, фізіологічно повноцінний сон, 

вільна діяльність щодо індивідуального вибору. 

  — При організації режиму батькам слід враховувати стан здоров’я своєї 

дитини і функціональні особливості даного вікового періоду.  

  — Важливе місце в режимі дня школярів займає підготовка уроків 

вдома, на що витрачається від 2 до 4 год. на день. Рекомендується приступати 

до приготування домашніх завдань 2-3 години по поверненню зі школи, після 

обіду і деякого перебування на свіжому повітрі. Через 35 хв. слід робити 20-

хвилинні перерви. 

 — Всі види навчально-виховної діяльності учнів у школі та вдома,  

повинні включати перебування на свіжому повітрі не менше 2–3 год. на день. 

 — Тривалість сну в значній мірі залежить від індивідуальних 

особливостей учнів, стану їх здоров’я та фізичного розвитку. Вважають, що 

тривалість сну для дітей віком 7-10 років повинна дорівнювати 10-11 год.;  

 — Режим дня дітей, які навчаються в школі з 6-річного віку, повинен 

наближатися до режиму дитячих дошкільних установ.  

 — Почати день необхідно з ранкової зарядки, яка полегшує перехід від 

сну до неспання, дозволить організму активно включитися в роботу. 

Переважати мають такі вправи, які впливають на різні групи м’язів. Бажано 

включати навантаження для тулуба, м’язів рук, ніг, черевного преса і спини, 

вправи на гнучкість хребта і рухливість тазостегнових суглобів.  
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 — Після ранкової зарядки дитину чекають водні процедури. Дітям 

шкільного віку після кожного фізичного тренування треба приймати 

комфортний душ. Ніщо так не проганяє сон, як ранкове вмивання холодною 

водою.  

 — Сніданок обов’язково повинен бути гарячим і досить щільним, 

складаючи чверть від добової потреби дитини. 

 — Прийом їжі повинен проходити в тихій, спокійній і доброзичливій 

обстановці. Не дозволяйте дітям під час їжі читати книги й розмовляти. 

 — Повернувшись зі школи, дитина повинна пообідати і обов’язково 

відпочити. Пообідній відпочинок складе близько 1-1,5 години, без читання книг 

і перегляду телевізора. Цей час слабкі і часто хворіючі діти повинні приділяти 

сну.  

 — Оптимальним часом для приготування уроків служить період 15-16-ти 

годин, відповідний фізіологічному ритму найкращого засвоєння інформації. 

Підйом 7.00 

 — Найбільш сприятливий час підйому дитини після нічного сну – 7-7.30 

година ранку, таким чином, загальна тривалість нічного сну молодшого 

школяра -10.5-11 годин. 

Гігієнічні процедури, ранкова гімнастика 7:00-7:30 

 — Починати свій день молодшому школяреві слід з ранкової гімнастики. 

Вона не повинна займати багато часу. Після цього одягнутися, прибрати ліжко і 

поснідати. 

Сніданок 7:30-7:45 

 — Зміни інтервалів між їжею часто призводять до порушення апетиту у 

дітей. Прийом їжі без апетиту викликає розлад роботи органів травлення, 

сприяє розвитку хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту. 

Перебування в школі (навчальний час) 8:30-13:05 

 — Дуже корисно перед початком занять прогулятися протягом 20 – 30 

хв, це підвищує розумову працездатність і забезпечує продуктивність засвоєння 

навчального матеріалу. 
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  — В школу учень повинен приходити за 10-15 хв. до початку занять щоб 

встигнути приготуватися до уроку.  

 — Перебування на відкритому повітрі – найбільш ефективний вид 

відпочинку, який відновлює організм після стомлюючих занять, підвищує його 

працездатність до рівня, необхідного для повноцінного приготування домашніх 

завдань.  

Обід 13:30-14:00 

 — Для учнів початкової школи освітніх установ передбачається 

організація дворазового харчування. Воно передбачає організацію обіду і 

полудень (обов’язково для груп подовженного дня). 

Сон для учнів перших класів та дітей з ослабленим здоров’ям  14:00-

15:00 

 — Дітям з ослабленим здоров’ям, які швидко втомлюються, з 

підвищеною збудливістю нервової системи необхідний також денний сон 

тривалістю 1-1,5 г.  

Рухливі ігри, розваги на відкритому повітрі 14:00-15:45 

 — Тривалість (загальна) перебування на відкритому повітрі повинна 

становити для учнів молодших класів – 3 – 3,5 г. 

Полудень 15:45-16:00 

Самостійні навчальні заняття 16:00-18:00 

 — Самопідготовку учням рекомендується починати з завдань середньої 

складності, потім переходити до найбільш складного і важкого матеріалу, а 

завершувати роботу виконанням найлегших завдань.  

Вільний час, робота гуртків, заняття за інтересами 18:00-19:00 

 — В режимі дня учня передбачається час, який він використовує згідно 

індивідуальним схильностям, бажанням, інтересам, так званий вільний час. Цей 

час складає в режимі дня молодшого школяра 1-1,5 г. 

Вечеря 19:00-19:30 

 — У першу половину дня слід використовувати продукти, багаті на 

тваринний білком. А на вечерю – молочно – рослинні продукти. 
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Робота по дому 19:30-20:00 

 — Вільний час діти повинні присвячувати посильній допомозі родині, 

виконуючи певну роботу по дому.  

Вечірня прогулянка 20:00-20:30 

 — У вечірній час діти також можуть грати на відкритому повітрі. 

Особливо корисна прогулянка після вечері, перед сном, тривалістю близько 30 

хв. Вона знімає втому, що з’являється до кінця дня, знижує збудження нервової 

системи, сприяє швидкому засипанню.  

Гігієнічні процедури, приготування до сну 20:30-21:00 

 — Особиста гігієна включає в себе ранковий і вечірній туалет, ранкову 

гімнастику з подальшими водними процедурами, переодягання після школи і 

прогулянок. 

Нічний сон 21:00  

 — Загальна тривалість нічного сну молодшого школяра -10,5-11 год. 

 — За даними досліджень, яке було проведено у загальноосвітній школі І-

ІІІ ст. с. Грем’яче серед учнів 4 класів можна зробити такі висновки: 

Із 25 дітей: 15 -  піднімаються о 7:00 ранку, 10 – о 7:30. 

 — На запитання чи усі виконують ранкову зарядку, були такі відповіді:з 

25 опитаних, 13 дітей виконують ранкові вправи, інші 12 – ні. 

 — На запитання «Чи снідає дитина?» з 25 опитаних відповідь така: не 

снідає 1 дитина, бере з собою 1 дитина, і снідає 23дитини. 

 — Із 25, 14 дітей батьки привозять до школи, 11 дітей іде самостійно. 

 — З 25 опитаних дітей, 22 дитини обідає, 2 не обідає, та 1 не завжди. 

 — 18 дітей виконують домашнє завдання з допомогою батьків, а 7 

самостійно. 

 — Усі діти які були опитані допомагають батькам виконувати роботу по 

дому, по господарству. 

 — 21 дитина лягає спати о 21:00, а 4 дитини пізніше. 

Висновок: не усі діти з опитаних дотримуються правильного режиму 

дня, неправильний сон, неправильне харчування, ведення нездорового способу 
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життя може призвести до поганих наслідків, таких як порушення психіки 

дитини, нервозність, роздратування. Дитина стає байдужою до навчання, 

будуть виникати різні проблеми із здоров’ям, повністю буде себе погано 

проявляти, стане пасивною. Такій дитині не буде вистачати часу, аби все 

встигнути, вона буде швидко стомлюватись та повільно виконувати завдання. 

Література: 

1. [Електронний ресурс]  

http://pidruchniki.com/81225/bzhd/ogiyenichni_osoblivosti_rezhimu_ditey_pidlitkiv 

2. [Електронний ресурс] 

http://school44.edu.kh.ua/organizaciya_navchaljnogo_procesu/shkola_spriyannya_zd

orovyu/rezhim_dnya_shkolyara/ 

3. [Електронний ресурс] 

http://mamovediya.com.ua/rezhym-dnya-ditey-molodshoho-shkilnoho-viku 

____________________________________________________________________  
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЙ 

ВИРОЩУВАННЯ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ 

 

Забарна Т.А. 

 старший викладач кафедри  

землеробства ,ґрунтознавства та агрохімії 

 Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця,Україна 

 

В умовах ринкової економіки ефективність виробництва тієї чи іншої 

високоякісної продукції визначається її конкурентоспроможністю, тобто 

здатністю до зменшення собівартості продукції, зростання обсягів виробництва 

та збільшення робочих місць як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. 
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Впровадження у виробництво нових, більш адаптованих до умов 

зовнішнього середовища технологій вирощування, може в значній мірі 

забезпечити підвищення конкурентоспроможності рослинницької продукції. 

Тому визначення конкурентоспроможності технологій вирощування 

сільськогосподарських культур є актуальним та невідкладним завданням 

сучасної аграрної науки. 

В своїх дослідженнях оцінку технологій вирощування конюшини лучної 

на конкурентоспроможність ми проводили на основі методики запропонованої 

А.Д. Гарькавим, В.Ф. Петриченком та А.В. Спіріним. Вони пропонують три 

самостійні оцінки конкурентоспроможності, що можуть доповнювати одна 

одну: перевірка на інтенсивність, яка включає порівняння коефіцієнтів 

енергетичної ефективності та сукупних витрат непоновлюваної енергії нової та 

базової технологій; оптимізація або оцінка технологічних процесів за 

прибутком з урахуванням попиту; комплексна оцінка конкурентоспроможності 

за допомогою відповідних коефіцієнтів. 

Одержані результати з визначення коефіцієнтів енергетичної, 

інтегральної оцінки та комплексного коефіцієнта конкурентоспроможності 

показали, що вони змінюються залежно від сортових особливостей, удобрення 

та способу вирощування. 

За контроль було взято варіант вирощування конюшини лучної без 

використання мінеральних добрив та без проведення передпосівної інокуляції 

насіння бактеріальним препаратом. 

Встановлено, що максимальних показників конкурентоспроможності 

було досягнуто на варіанті з внесенням фосфорно-калійних добрив (Р60К90) у 

передпосівну культивацію та проведенням інокуляції насіння. В безпокривних 

посівах коефіцієнт енергетичної оцінки для сорту Спарта і  Анітра становив 

1,06, в той час, як при вирощуванні рослин конюшини лучної під покривом він 

становив відповідно 1,07 та 1,06.  

За даних умов вирощування сортів конюшини лучної коефіцієнт 

інтегральної оцінки становив у сорту Спарта 1,04 – при безпокривному 
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вирощуванні, та 1,08 – при підпокривному. Для сорту Анітра коефіцієнт 

інтегральної оцінки в безпокривних посівах складав 1,05, а в підпокривних – 

1,08. 

Комплексний коефіцієнт конкурентоспроможності на варіанті з 

внесенням фосфорно-калійного удобрення становив для сорту Спарта у 

безпокривних посівах 1,03, а в підпокривних – 1,05. При цьому показники 

комплексного коефіцієнту конкурентоспроможності для сорту Анітра  також 

становили відповідно 1,04 та 1,05.  

На увагу також заслуговує технологія вирощування сортів конюшини 

лучної в підпокривних посівах із застосуванням передпосівної інокуляції 

насіння. За цих умов вирощування коефіцієнт енергетичної оцінки становив 

1,00-1,01, коефіцієнт інтегральної оцінки – 1,06 та комплексний коефіцієнт 

конкурентоспроможності – 1,02-1,03.  

В ході проведених робіт було визначено можливий напрямок розвитку 

технологій вирощування конюшини лучної. Встановлені напрямки розвитку 

технологій вирощування конюшини лучної сортів Спарта і Анітра, порівняно з 

базовою технологією.  

Встановлено, що по відношенню до базової технології практично всі 

запропоновані технології мали чітке спрямування в бік інтенсивного розвитку, 

окрім безпокривного вирощування конюшини лучної на варіанті без добрив, 

або лише із використанням ризоторфіну.  

Проведені економічний і енергетичний аналізи та визначення 

конкурентоспроможності розробленої технології вирощування сортів 

конюшини лучної, які базуються на внесенні фосфорно-калійного удобрення 

(Р60К90) із проведенням інокуляції насіння, свідчать про її перспективність та 

перевагу перед контрольним варіантом. 

____________________________________________________________________  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ОЛІЇ НАСІННЯ 

РІЗНИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ 

Киричук Т.С.  

викладач вищої категорії, викладач-методист 

Коледж технологій, бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки 

Осип Ю.Л.  

к. б. н., доцент 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

Проведено дослідження олії з насіння різних сортів винограду, яку 

отримували методом вичерпної екстракції гексаном з насіння. Методом 

газорідинної хроматографії встановлено вміст та співвідношення жирних 

кислот досліджуваних олій. 

Ключові слова: екстракція гексаном, газорідинна хроматографія, жирні 

кислоти, олії. 

Вступ: Рослинні олії є важливим джерелом поліненасичених жирних 

кислот, які відносять до вітамінів групи F. Якість і призначення олії в першу 

чергу визначається її жирнокислотним складом, тому визначення складу 

жирних кислот, що входять до складу олії насіння різних сортів винограду є 

важливим для представлення цінності саме цієї олії. Метою даної роботи є 

дослідження жирнокислотного складу олії виноградного насіння, а також 

фізико-хімічних показників якості олій. 

Актуальність теми: якість і призначення олії в першу чергу 

визначається її жирнокислотним складом. Визначення складу жирних кислот, 

що входять до складу олії кісточок різних сортів винограду є важливим для 

представлення цінності саме цієї олії.  

Мета і завдання дослідження: дослідити жирнокислотний склад олії 

виноградних кісточок, визначити показники якості олії, які містяться у 

винограді.  
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Для досягнення поставленої мети в даній роботі вирішуються такі 

завдання: 

 Отримати олії з виноградних кісточок різних сортів винограду методом 

вичерпної екстракції в апараті Сокслета. 

 Провести аналіз жирнокислотного складу отриманих олій методом 

газорідинної хроматографії. 

 Визначити хімічні показники якості, а також фізичні параметри олій. 

 Порівняти жирнокислотний склад одержаних олій і зробити висновки про 

їх вміст. 

Об’єкт дослідження: олії кісточок різних сортів винограду. 

Предмет дослідження: жирнокислотний склад досліджуваних олій. 

Для дослідження використовували насіння винограду з таких сортів: 

«Молдова», «Лідія», «Кардинал». Олії з насіння отримували  шляхом вичерпної 

екстракції н-гексаном у апараті Сокслета. Аналіз жирнокислотного складу 

досліджуваних олій проводили методом високоефективної газорідинної 

хроматографії на хроматографі «Кристалл 2000м» з капілярною колонкою DB-

FFAP (США) та полум’яно - іонізаційним детектором (ПІД).  

Результати досліджень (у %) представлені у таблиці: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок: Наведені дані свідчать, що жирні виноградні олії містять 

переважно лінолеву вищу w6 жирну кислоту, причому в олії з сорту «Молдова» 

її вміст сягає 79,9%. Вміст w9 олеїнової кислоти, коливається у межах 11,6-

14,1% в усіх досліджуваних оліях. У олії з сорту винограду «Молдова» вміст w3 

Олія з сорту 

 

Жирна кислота 

«Лідія» «Кардинал» «Молдова» 

Пальмітинова С16:0 6,0 6,0 5,3 

Стеаринова С18:0 3,1 3,4 2,8 

Олеїнова С18:1, цис-9 12,1 14,1 11,6 

Лінолева С18:2, цис-9,12 78,5 75,3 79,9 

Ліноленова С18:3, цис-9,12,15 0,4 1,2 0,2 
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ліноленової кислоти становить 0,2%, у сорті «Лідія» її вміст складає 0,4%, а у 

олії з сорту «Кардинал» 1,2%. 

Література: 

1. Шеманська Є. І. Склад і біологічна цінність олій холодного 

пресування / Є. І. Шеманська // Вісник ДонНУЕТ. – 2012. – № 1 (53) – 

С. 221 – 222. 

2. Біологія: навч. посібник / (Слюсарів А. О., Самсонов О. В., Мухін В. 

М. та ін.); за ред. та пер. з рос. Мотузеного В. О. – [2-е вид.]. – К. : 

Вища школа, 1995. – 607 с. 

3. Явоненко О. Ф. Біохімія / О. Ф. Явоненко, Б. В. Яковенко. – Суми : 

Університетська книга, 2002. – 372 с. 

4. Пархоменко Ю. М., Донченко Г. В. Вітаміни в здоров’ї людини / Ю. 

М. Пархоменко, Г. В. Донченко. – К. : Академперіодика, 2006. – 182 с. 

5. Шевряков М. В., Яковенко Б.В., Яворенко О.Ф. Практикум з 

біологічної хімії. – Суми: ВТД « Університетська книга», 2003. – 204 с. 
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Постановка проблеми:якими способами можна вирішити питання 
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Мета дослідження: запобігти подальшому забрудненню навколишнього 

середовища та згубного впливу відходів на живі організми шляхом 

застосування сміття у побуті. 

Основний виклад матеріалу 

Україна –  держава з багатовіковою історією, з прекрасною культурою та 

дивовижною природою. Але на наш час цю красу не цінують і завалюють 

відходами та різним сміттям. 

Відходи - це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у 

процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем 

утворення чи виявлення.  

   Україна входить в число країн з найбільш високими абсолютними 

обсягами утворення та накопичення відходів. Щорічно кількість сміття в нашій 

країні збільшується на мільярд тонн. Під різноманітні полігони та звалища для 

його зберігання вже відведено понад 160 тисяч гектарів. 

У середньому мешканець великого міста щодня викидає його 1—2 кг. 

Спробуйте підрахувати, скільки цього добра накопичується за рік? 

Підраховано: щорічно жителі України виробляють 11 млн. кубометрів 

побутових відходів, вони займають 260 тисяч гектарів — приблизно таку ж 

площу, як держава Люксембург. 

На сьогоднішній день в Україні тільки 4 сміттєспалювальних заводи - у 

Києві, Дніпропетровську, Харкові, Севастополі, працює тільки київський. А 

потреба потужностей з переробки твердих побутових відходів, у тому числі і 

сміттєспалювання, складає більше 10 млн тонн на рік. 

Неприпустимість дальшого нагромадження шкідливих речовин 

усвідомлено вже давно. Тому останнім часом частіше маємо можливість почути 

гасла: “Відходи у доходи!”. Вчені України мають чималий досвід з переробки 

промислових твердих відходів і використання їх як сировини у будівельній та в 

інших галузях промисловості. 

Охорона довкілля та створення безпечних умов для життєдіяльності 

населення країни — одне з головних завдань, які офіційно поставила перед 
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собою Україна. Такі наміри звучать красиво, цивілізовано. Але реальні цифри 

стосовно реалізації таких цілей просто жахають. Із накопичених за рік понад 50 

мільйонів кубічних метрів твердих побутових відходів (ТПВ) повторну 

переробку проходять лише 3%.  Решта звалюється на полігонах, які не 

відповідають жодним екологічним вимогам.  Потужності більшості сміттєвих 

осередків вже вичерпали свій ресурс: 242 з них недіючі, 248 — перевантажені, а 

більш як 1100 не відповідають нормам екологічної безпеки.      Майже на всіх 

відсутня система утилізації фільтрату, що збільшує ризик техногенної 

небезпеки цих об’єктів. Неналежним чином проводиться рекультивація звалищ. 

У містах для ТПВ створюють хоч якісьполігони. У приватному ж секторі, на 

селі, цими питаннями дуже не переймаються. У кращому випадку з’являються 

несанкціоновані звалища (сьогодні їх близько 3300), у гіршому — відходи 

звалюють у лісосмуги. 

Звільнення від відходів ведеться в трьох напрямках: 

 складування або навіть захоронення таким чином, щоб вони не 

впливали негативно на навколишнє середовище; 

 знищення відходів шляхом їхнього спалювання; 

 очистка від шкідливих речовин, що становить найбільш складний 

процес. 

Відходи, що не використовуються (чи не підлягають використанню), 

направляються на поховання на полігони-смітники. Ми спостерігаємо 

забруднення довкілля, що згубно впливає на людину прямо або побічно, через 

сільськогосподарські ресурси, через воду або інші біологічні продукти. 

Практика показала, що сміттєзбірники виділяють у повітря шкідливі гази, а у 

воду і ґрунт безліч шкідливих речовин. Від цього страждають не тільки живі 

організми,а й ґрунти, атмосфера, гідросфера. Таким чином слід провести 

дослідження для того,аби дізнатись,як люди відносяться до екологічного стану 

країни і чи вживають заходи для поліпшення екології. 
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Було проведене опитування,де постали такі питання: «Чи берете ви 

участь в екологічних заходах?», «Чи здаєте ви відходи,які є вторинною 

сировиною у приймальні пункти?», «Чи знаєте ви,що означає поняття 

«роздільний збір сміття»? 

 

З даного дослідження можна зробити висновок:людей слід інформувати 

про екологічну ситуацію в країні,створювати спеціальні служби,які 

займатимуться заходами для поліпшення екологічного стану нашої області, 

країни. 
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Висновок 

   Для всіх нас дуже важливо усвідомити на скільки "сміттєвий вал" 

небезпечний для довкілля. Не менш важливо й те, що й цю проблему можна 

легко подолати, зробивши невелике зусилля над собою. Для реального 

вирішення проблеми навали сміття в Україні потрібно: 

 Для покупок в магазині використовувати сумки, тоді не знадобляться 

пластикові пакети, які доводиться викидати.  

 Не купувати про запас ліки, побутову хімію і ін. – по закінченню 

терміну зберігання доведеться їх викинути.  

 Не викидати старі добротні речі (одяг, іграшки, меблі, техніку), які нам 

не потрібні. Знайти їм нового господаря або із старих речей виготовити нове, 

дати їм друге життя.  

 Пояснювати людям гостроту екологічних проблем зокрема сміття, 

виступати із закликами.  

 Включатися в екологічні акції і організовувати самим прибирання 

сміття з довколишньої території, очищення джерел, річок, свого під’їзду.  

 Вчитися збирати і сортувати сміття, учити цьому інших.  

 У місцях відпочинку і на вулицях розміщувати сміттєві урни. 

 Об’єднати зусилля, діяти злагоджено.  

Література: 

1. http://zosh6.at.ua 

http://zosh6.at.ua/
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Ботанічний заказник – природно-заповідна територія України, що 

створюється задля забезпечення охорони рідкісних та ендемічних видів, 

фрагменти різних фітоценозів. Заказники даного типу зазвичай створюються на 

лісових, степових, заплавних, болотних та інших ділянках; у гірських районах 

[1]. Михайлівський заказник – ботанічний заказник місцевого значення. 

Відомо, що заказниками оголошуються природні території з метою збереження 

і відтворення природних комплексів чи їх окремих компонентів. Оголошення 

заказників провадиться без вилучення земельних ділянок, водних та інших 

природних об’єктів у їх власників або користувачів [2, Стаття 25] тому на 

біологів, екологів та місцеву горомаду покладається особлива відповідальність 

за збереження біорізноманіття природного комплексу. 

http://5ka.at.ua/
http://life.pravda.com.ua/technology/2009/10/9/28416/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Продовж 2017-2018 рр. студентами Факультету природничо-географічної 

освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова проводились біоценотичні 

дослідження Миха йлівського зака зника. Мета дослідження – зробити еколого-

ценотичний опис біоценозів, що межуюють з населеними пунктами.  

В роботі використані стандартні методики польових досліджень у 

біогеографії [3]. 

В ході роботи нами було встановлено, що Михайлівський заказник 

розташований в Радивилівському районі Рівненської області, на території 

Михайлівської сільської ради, поблизу села Михайлівка. Загальна площа якого 

199,8 га. Зараз заказник перебуває у відданні Радивилівського лісництва ДП 

«Дубенський лісгосп» (квартали 104-106, за винятком виділу 27 кварталу 106). 

Заснований рішенням облвиконкому №345 від 16.12.1986 року. Південно-

східна сторона заказника напрямлена на автостраду «Київ – Чоп». Географічно 

заказник розташований у межах Кременецько-Дубенської акумулятивної 

рівнини Малого Полісся і характеризується рівнинним рельєфом з відмітками 

225-230м [4].  

У геологічній будові території беруть участь четвертинний 

флювіогляціальні та еолові відклади, представлені пісками, супісками та 

лесоподібними суглинками. Визначаються такі типи грунтів як: дерново 

оглеєні, дерново карбонатні. Такі грунти мають добре виражений дерновий і 

слабо виражені підзолисті горизонти, високий вміст гумосу, слабо кислу і 

нейтральну реакцію, міцну грудкувату структуру, малу вологоємність і низьку 

водо утримуючу здатність. Мають середній рівень родючості [5].  

Клімат району помірно-континентальний. Середня температура січня – 

4,5 °С, липня +18,2 °С. Зима м’яка, часто випадає мокрий сніг з дощем. Влітку 

переважає антициклональна погода, проте часті циклони із заходу приносять 

значну кількість опадів, що нерідко випадають у вигляді злив. Річна сума 

опадів складає 570-640 мм, більша частина їх припадає в теплий період року. 

Для осені характерні найвища у році хмарність, холодна волога погода, часті 

опади [4]. 
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За походженням це вторинний біогеоценоз, оскільки він висаджений і 

сформований людиною. Зараз заказник знаходиться на етапі замкненого 

угрупування.  

Основу заказника становлять бори та субори. Фітоценози триярусні.  

Едифікатиром є сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) з домішками клена 

ясенеподібного (Acer negundo L.) та гостролистогооо (Acer platanoides L.), і 

берези пониклої (Betula pendula Roth.). Вік дерев 50-70 років.  

Підлісок утворює ліщина звичайна (Corylus avellana (L.) H.Karst.), 

висотою 1-4 метри (4-6 тис. шт./га),  рідше трапляються бруслина бородавчаста 

(Euonymus verrucosus SCOP. ), свидина кров’яна  (Swida sanguineа L.), бузина 

чорна  (Sambucus nigra L.), горобина звичайна (Sorbus aucuparia L.).  

Третій ярус утворюють трави. У трав’янистому покриві ми виявили такі 

види як: конвалія звичайна (Convallaria majalis L.), щитник чоловічий  

(Dryopteris filix-mas L.) та шартрський (Dryopteris carthusiana  (VILL.) 

H.P.FUCHS), фіалка Рейхенбаха (Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau, ), ожина 

волосиста (Luzula pilosa L.), круціата гола  (Cruciata glabra (L.) Opiz), гравілат 

міський (Geum urbanum L.), костяниця (Rubus saxatilis L.), веснівка дволиста 

(Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt,) та інші види.  

Серед грибів можна зустріти такі шапинкові гриби: опеньок осінній справжній 

(Armillaria mellea  (VAHL) P. KUMM.), маслюк звичайний (Suillus luteus  (L.) 

GRAY), підберезники (місцева назва бабки) (Boletus scaber (Bull.) Gray ), 

сироїжки (Russula vesca Fr.), мухомор червоний (Amanita muscaria  (L.) HOOK.,), 

зрідка білий гриб (Boletus edulis Bull.) та інші. 

На території заказника відмічені види із Червоної книги України: 

третинний релікт — зозулині черевички справжні (Cypripedium calceolus L.) та 

диз’юнктивноареальний вид — лілія лісова (Lilium martagon L.), а також 

регіонально рідкісні види — горицвіт весняний  (Adonis vernalis L.), водозбір 

звичайний(Aquilegia vulgaris L. ), кадило сарматське (Melittis sarmatica L.). 

Із тварин — сарна європейська (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) , 

заєць сірий (Lepus europaeusPallas, 1778), сова сіра (Strix aluco Linnaeus, 1758), 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/H.Karst.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scop.
http://chalksteppe.org/ua/flora-and-fauna/species/swida-sanguinea.html
http://chalksteppe.org/ua/flora-and-fauna/species/swida-sanguinea.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vill.
https://ru.wikipedia.org/wiki/H.P.Fuchs
http://www.plantarium.ru/page/view/item/40780.html
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Jordan&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=F.W.Schmidt&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vahl
https://ru.wikipedia.org/wiki/P._Kumm.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9,_%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Baptiste_Fran%C3%A7ois_Pierre_Bulliard&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Samuel_Frederick_Gray
https://uk.wikipedia.org/wiki/Fr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hook.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Bulliard&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B6%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%94%D1%86%D1%8C_%D1%81%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/1778
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%96%D1%80%D0%B0
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жовна чорна (Dryocopus martius Linnaeus, 1758), крутиголовка (Jynx torquilla 

Linnaeus, 1758), дрізд чорний (Turdus merula Linnaeus, 1758), золотомушка 

жовточуба (Regulus regulus Linnaeus, 1758), веретільниця ламка (Anguis fragilis 

Linnaeus, 1758) та інші [6]. 

Згідно закону України «Про природно-заповідний фонд України» (стаття 

26) [4], на  територіях  заказників  забороняються суцільні, прохідні,  

лісовідновні  та поступові рубки, видалення захаращеності, а також  

полювання  та  інша  діяльність,  що суперечить цілям і завданням,  

передбаченим положенням про заказник. Проте, на даній території ми виявили 

сліди господарювання людини. Зокрема, це очистка від повалених дерев, 

вирубка заростей чагарників. Подібне втручання небажане. Воно змінює 

природні умови проживання цілого ряду тварин для яких повалені дерева, сухі 

пеньки, дупла, гущавини є їх екологічною нішею. Особливо якщо у флорі та 

фауні біогеоценозів є червонокнижні види. 

Таким чином, виходячи з проведеного еколого-ценотичного дослідження, 

ми можемо говорити про позитивний стан біогеоценозів Миха йлівського 

зака зника. Проте, необхідно проводити роз’яснювальну роботу серед місцевого 

населення з метою усунення втручання у життєдіяльність екосистеми.  
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Анотація. Проведено аналіз умов реалізації безрезонаторних оптичних 

ключів. На прикладі монокристалічного CdSe показано, що в області 

урбахівської ділянки спектра поглинання реалізується ключова залежність 

пропускання від інтенсивності збудження при розміщенні напівпровідника в 

збіжному потоці випромінювання. 

Вступ. В оптичних комп’ютерах логічні операції виконуються за 

допомогою оптичних ключів. Таким ключем є резонатор Фабрі-Перо, 

заповнений середовищем з нелінійною залежністю показника заломлення чи 

коефіцієнта поглинання К від інтенсивності I випромінювання [1, с. 520.]. 

Технологія виготовлення резонаторних ключів складна і дорога [2, с. 148], тому 

вивчається можливість створення безрезонаторних оптичних ключів.  

 У роботі проаналізовані умови реалізації безрезонаторних оптичних 

ключів і експериметально реалізовано оптичний ключ на основі нелінійного 

поглинання світла в урбахівській ділянці спетра поглинання монокристалічного 

селеніда кадмію. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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1. Умови реалізації безрезонаторних оптичних ключів. В області  

лінійної оптики зміна інтенсивності I  світла при розповсюдженні паралельного 

потоку світла у поглинаючому середовищі описується рівнянням 

IKdxdI л/ ,             (1) 

де oIRxI )1()(  , R - коефіцієнт відбивання, oI  - інтенсивність світла, що падає 

на вхідну поверхню плоско паралельної поглинаючої пластинки, лK - лінійний 

коефіцієнт поглинання. 

 Під час  аналізу поглинання світла у напівпровідниках можна 

користуватися формулою (1) тоді, коли можна знехтувати заповненням 

екстремумів зон дозволених енергій носіями заряду, тобто при низьких 

значеннях інтенсивності світла. При високих інтенсивностях світла, коли 

відбувається насичення поглинання, коефіцієнт поглинання K  залежить від 

інтенсивності I світла    

)/1/( *IIKK л  ,                (2) 

де 
*I  - параметр насичення поглинання. 

Замінивши у формулі (1) лK  на K , можна розраховувати зміну 

інтенсивності світла при розповсюдженні його у нелінійному середовищі. При 

цьому потрібно пам’ятати, що рівняння (2) справедливе лише для паралельного 

потоку світла. Для потоку, що сходиться чи розходиться у зразку, воно не 

виконується. Для моделювання розповсюдження світла в цих випадках 

розіб’ємо зразок товщино d  на елементарні шари товщиною x , вважаючи, що 

в кожному з них поширюється паралельний потік випромінювання.  

За допомогою формул (1) та (2) знайдемо значення інтенсивності iI  на 

виході i -го шару. Фокусування світлового потоку при переході від i  до )1( i  - 

гo шару врахуємо множенням iI  на 1/ ii SS  ( iS , 1iS  - площі поперечних nepepiзiв 

i -го та )1( i -го шapiв). Виконуючи таку процедуру по всій товщині зразка, 

знайдемо інтенсивность випромінювання на виході його. Аналогічну процедуру 

можна виконати i для розрахунку залежності пропускання від інтенсивності 
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світла  для дефокусованого потоку випромінювання. Вибором кута сходження 

світлових променів можна досягти майже повної незалежності інтенсивності 

світла від x . У цьому випадку забезпечується однорідне просвітлення зразка по 

всій його товщині, тобто повинна реалізуватись ключова характеристика. 

2. Результати дослідження. Експериментальна перевірка можливості 

реалізації безрезонаторних оптичних ключів була виконана на прикладі 

спеціально не легованих пластинчастих монокристалів CdSe n-типу товщиною 

400 мкм з питомим опором 1÷10 Ом·см. Накачка монокристалів здійснювалася 

лінійно поляризованим випромінюванням ( CE  , де E - вектор напруженості 

електромагнітної хвилі, C  - оптична вісь кристала) лазера на барвнику 

(довжина хвилі   лазерного  випромінювання  734 нм) із  тривалістю  імпульсів  

генерації  20 нс. Для збільшення густини потужності випромінювання 

застосовувалися лінзи із фокусними відстанями f =180 мм та f  = 15 мм. 

Довжина каустики першої лінзи (1,8 - 1,9 мм) значно перевищує товщину 

зразка. Таким чином, для зразка, розміщеного у центрі каустики, виконується 

умова паралельності світлового потоку. У випадку потоку випромінювання, 

сформованого короткофокусною лінзою, із кутом сходження променів  =32,8о 

(кут сходження променів і положення каустики лінзи визначались методом 

умовних меж [3, с. 27] зразок розміщувався на деякій відстані від каустики 

лінзи (рисунок). На такій же відстані від каустики розміщувався зразок під час 

дослідження залежності пропускання від інтенсивності у потоці світла, що 

розходиться (рисунок). Залежність пропускання від інтенсивності світла 

вимірювалася за однопроменевою методикою із використанням детекторів типу 

ЕЛУ-ФТ. 

Результати експерименту наведені на рисунку. Як і очікувалось, для 

паралельного потоку світла нелінійне зростання пропускання типове для 

процесу насичення поглинання (рисунок, крива 1). Для оптимальних умов 

фокусування (рисунок, крива 2) залежність )( oIfT   близька до ключової. 

Плавний вихід залежності )( oIfT   на насичення пов’язаний із гаусовим 
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розподілом інтенсивності по поперечному перерізу потоку випромінювання. В 

умовах дефокусування (рисунок, крива 3) спостерігається повільне зростання 

пропускання з ростом інтенсивності світла. Вкажемо, що експериментальні 

залежності )( oIfT   чудово узгоджуються із розрахованими за формулами (1) та  

(2) при використанні лише одного підгоночного параметра 
*I .    

 

 

Рис. 1. Залежність пропускання Т від інтенсивності oI : суцільні лінії - 

розрахунок за формулами (1) та (2), точки – експеримент. На вставці наведено 

геометрію досліду:  - кут сходження променів:  = 0 (1), 32,8о (2);  - кут 

розходження променів:  = 24о,  =734 нм. 

 

Таким чином, показана принципова можливість формування 

безрезонаторної ключової характеристики в урбахівській області крайового 

поглинання CdSe. Характерною особливістю таких ключів є їх невзаємність, 

тобто характер залежності )( oIfT   у сфокусованих і розфокусованих потоках 

різний (порівняй  криві 2 та 3 на рисунку). Це свідчить про можливість 

розв’язки послідовно встановлених ключів. 

Література: 
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Навчання треба розпочинати не із словесних тлумачень про речі, а з 

реальних спостережень за ними, бо це перехід від конкретного до абстрактного. 

Дослідницька наочність не лише сприяє доступності навчання, а й робить його 

більш важливим і невід’ємним засобом якості її засвоєння як для дітей, так і 

для дорослих. 

Іноді навчальний  матеріал має такий характер, що без дослідницької 

діяльності правильне уявлення про такий об’єкт узагалі неможливе. Щоб 

запобігти звуженню, або розширенню поняття доцільно на уроках 

природознавства спостерігати та проводити досліди. Це допоможе учням 

розпізнати типове, зробити крок від конкретного до абстрактного, перейти від 

уявлення до поняття. Про таку роботу свого часу писав В. Сухомлинський, 
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розкриваючи методику уроку, де наголошував, що вчитель повинен створити 

таку супровідну наочність та дослідницьку діяльність, щоб викликати у дітей 

захоплення. Сучасні вчителі-початківці простежують наступність ідей 

Сухомлинського в реалізації принципу наочності та дослідницької діяльності 

[1]. 

Дослід – це спосіб вивчення об’єктів чи явищ природи в спеціально 

створених штучних умовах. Дослід відрізняється від спостережень. Відомий 

учений Павлов зазначав: «Спостереження збирає те, що йому пропонує 

природа, а дослід бере у природи те, що він хоче». За допомогою дослідів 

можна не тільки демонструвати і довести до розуміння дітей деякі явища 

природи, а й з’ясувати причинні зв’язки в природі, розкрити причини 

виникнення окремих явищ, у доступній для дітей формі ознайомити із законами 

природи, розкрити суть природних явищ і процесів. 

Розрізняють такі види дослідів: 

1. За організаційними формами: 

а) демонстраційний – дослід проводить учитель у випадку, коли цей 

дослід складний або небезпечний для дітей (досліди з використанням вогню); 

б) фронтальний – дослід проводять учні. 

2. За часом проведення: 

а) короткотривалі – проводяться протягом невеликого проміжку часу 

безпосередньо на уроці; 

б) довготривалі – проводяться протягом значного проміжку часу (один 

або декілька тижнів) в позаурочний час. Наприклад, пророщування насіння [5]. 

Готуючись до уроку із застосуванням дослідів, учитель заздалегідь 

добирає і готує необхідне обладнання і матеріали, попередньо проробляє і 

перевіряє порядок проведення дослідів, складає ряд послідовних питань. Щоб 

учні свідомо поставились до роботи, щоб збудити їх інтерес, учитель може 

зацікавити учнів проблемним питанням, відповідь на яке вони здобудуть під 

час проведення досліду. 
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Досліди можуть проводити вчитель (демонстраційні) або всі учні 

(фронтальні). Демонстраційний дослід проводять тоді, коли використовують 

вогонь або якщо дослід складний. Однак, як під час фронтальних дослідів, так і 

під час демонстрування їх під керівництвом вчителя, проводять спостереження, 

аналізують і порівнюють їх, роблять відповідні висновки. Демонстраційні 

досліди треба проводити так, щоб їх добре було видно всім учням. Для 

безпечності підставку для досліду слід розміщати на відстані 1,5-2 метри від 

першої парти. При нагріванні води отвір у пробірці спрямовують у 

протилежному від учнів напрямку. 

Щоб навчити учнів не тільки самостійно пояснювати досліди, а й 

виробити навички самостійного їх виконання, треба застосовувати фронтальні 

досліди. Під час фронтальних дослідів кожен учень самостійно виконує прості 

досліди, вчиться поводитися з обладнанням, речовинами. Самостійне 

спостереження об’єктів, що вивчаються під час фронтальних дослідів, активізує 

увагу дітей, посилює інтерес до вивчення природи, привчає до творчого 

мислення [2]. 

Дослід має важливе значення для розвитку пізнавальних здібностей 

молодших школярів: дає можливість побачити різноманітні процеси, 

властивості природних об’єктів, зрозуміти сутність природних явищ; сприяє 

формуванню матеріалістичного усвідомлення фактів і явищ природи, 

виховання спостережливості, мислення, мовлення молодших школярів. 

Учень, який отримує знання про природу, сидячи у класі за партою, і 

учень, який засвоює знання про природу, спостерігаючи та досліджуючи 

об’єкти довкілля, розвиваються по-різному [3]. 

Щоб дізнатися на якому рівні проводяться спостереження в школах 

Волинської та Рівненської області, нами було проведено тестування в таких 

школах : м. Ківерці загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4, с. Пальче НВК, 

м. Луцьк загальноосвітньої школи I-III ст.№23, с. Журавичі загальноосвітньої 

школИ I-III ст., с. Доросині загальноосвітньої школи I-III ст., м. Костопіль НВК, 

с. Залухів загальноосвітньої школи I-III ст., с. Великий Курінь 
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загальноосвітньої школи I-III ст., с. Острів загальноосвітньої школи I-II ст., с. 

Ворончин загальноосвітньої школи I-III ст., с. Тельчі загальноосвітньої школи 

I-II ст., с. Лемешів загальноосвітньої школи I-II ст., с. Вічині загальноосвітньої 

школи I-II ст., с. Княгинок НВК, с. Старосілля загальноосвітньої школи I-II 

ст.,с. Дерно загальноосвітньої школи I-III ст., с. Мирків загальноосвітньої 

школи I-II ст., с. Покащів загальноосвітньої школи I-III ст. В тестуванні взяло 

участь 18 шкіл. Маємо такі результати (рис.1). 

 

Рис. 1. Стан проведення дослідів на уроках природознавства в школах 

Волинської та Рівненської області 

 

За даними опитування у 35 % шкіл досліди проводяться тільки вчителем. 

У 15% відсотках шкіл досліди проводять самі діти і у 50 % не проводяться. 

Проведення дослідів має важливе навчальне й виховне значення. Вони 

дають можливість виховувати у дітей дослідницький підхід у здобуванні знань, 

збуджувати у них інтерес до природи. Учні набувають умінь і навичок 

користуватися нескладним лабораторним обладнанням, а головне — 

спостерігати явища, розкривати причини, які викликали їхню зміну. Мислення 

учнів спрямовується на аналіз і синтез. Під керівництвом учителя вони вчаться 

виділяти істотні ознаки предметів. установлювати між ними подібність, 

узагальнювати, робити висновки. Постановка досліду збуджує інтерес учнів, 

розвиває їх спостережливість і мислення.  
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Опитування показало, що в 55% відсотках шкіл немає роздаткового 

матеріалу для проведення дослідів з природознавства. У 27 % шкіл роздатковий 

матеріал наявний тільки у вчителя і лише у 18% матеріалу вистачає для всього 

класу (рис. 2). 

Роздатковий матеріал, як засіб індивідуалізації, забезпечує формування 

позитивної мотивації кожного учасника навчально-пізнавальної діяльності; 

організацію й проведення індивідуалізованих самостійних робіт, які 

виконуються кожним учнем окремо й в індивідуальному темпі; індивідуалізація 

здійснюється не тільки за рахунок різних завдань, а й за рахунок варіювання їх 

залежно від індивідуальних можливостей; підвищення рівня розумової 

діяльності учнів, які мають можливість самостійно оцінювати, регулювати та 

контролювати її результати, що сприяє розвитку їхніх творчих здібностей [4]. 

 

Рис. 2. Наявність роздаткового для проведення дослідів з природознавства 

 

Отже, дослід як метод наукового пізнання має велике значення у 

навчальному процесі. Якщо порівнювати цей метод з іншими практичними 

методами, то він забезпечує емпіричний рівень пізнання й відрізняється від 

інших тим, що викликає більш активну мисленнєву діяльність; розвиває 

дослідницькі навички у школярів, їх творчі здібності, самостійність, 

самоконтроль, цілеспрямованість. 
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Питаннями вікової фізіології займалися ряд авторів. В їхніх роботах 

представлена вікова періодизація з урахуванням сукупності анатомо-

фізіологічних особливостей організму, умов життя, виховання і навчання. Так, 

за даними дослідників до молодшого шкільного віку відносяться діти 6 (7) – 10 

років, а на думку інших молодший шкільний вік – це діти 6(7) – 11 років.[1] 

 Фізіологічний розвиток молодшого школяра зумовлений формуванням 

організму, що викриває нові можливості для його діяльності, розгортання та 
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поглиблення зв’язків з соціальним оточенням. Водночас дозрівання 

стимулюється і впливами зовнішнього середовища, про що свідчить загальне 

прискорення фізіологічного розвитку дітей.[2] 

У дітей цього віку інтенсивно розвивається і удосконалюється весь 

організм. Темпи зростання і розвитку окремих органів і функціональних систем 

дещо знижуються в порівнянні з дошкільним віком, проте залишаються 

достатньо високими. Відзначено, що характерною особливістю процесу росту 

дитячого організму є нерівномірність і хвилеподібність. 

Вікові особливості формування організму молодших школярів мають 

певні характеристики. 

Кісткова система характеризується відносно рівномірним розвитком 

опорно-рухового апарату, але інтенсивність росту окремих розмірних ознак 

його різна. Довжина тіла збільшується в цей період в більше, ніж його маса.[2] 

За даними щорічний приріст тіла в довжину у молодших школярів 

складає 4 – 5 см, маси тіла – 2 – 3 кг, а обхват грудної клітки – 1,5 – 2 см. 

Приблизно такі ж відомості надані в роботах, проте автори відзначають 

збільшення росту на 3 – 4 см в рік. До 10 років у хлопчиків і у дівчаток темпи 

росту приблизно однакові. У віці 7– 9 років спостерігається значний ріст 

хребетного стовпа. В 10 років посилено ростуть поперекові і нижні грудні 

хребці. Кістки дітей, в порівнянні з кістками дорослих, містять менше 

мінеральних речовин і легко піддаються деформації. Процес окостеніння 

хребетного стовпа відбувається поетапно. В 6–9 років утворюються самостійні 

центри окостеніння для верхньої і нижньої поверхні тіл хребців, кінців 

остистих і поперечних відростків. М’язова система дітей молодшого шкільного 

віку розвинена ще слабо. М’язи мають тонкі волокна, містять в своєму складі 

лише невелику кількість білка і жиру. Відношення м’язової маси до ваги всього 

тіла в цей віковий період складає близько 1/4, в той час, як у підлітків 15 років 

це відношення становить 1/3. 

В зв’язку з інтенсивним ростом і зміною положення ребер, міняється 

форма грудної клітки, її передня частина опускається вниз, при цьому 
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можливості зміни об’єму грудної клітки в процесі дихання різко зростають. Це 

робить величезний вплив на характер дихання. Якщо раніше дихання було в 

основному черевне, то з цього віку воно стає грудочеревним або змішаним. 

У молодших школярів понижена економність зовнішнього і внутрішнього 

дихання. Зовнішнє дихання поверхневе, а у внутрішньому знижується 

утилізація кисню тканинами з артеріальної крові. Спостерігається порівняно 

велика частота дихання від 20 до 22 разів за хв.[3] 

В молодшому шкільному віці спостерігаються відмінності в розвитку 

дихальної системи. Так середні величини ЖЕЛ у дівчаток значно менші ніж у 

хлопчиків. Частота дихання до 8 років у дівчаток менша ніж у хлопчиків, 

максимальне ж споживання кисню у хлопчиків і у дівчаток приблизно 

однакове. 

Серцевий м’яз дитини 7– 8 років ще порівняно слабкий. Проте 

постачання кров’ю всіх тканин тіла відбувається удвічі швидше, ніж у дорослих 

завдяки більшій частоті серцевих скорочень (ЧСС) і більш швидкому 

кровообігу 

На основі проведених досліджень було визначено, що середня вага 

дівчаток молодшого шкільного віку сягає 20-21 кг., у хлопчиків 21-23 кг..  Діти 

молодшого шкільного віку в середньому вже мають до 4 постійних зубів.[1] 

Щодо м’язової та кісткової зрілості розвинута дрібна моторика рук та 

координація в системі «око-рука». Діти які ведуть малорухомий спосіб життя 

мають гірші показники від тих хто відвідує хореографічні гуртки, займається в 

спортивних секціях та від тих, просто ведуть рухливий спосіб життя. 

Отже, на основі проведених досліджень і вивчених літературних джерел з 

питань анатомо-фізіологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку, 

дитина має природну потребу до рухового режиму учнів і одним із шляхів 

вирішення  цієї проблеми є систематичне виконання учнями різноматних 

фізичних вправ, включаючи ранкову гімнастику, при врахуванні біологічного 

розвитку та стану систем організму, як основи формування постійної звички до 

занять фізичними вправами. Всі вправи повинні відповідати віковим 



54 
 

особливостям і підготовленості учнів, бути їм доступні. Вони повинні мати 

всебічний вплив на організм тих, хто займається, залучати до руху найбільшу 

кількість суглобів та м’язів організму. 
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Cartographic generalization is the method whereby information is selected and 

represented on a map in a way that adapts to the scale of the display medium of the 

map, not necessarily preserving all intricate geographical or other cartographic 

details. 

Well generalized maps are those that emphasize the most important map 

elements while still representing the world in the most faithful and recognizable way. 

The level of detail and importance in what is remaining on the map must outweigh 

the insignificance of items that were generalized, as to preserve the distinguishing 

characteristics of what makes the map useful and important [1]. 
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Cartographic generalization is influenced by geographical conditions: the same 

features are evaluated differently for different landscapes or according to the special 

nature of their relationship to other features—for example, wells are an important 

element in all topographical maps of desert and semi desert regions, but they are not 

indicated on similar maps showing areas with good water supply. Cartographic 

generalization is particularly affected by the function of the map. For example, in the 

case of a reference map, as much information as possible is provided, whereas on an 

educational map of the same scale the number of features shown will be reduced and 

limited to the requirements of the school program. 

Cartographic generalization may appear in the following ways:  

1.  The selection of objects (the restriction of the contents of the map to 

objects that are essential); 

2.  The carefully considered simplification of contours (the planned 

outlining of objects, both linear and those that occupy an area, in which the 

peculiarities of the outlines typical of such objects are maintained and sometimes 

even emphasized—the sickle shape of oxbow lakes or the circular shape of lakes on 

out-wash plains); 

3.  The generalization of quantitative characteristics by reducing the 

number of divisions within which quantitative differences for specific features shown 

on the map are indicated; 

4.  The generalization of qualitative characteristics by simplifying the 

classifications for the features being shown (not subdividing forests according to type 

when showing vegetation on topographical maps); 

5.  The replacement of individual features by general designations 

(indicating a population center by blocks and a geometrical sign instead of marking 

individual buildings) [2]. 

The results of the domain analysis provide the data  the most specifying factors 

of generalization of hydrography in most cases are the scale and aim of the map, as 

the classical methods of generalization are not designed to consider these two factors 

simultaneously, that`s why  there are certain difficulties in the generalization of water 
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bodies. This problem causes the need to create a new technique, which primarily 

would take into account these factors [3]. 

Different combinations of methods of generalization were studied to create the 

method of water-objects generalization. The aim of the map defines which objects 

will be displayed  first. In our case, the aim of the map is to show how the territory of 

the Dnieper basin is divided in accordance with their intended purpose. The 

generalization consist in the distribution of the territory into regions and uniting them 

for their intended purpose. Cartographer will decide how to combine different 

objects, excluding the less significant ones. 

The source data was downloaded from an electronic resource with 

OpenStreetMap.  

A linear layer of water-line.shp and a polygonal layer of water-polygon.shp  

have been created for developing the map. 

 The generalization algorithm consists of 6 stages: 

 1. Study of the object; 

 2. Selection of the initial generalization technique; 

 3. Selection of the Generalization method; 

 4. Selection of objects; 

 5. Groups of local objects; 

 6. Visualization validation. 

As a result of using this methodology, a map of the generalization of the 

Dnieper river basin has been constructed (Figure 1). 

The methodology can be used for different arid and humid areas. It will take 

into account all the significant features of the site, thus showing that the part of the 

cartographer remains important in the process of generalization. 
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Figure 1 – Map of the water basin of the Dnieper River 
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Вступ. Запаси водних ресурсів Волинської області достатні для 

задоволення потреб усіх галузей народного господарства у воді в необхідній 

кількості. Так, на території області протікає 132 річки загальною протяжністю 

3414 км. Однією з них є р. Турія довжиною 184 км, яка згідно з Державним 

стандартом  та Водним кодексом України (1995 p.) відноситься до середніх 

річок області. Однак, з кожним роком все більшої гостроти набувають питання 

погіршення стану річок на Волині. Це безпосередньо пов’язано з 

несанкціонованими викидами побутових стоків та стічних вод об’єктів 

промисловості і потребує термінового  вирішення.  

Передумовами для написання статті стали дані держінспекції у 

Волинській області, а зокрема факт неоднократної загибелі риби в р. Турія. 

Мета даної роботи полягає в аналізі ЗМІ та інших джерел, для вивчення причин 

загибелі риби та знаходження способів попередження виникнення заморів 

риби.  Свій початок Турія бере з джерел на північно-західному схилі 

Сокальсько Торчинської гряди Волинської височини на 2км південніше с. 

Затурці Локачинського району на висоті 218 м над рівнем моря. Протікає річка 

з півдня на північ через Локачинський, Турійський, Ковельський, 

Старовижівський, Камінь-Каширський, Ратнівський та Любешівський райони. 

Вздовж її берегової смуги розміщено 39 населених пунктів, найбільшим з яких 

є м. Ковель. Турія є правою притокою р. Прип’ять і впадає в неї біля с. Мала 

Глуша[2] . Притоками Турії є річки Воронка, Бобрівка, Рудка, Золотуха, 

Срібниця, Закревщина, Широка. Басейн річки, площею 2900 км
2
 , має 

грушеподібну форму. Значна частина його (36,7%) розорана. Найпоширеніший 

тип ґрунту -  дерново- підзолистий, який має сіре забарвлення і є доволі 

пористим.  Ерозія ґрунтів незначна, що пов’язано із слабкою розчленованістю 

рельєфу, незначними похилами (береги всюди майже низинні, за винятком 

декількох пунктів, які представлені гальковими та піщаними озами), наявністю 

ґрунтів, що важко розмиваються. Рослинність, на території басейну р. Турія, 

представлена болотними і заплавними масивами, хвойними та широколистими 

лісами. Так, обидва береги Турії до с. Туричан, правий берег річки до м. Ковеля 
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та нижче Датина і до самого гирла вкриті густими лісами[3]. Басейн р. Турія 

знаходиться у вологій, помірно теплій зоні. Середньорічна кількість опадів 

становить 600-650 мм, температура повітря в липні 18-19 ºС, в січні -  -5 ºС. 

Переважаючий напрям вітру східний, його середня швидкість 2-4 м/с [4]. Що ж 

стосується гідрологічних спостережень річки, то вони ведуться ще з 1922 року, 

щоправда, з перервами. Найвідчутніших змін Турія зазнала в XX столітті. Так, 

зокрема, у 1936 році русло Турії довжиною 1,2 км було спрямлене, яким є й 

тепер. Річкова мережа Турії помірно розвинута. Долина річки є слабо 

вираженою, її схили збігаються з прилеглою місцевістю, і лише на окремих 

ділянках (верхів’я сіл Турія, Ситовичі-Турчани, Датинь) вона трапецієподібна, 

шириною 200-600 м. 

Висота берегів Турії становить 0,5-1,5 м (біля с. Датинь – 4-6 м), вони 

круті або обривисті. Заплава двостороння, заболочена, шириною переважно 400 

– 800 м. 

Русло Турії слабо меандрує, на окремих незначних ділянках підмиває 

правий берег. У верхній течії розгалужене, переважно пряме, в нижній – 

помірно звивисте і розгалужене, острови невеликі і розташовуються через 0,5-2 

км. Швидкість течії невелика і становить 0,1-0,2 м/с, що обумовлено незначним 

похилом поверхні долини – 0,37 м/км. Дно рівне, на перекатах супіщане, 

піщане, на плесах – мулисте, рідше – торфове. Вище с. Датинь місцями 

відкриваються крейдові породи. 

Рівнинний характер місцевості, значна інфільтрація та наявність боліт в 

басейні утворює в загальному несприятливі умови у формуванні поверхневого 

стоку. Середня річна витрата води в гирлі ріки складає біля 19 м
3
 /с. Стік 

мінеральних зависів дуже малий. Каламутність води змінюється від 1,6 до 25-30 

г/м
3
 , середня  – 4,76 г/м

3
 

Водний режим річки в значній мірі визначається гідрологічними 

особливостями Ковельського водосховища. Воно розташоване в південній 

частині м. Ковель і має площу водного дзеркала 9,8 га. Основним призначенням 

водосховища є регулювання стоку р. Турії для технічного водопостачання 
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заводу «Ковельсільмаш», що спеціалізується на випуску сільськогосподарської 

техніки. Минулого року розпочато роботи з очищення дна водосховища, які не 

проводились ще з часів його створення. Тендер на виконання даного виду робіт 

отримало ТОВ «Українська компанія спецпроммонтаж» із Києва. В ході роботи 

планується поглибити дно на півтора-два метри, а піднятий з дна мул та пісок 

використати для підвищення до трьох метрів західного берега. Це начебто, 

дасть змогу ліквідувати заболочені ділянки та облаштувати рекреаційну зону 

для відпочинку міських жителів. Тобто, проектом передбачається, що роботи з 

очищення водосховища суттєво покращать екологічний стан басейну річки 

Турії. 

Однак, на сьогодні реального результату роботи не видно, хіба що - 

переритий і спотворений ландшафт, що пов’язано з відсутністю коштів. 

Хімічний склад води Турії природно формується в умовах надмірного 

зволоження під впливом широко розповсюджених карбонатних порід. Це 

обумовлює виражений гідрокарбонатно-кальцієвий склад вод і підвищену 

мінералізацію їх в період межені, яка досягає 600 мг/л. В період весняної повені 

мінералізація в річці знижується до 130 мг/л. Серед антропогенних факторів, 

найбільший вплив на хімічний склад води та екосистему Турії здійснює м. 

Ковель. Підприємствами, що негативно впливають на річку безпосередньо в 

місті, є: маслосирзавод, крохмальний завод, завод продтоварів, м’ясокомбінат, 

завод «Ковельсільмаш», а також Ковельський водоканал, обсяг викидів 

забруднюючих речовин якого на 2017 р. складав більше 1300 т. 

Державною екологічною інспекцією у Волинській області 2017 року були 

відібрані проби води зворотних вод Ковельського управління водопровідно-

каналізаційного господарства та річки Турія в межах міста Ковель та села Бахів 

Ковельського району.  В пробі, відібраній вище розташування очисних споруд 

м. Ковеля, в межах міста встановлено перевищення ГДК по залізу загальному в 

2,74 рази, по азоту амонійному – в 1,31 рази, по нітритах – у 2,34 рази. В пробі 

нижче скиду очисних споруд Ковельського управління водопровідно-

каналізаційного господарства села Бахів у річці Турія виявлено перевищення по 
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залізу загальному – в 2,64 рази, по азоту амонійному – у 1,14 рази, по нітритах – 

у 1,83 рази. 

Через надходження в річку комунально-побутових скидів на її ділянках, 

розміщених нижче м. Ковель, спостерігається високий вміст у воді органічних і 

біогенних речовин, а концентрація амонійного азоту і окислюваність 

перевищують норму в 4 – 6 разів . У річці Турія вже кілька років поспіль улітку 

масово гине риба. Не був винятком і 2017 рік. 

Для з’ясування ситуації біля села Вербка та в місцях масової загибелі 

риби були відібрані проби поверхневих вод та проведені лабораторні 

дослідження спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю 

державної екологічної інспекції. За результатами лабораторних досліджень 

встановлено, що риба загинула від отруєння хімічними речовинами, вміст яких 

перевищував гранично допустимі концентрації. Держінспекцією Волинської 

області встановлено, що при експлуатації очисних споруд Ковельського 

водоканалу в минулому році не проводився повний лабораторний контроль 

показників якості стічних вод, які скидаються у річку Турія. До того ж, через 

тривалі опади його очисні споруди не справлялися з відтоками. Згідно з даними 

відомчого лабораторного контролю якості стічних вод, зафіксовані значні, 

вище гранично допустимих, концентрації хрому шестивалентного у стічних 

водах, які подаються на очисні споруди від ВАТ «Комо». До того ж, виявлено 

перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій в місці випуску 

стічних вод з очисних споруд Ковельського водоканалу по хімічному 

споживанню кисню (від 39 до 69 разів), по нітритах (в 9-13 разів). При 

обстеженні акваторії річки Турія виявлено каналізаційний колектор, з якого у 

річку витікали неочищені господарсько-фекальні води. Ветеринари знайшли в 

рибі хімічне отруєння, екологи у воді - біологічне забруднення, фекальні стоки. 

У воді була максимально низька концентрація кисню - 0,5 мг/дм
3
. 

Турія є однією з брудних річок на Волині. Доказом цього є визначення 

комплексної оцінки якості води в річці, на основі матеріалів лабораторного 

аналізу води, проведених спеціалістами Державного управління екології і 
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природних ресурсів у Волинській області[5]. Оцінка базувалась на побудові 

моделі-карти у вигляді кругової діаграми. Серед показників, що визначались -  

хімічне споживання кисню, біохімічне споживання кисню (п’ятидобове), 

фосфати, азот амоній, розчинений кисень, нітрати, нітрити, завислі речовини 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель-карта визначення індексу якості води р. Турія 

 

Нанесення на діаграму фактичної зміни гідрохімічних характеристик 

показує стан води річки, за яким можна розглядати можливі джерела 

забруднення, а відношення площі, зайнятої діаграмою фактичного забруднення, 

до площі, зайнятої оптимальними значеннями нормованих показників, дає 

сумарний екологічний індекс якості води – Іе. За оптимум брались значення 

першого класу екологічної класифікації якості поверхневих вод. 

 Клас якості води: І – дуже чиста - < 0,3; ІІ – чиста - >0,3-1; ІІІ – помірно 

забруднена - >1- 2,5; ІV - >2,5-4; V – брудна – 4-6; VІ – дуже брудна >6-10; VІІ 

– надзвичайно брудна - >10. 

За результатом роботи, виконаної на кафедрі екології та охорони 

навколишнього середовища ВДУ ім. Лесі Українки ступінь забруднення води в 

річці склав 8,54, за яким вода в річці відноситься до 6 класу якості (дуже 

брудна) [6]. 
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В результаті спостережень за якістю води р. Турії відділом аналітичного 

контролю і моніторингу Управління екології у Волинській області було 

встановлено, що кращою вона є при впадінні річки в р. Прип’ять. Тобто, вода в 

Турії розбавляється за рахунок приток і самоочищується. Однак, даний процес 

є відносно повільним і річка не в змозі справитись з тією кількістю 

забруднюючих речовин, яка надходить до неї. 

Висновок. 

Отже, ми дійшли до висновку про те що, сучасний екологічний стан річки 

Турія вкрай небезпечний для всього живого, зокрема для риб. Ми повинні 

терміново звертатись в Міністерство екології України, адже місцеві органи 

правління відмовляють в допомозі навколишньому середовищу. Закликати 

місцевих жителів не викидати сміття у водойму, заборонити викиди у річку 

промисловими підприємствами, очищення дна річки від рослин, які 

забруднюють середовище річки. Ми думаємо, що  потрібно замислюватись над 

власними вчинками і не мати споживчого ставлення до природи. 
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студентка хімічного факультету 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 

м. Луцьк, Україна  

За значенням пероксидного числа (ПЧ), розрахунком індукційного 

періоду та відсотка інгібування, ми оцінили антиоксиданту дію рослин родини 

Rosales олійних екстрактів: парила звичайного (Agrimonia eupatoria), суниці 

лісової (Fragaria vesca), коренів гравілату міського (Geum urbanum) та вовчого 

тіла болотного (Comarum palustre) на олію соняшникову рафіновану 

виморожену дезодоровану впродовж певного часу її зберігання при кімнатній 

температурі.  

Постановка наукової проблеми та її значення. Харчові переваги 

олійно-жирових продуктів визначаються такими факторами, як-от: якість 

вихідної сировини, жирно-кислотний склад, наявність біологічно активних 

речовин та окиснювальна стабільність  в процесі зберігання. 

Для того, щоб запобігати окиснювальним процесам або сповільнювати їх 

до олійно-жирових продуктів вводять антиоксиданти. У наш час 

спостерігається світова тенденція до відмови від синтетичних  сполук  у 

продуктах харчування, а натомість  використання натуральних рослинних 

екстрактів. 

Аналіз останніх досліджень цієї проблеми. Дослідники [1, с.57], [2, 

с.78]  оцінили антиоксидантну дію екстракту гравілату міського та парила 

звичайного. Зокрема, зазначено, що одержані спиртові екстракти з кореня 

гравілату міського  і  трави парила звичайного мають високе значення 

антиоксидантного потенціалу.  

Мета дослідження. Підібрати рослинний екстракт із значною 

антиоксидантною дією для покращення якості продуктів в жирових системах. 

Матеріали і методи. Ефірні олії досліджуваних подрібнених рослин 

одержували методом спиртово-жирової екстракції. Екстракцію проводили  при 

температурі 35 – 40 º С протягом 3 год [3, с.103]. Готували дві серії екстрактів з 
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наважками досліджуваних рослин 2г  та 4 г. Одержані екстракти додавали до 

соняшникової олії. 

Ступінь окиснення соняшникової олії визначали за значеннями 

пероксидного числа(ПЧ) іодометричним методом аналізу [4, с.91]. ПЧ 

визначали на 7-й, 14-й, 21-й, 28-й, 35-й, 42-й  день після приготування 

рослинних екстрактів. 

Проводили експериментальні розрахунки індукційного поріоду олії 

соняшникової, що містила  отримані екстракти, та визначали % інгібування 

вищезазначених екстрактів рослин. 

Виклад основного матеріалу. Процес окиснення ліпідів відбувається за 

експоненціальним законом, тому для аналізу результатів визначення ПЧ 

будували експоненціальну лінію тренду.  

При додаванні олійних екстрактів  парила  звичайного, одержаних 

екстракцією  різної кількості сухої сировини (2 і 4 г), процес окиснення майже 

не змінюється (Рис.1). Це можна пояснити легкістю вилучення біологічно 

активних речовин.  

 

Рис .1. Графік залежності ПЧ від часу для екстрактів парила звичайного 

 

Порівняння експоненціальних кривих окиснення показує, що при 

додаванні екстрактів суниці лісової, одержаних екстракцією різної кількості 



66 
 

сухої сировини, процес окиснення змінюється, але несуттєво (Рис. 2). При 

використанні 2г сировини спостерігається слабкий антиоксидантний ефект, а 

для подвоєної кількості сировини вже на 35-й та на 42-й день спостерігається 

середній антиоксидантний ефект. Це можна пояснити легкістю вилучення 

біологічно активних речовин. 

 

 

Рис.2. Графік залежності ПЧ від часу для екстрактів суниці лісової 

 

Знову ж спостерігається прооксидантна дія екстрактів кореня гравілату 

(на 35-й та 42-й дні визначення ПЧ експоненціальна крива для зразка з 

додаванням екстрактів гравілату міського міститься над експоненціальною 

кривою). При використанні 4 г сировини отримали менші значення ПЧ. Це 

пояснюється складністю вилучення антиоксидантів (Рис. 3). 
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Рис. 3. Графік залежності ПЧ від часу для екстрактів гравілату міського 

 

При використанні для екстракції 2г сировини спостерігається  

прооксидантна дія цього екстракту. Вже на 35-й та на 42-й дні визначення ПЧ 

досліджуваних екстрактів експоненціальна крива для зразка з додаванням 

екстракту вовчого тіла болотного міститься над експоненціальною кривою 

соняшникової олії. При подвоєнні наважки вовчого тіла отримали менші 

значення ПЧ порівняно з контрольним зразком (Рис.4). На мою думку, це 

пояснюється  складністю вилучення антиоксидантів із сировини  або ж нижчим 

вмістом біологічно активних речовин, що проявляють антиоксидантну дію. 
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Рис. 4. Графік залежності ПЧ від часу для екстрактів вовчого тіла 

болотного 

 Для кількісної оцінки антиоксидантної дії (антиоксидантного ефекту) 

використовували значення максимального відсотка інгібування 

(антиоксидантної сили) (табл.1), визначеного на 37-й та 45-й дні  та 

розрахованого за формулою: 

  

  Таблиця 1 

Відсоток інгібування для зразків олії соняшникової з додаванням екстрактів 

деяких рослин (на 37-й та 45-й день зберігання) 

Методика 1 Методика 2 

Екстракт 37-й день 45-й день екстракт 37-й день 45-й день 

Парило 19,9 23,7 Парило 22,1 23,0 

Суниця 8,8 8,2 Суниця 29,8 30,4 

Гравілат -0,7 -13,9 Гравілат 30,5 32,8 

Вовче тіло -2,9 -13,1 Вовче тіло 25,4 26,8 

 Антиоксидантний ефект визначали на основі значень відсотка 

інгібування. 

Таблиця 2 

Визначення антиоксидантного ефекту (антиоксидантної сили) 

Антиоксидантний ефект Відсоток інгібування 

прооксидант менше – 5 %; 

без ефекту від – 5 % до 5 % 

слабкий ефект від 5 % до 25 % 

середній ефект від 25 % до 50 % 

сильний ефект більше 50 % 

 

 Отже, екстракти парила звичайного та суниці лісової, отримані за 

методикою 1, виявляють слабкі антиоксидантні властивості, а екстракти 

гравілату та вовчого тіла проявляють слабку прооксидантну дію. При 

збільшенні наважки сухої речовини до 4 г, одержали екстракти, які виявляють 
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антиоксидантні властивості. Зокрема, суниця, гравілат і вовче тіло, одержані за 

методикою 2, мають зростання антиоксидантного ефекту. 

Висновки: Для дослідження антиоксидантних властивостей підготувала 

олійні екстракти трави і квітів парила звичайного (Agrimonia eupatoria), суниці 

лісової (Fragaria vesca), коренів гравілату міського (Geum urbanum) та вовчого 

тіла болотного (Comarum palustre) за підібраними методиками. Визначила 

пероксидні числа рослинних екстрактів  та соняшникової олії. Результати 

експериментальних визначень показали, що додавання усіх екстрактів (парила, 

суниці, гравілату, вовчого тіла) до соняшникової олії підвищує її стійкість до 

окиснення. За значенням відсотку інгібування  встановлено, що  екстракти парила 

звичайного проявляють слабкий антиоксидантний ефект, а екстракти гравілату 

міського, вовчого тіла болотного та суниці лісової – середній.  
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Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 

м. Кременець, Україна 

В умовах культурного та технічного прогресу помітнішою стає роль 

біологічних колекцій у житті суспільства як наукових, історичних, освітніх і 

природоохоронних інституцій. Особливе місце серед них посідають гербарії, 

одиницею зберігання яких є гербарний зразок – носій первинної інформації, для 

якого, в порівнянні з іншими об’єктами, характерна поліфункціональність, 

моральна незношуваність та необмежений термін зберігання. Історія гербарної 

справи тісно пов’язана з історією флористичних досліджень [1].  

Метою дослідження було здійснити порівняльну оцінку гербарних зразків 

студентів Кременецького державного учительського інституту (1940-1950 рр.), 

що знаходяться в Кременецькому краєзнавчому музеї та сучасного 

таксономічного складу флори Кременецьких гір, а відтак визначити види, які 

зникли з досліджуваної території через зміну і трансформацію екотопів або 

через інші прояви антропогенного тиску.  

Під час інвентаризації гербарних аркушів були виявлені та опрацьовані 

учнівські та фабричні гербарії 1940-1950 рр. Авторами даних гербаріїв є 

Ковальчук К. М., Журавель Л., Тукало В. О., Рахубка, Козачок А., Копачевська 

Н. І., Кулага В. Ф., Сусідка М., Керекеш Г. Г., Плетенчук Н. С., Грицаюк А. І., 

Карпенко Ж. О., Яремчук І. І., Стародуб, Губера, Мартинюк, Острогоф Г. – 

студенти Кременецького державного учительського інституту. Місцем їх збору 

вказана територія м. Кременця та його околиці. 

Студентські гербарії представляють 50 родин, до яких належать 200 видів, 

з них невизначеними є 10 видів. На сьогоднішній день  практично всі 
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загербаризовані рослини перебувають у хорошому стані, зберігають усі 

морфологічні та анатомічні ознаки живої рослини.  

Найбільш широко представлені родини Fabaceae, Poaceae, Compositae, 

Rosaceae та Brassicaceae. Родина Fabaceae нараховує 24 види (12 % від 

загальної кількості), Poaceae включає 22 види (11 %), Compositae – 21 вид (10,5 

%),  Rosaceae – 12 видів (6 %) і Brassicaceae – 10 видів (5 %). 

Опрацювавши сучасний таксономічний склад флори Кременецьких гір [2] 

та літературні джерела, ми порівняли отримані результати та встановили, що 

серед 200 видів сучасної флори близько 12 видів, які були виявлені у гербаріях, 

не зустрічаються. Види належать до 8 родин, а саме: Araceae, Compositae, 

Fabaceae, Gentianaceae, Poaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae, Umbellferae. Це 

ряска триборозна (Lemna trisulca  L.), ряска горбата (Lemna gibb), жовтозілля 

болотне (Senecio paluster),рокитник двоквітковий (Cutisus biflorus), рокитник 

чорніючий (Cytisus nigricans), чина японська (Lathyrus japonicus L.), в’язіль 

корончаcтий (Coronilla coronata), тирлич вузьколистий (Gentiana 

pneumonanthe), молінія голуба (Molinia caerulea), лепешняк складчастий 

(Glyceria plicata), вероніка безлиста (Veronica aphylla), різак звичайний 

(Falcaria vulgaris). 

Виявлено, що серед загербаризованих рослин є види, які належать до 

регіонально рідкісних: тирлич вузьколистий (Gentiana pneumonanthe), в’язіль 

корончаcтий (Coronilla coronata) [3].  

Опрацювання гербарних зразків дало нам можливість встановити видовий 

склад флори Кременецьких гір у 1940-1950 рр. та виявити види, які не 

зустрічаються у сучасному рослинному покриві досліджуваного регіону. Можна 

зробити припущення, що зазначені види зростають в одиничних екземплярах, 

тому на даний час не виявлені. Подальші наші дослідження будуть направлені 

на уточнення встановленого списку рослин. 
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Молодший шкільний вік вважається одним з найважливіших періодів у 

процесі формування особистості людини. У цьому віці інтенсивніше 

розвиваються різні задатки, формуються моральні якості, виробляються риси 

характеру. Саме в даному віковому періоді закладається і зміцнюється 

фундамент здоров’я і розвитку фізичних якостей, необхідних для ефективної 

участі в різних формах рухової активності, що, у свою чергу, створює умови 

для активного та спрямованого формування і розвитку психічних функцій та 

інтелектуальних задатків дитини. 

Кісткова система характеризується відносно рівномірним розвитком 

опорно-рухового апарату, але інтенсивність росту окремих розмірних ознак 

його різна. Довжина тіла збільшується в цей період в більше, ніж його маса. 

За даними досліджень приріст тіла в довжину у молодших школярів 

складає 4-5 см, маси тіла – 2-3 кг, а обхват грудної клітки – 1,5-2 см. Приблизно 

такі ж відомості надані в роботах, проте автори відзначають збільшення росту 
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на 3 – 4 см в рік. До 10 років у хлопчиків і у дівчаток темпи росту приблизно 

однакові. У віці 7–9 років спостерігається значний ріст хребетного стовпа. В 10 

років посилено ростуть поперекові і нижні грудні хребці. Кістки дітей, в 

порівнянні з кістками дорослих, містять менше мінеральних речовин і легко 

піддаються деформації. Процес окостеніння хребетного стовпа відбувається 

поетапно. В 6–9 років утворюються самостійні центри окостеніння для верхньої 

і нижньої поверхні тіл хребців, кінців остистих і поперечних відростків. 

Шийний лордоз і грудний кіфоз формуються до 7-ми років, а поперековий – до 

12-ти років, тому у молодших школярів спостерігаються випадки різноманітних 

порушень постави. Хребет відрізняється великою гнучкістю і рухливістю. 

Кістки тазу до 7–8 років тільки починають зростатися і при струсі можуть 

зміщуватися. 

За даними повноцінна опорно-рухова функція багато в чому пов’язана з 

формуванням стопи. Дитяча стопа в порівнянні із стопою дорослих відносно 

коротка і звужена в області п’яти. Формування склепіння стопи звичайно 

закінчується до 11– 12 років. 

В цей період у дітей найбільш інтенсивно збільшується рухливість 

хребта, а також плечових і тазостегнових суглобів. Найбільша рухливість 

хребта спостерігається у віці 8–9 років. 

М’язова система дітей молодшого шкільного віку розвинена ще слабо. 

М’язи мають тонкі волокна, містять в своєму складі лише невелику кількість 

білка і жиру. Відношення м’язової маси до ваги всього тіла в цей віковий період 

складає близько 1/4, в той час, як у підлітків 15 років це відношення становить 

1/3. 

У дітей 7-8 років м’язи розвиваються нерівномірно: спочатку м’язи 

тулуба, нижніх кінцівок і плечового пояса, а пізніше – дрібні м’язи. 

В період від 7 до 10 років приріст сили м’язів верхніх кінцівок йде 

інтенсивніше, ніж нижніх: середній приріст сили згиначів гомілки становить 3,6 

кг, а згиначів кисті – 8,3 кг. Сила м’язів розгиначів гомілки значно переважає 

над силою м’язів згиначів – 20,4 кг і 13,3 кг, відповідно. Діти 7–11 років ще 
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слабо диференціюють м’язові зусилля. Здібність до розслаблення м’язів в цей 

період змінюється незначно. 

У дітей 2 класу спостерігається поступове вдосконалення м’язової 

системи і рухових функцій. Разом із зростанням м’язової маси значно 

поліпшується координація рухів. В цей час інтенсивно формуються 

психомоторні функції, пов’язані з швидкістю і точністю руху. М’язова 

працездатність у хлопчиків 7–10 років більше, ніж у дівчаток цього ж віку. 

Характеризуючи стан дихальної системи у молодших школярів, автори 

відзначають, що з розвитком організму відбувається зростання органів 

зовнішнього дихання і посилюється їх функція. В молодшому шкільному віці 

завершується формування легеневих альвеол. З 7–8 років кількість їх практично 

не змінюється, але маса і об’єм легеневої тканини і повітроносних шляхів 

продовжує збільшуватися до закінчення пубертатного періоду. 

В зв’язку з інтенсивним ростом і зміною положення ребер, міняється 

форма грудної клітки, її передня частина опускається вниз, при цьому 

можливості зміни об’єму грудної клітки в процесі дихання різко зростають. Це 

робить величезний вплив на характер дихання. Якщо раніше дихання було в 

основному черевне, то з цього віку воно стає грудочеревним або змішаним. 

В цьому віковому періоді спостерігається відносна слабкість дихальних 

м’язів. У зв’язку з цим грудна клітка бере незначну участь в акті дихання, яке 

здійснюється, в основному, за рахунок опускання діафрагми. Тому робота, 

затрачена на дихання, у дітей значно більша в порівнянні з дорослими. 

На думку більшості авторів, життєва місткість легенів (ЖЕЛ) з віком 

збільшується, проте в різних дослідженнях ці цифри дещо відрізняються. Так, 

на думку ЖЕЛ зростає з 1300мл в 7-річному віці до 2000 мл в 12-річному. 

Починає спостерігатися диференціація типів дихання: у хлопчиків 

діафрагмальне, у дівчат грудне. 

Серцевий м’яз дитини 7– 8 років ще порівняно слабкий. Проте 

постачання кров’ю всіх тканин тіла відбувається удвічі швидше, ніж у дорослих 

завдяки більшій частоті серцевих скорочень (ЧСС) і більш швидкому 
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кровообігу. Тим самим забезпечується більш інтенсивний обмін речовин. ЧСС 

у віці 7– 10 років коливається в межах 76– 92 уд/мин. 

Розвиток нервової системи у молодших школярів майже повністю 

завершується, закінчується зростання і структурна диференціація нервових 

клітин. Сила і врівноваженість нервових процесів відносно невелика. Проте 

функціонування нервової системи характеризується переважанням процесів 

збудження над процесами внутрішнього гальмування, що може призводити до 

швидкого стомлення. 

У дітей цього віку домінує образне мислення, яке поступово 

абстрагується. Увага в дітей цього віку нестійка, вони нетерплячі, легко і 

швидко відволікаються на будь-який зовнішній подразник, що заважає процесу 

навчання. Концентрація уваги не більше 10хв. У них недостатньо розвинена 

здатність концентрації уваги. Довго утримувати увагу на об’єкті, що 

вивчається, вони ще не можуть; напружена і зосереджена увага швидко 

приводить до нервового стомлення. 

Діти 2 класів переживають етап формування людини як особистості, тому 

діти – відверті, відкриті у спілкування і важливе значення у житті займає 

авторитет вчителя. 

Пам’ять і мислення у дітей молодшого шкільного віку має наочно 

образний характер: діти легше запам’ятовують зовнішні особливості предметів, 

ніж їх логічну, смислову сторону, запам’ятовування носить в основному 

механічний характер. Лише поступово до кінця цього вікового періоду діти 

опановують прийомами спеціального запам’ятовування і розучування, 

поступово з віком відбувається перехід до абстрактного виду мислення. 

В процесі індивідуального розвитку у дітей спостерігаються етапи 

підвищеної чутливості до фізичного навантаження різної спрямованості 

(критичні періоди). У віці 6–8 років дитину легше навчити кататися на 

ковзанах, ніж в 9–11 років. В період від 8 до 12 років діти можуть навчитися 

практично всім рухам, що вимагають точності і високої координації. 
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Структура процесу навчання рухів дітей молодшого шкільного віку 

загальноприйнята, проте, вимагає врахування відповідних вікових 

особливостей методичних прийомів і методів навчання. 

Найефективнішим методом навчання є показ, оскільки в цьому віці 

переважає механічне запам’ятовування. Діти швидше запам’ятовують показані 

вправи, ніж ті, про які тільки розказано. Показ повинен бути точний, чіткий, 

безпомилковий і багатократний. Показувати необхідно в різних ракурсах і 

сповільненому темпі. Між показом і виконанням не допускати тривалих пауз, 

інакше увага дітей переключатиметься на сторонні об’єкти. Показувати 

повинен не тільки сам педагог, але і в ході навчання до демонстрації залучати 

дітей, у яких вправа вийшла добре. Це вселяє іншим дітям упевненість в 

доступності вправи, активізує їх діяльність і прискорює процес освоєння 

рухової дії. 

При навчанні ефективно використовувати наочність: таблиці, малюнки, 

схеми, діафільми і ін., які повинні бути привабливими, барвистими, 

кольоровими, цікавими і доступними для розуміння молодших школярів. В них 

слід чітко виділяти потрібні частини і елементи. Крім того доцільно 

застосовувати наочні орієнтири, які направляють, контролюють або обмежують 

рухи дітей. Вони із задоволенням виконують вправи, пов’язані з конкретним 

результатом (перестрибнути, доповзти, перекинути, потрапити і ін.). 

На всіх етапах навчання показ повинен супроводжуватися словесним 

поясненням. Методи слова і наочності тісно зв’язані між собою. При 

розучуванні вправи, потрібно не тільки показати його, але і розказати: за яким 

принципом вона складена, чому вибрана та або інша послідовність і т.д. 

Неосмислене запам’ятовування в цьому віці малоефективне. Коли матеріал 

осмислений, він набагато краще запам’ятовується і відтворюється. 
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