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УДК 579.8       Природничі науки 

 

ВИДІЛЕННЯ З ҐРУНТУ МІКРООРГАНІЗМІВ З АНТАГОНІСТИЧНОЮ 

АКТИВНІСТЮ ДО ЗБУДНИКІВ БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ  

СОНЯШНИКУ 

 

Варнашова Н. Ю., Гирич Я. А.,  

студентки Навчально-наукового інституту екологічної безпеки 

Національний авіаційний університет 

м. Київ, Україна 

Соняшник є основною олійною культурою в Україні. Він займає 90% по-

сівних площ олійних культур, забезпечує 80% валового збору насіння і до 90% 

виробництва олії. Зараз ця культура вирощується практично у всьому світі. По-

дорожуючи по континентах, соняшник стикався з захворюваннями 

викликаними патогенами, поширеними в місцях його вирощування [1].   

Збудниками хвороб соняшнику є понад 20 видів мікроорганізмів, основ-

ними серед них є: Phoma macdonaldii Sacc., Diaporthe helianthi Munt, Puccinia 

helianthi Schw., Plasmopara halstedii Novot, Pectobacterium carotovorum, 

Pseudomonas cichorii та ін. [2]. 

В даний час не знайдено ефективних методів захисту рослин від захворю-

вання. Тому це питання є актуальним для пошуку мікроорганізмів із проявом 

антагоністичних властивостей до збудників хвороб соняшнику. Виділення, ви-

вчення, підбір мікроорганізмів з антагоністичними властивостями до 

бактеріальних хвороб соняшнику дозволить створити музей польових штамів 

даного фітопатогену [2, c. 67]. 

Метою роботи є виділення з ґрунту мікроорганізмів з антагоністичною 

активністю до збудників хвороб соняшнику. 

Для пошуку мікроорганізмів з антагоністичними властивостями  викорис-

товувалися проби відібраними у Хмельницької області. Готували ґрунтову 

суспензію методом серійних розведень та подальшим висівом відповідного ро-

зведення на чашки Петрі з поживним середовищем Звягінцева для пошуку 

антагоністів бактерій. Дослідження фенотипових ознак проводили  згідно з за-
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гальноприйнятими методами [3]. Морфологію клітин вивчали на мікроскопі 

«Біолам» (×1350). Фарбували клітини за Грамом згідно з загальноприйнятими 

методами [3,с.87]. Для дослідження здатності мікроорганізмів використовувати 

різні вуглеводи застосовували середовище Гіса. Утворення газу визначали за 

появою піни або розривів і бульбашок в товщі середовища. Виявлення окисно-

відновних ферментів (каталази, оксидази), утворення: аміаку, (при дезаміну-

ванні амінокислот); сірководню при використанні сірковмісних амінокислот 

(цистин, цистеїн, метіонін), індолу при утилізації триптофану проводили згідно 

біохімічних тестів[3]. Ідентифікували виділені ізоляти за 9-м Визначником бак-

терій Бергі [4]. 

Відбір мікроорганізмів з антагоністичною активністю до збудників бакте-

ріальних захворювань соняшника здійснювався підсівом на чашки Петрі тест-

штамів з Української колекції мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусо-

логії НАН України – Pectobacterium carotovorum, Pseudomonas cichori та 

виділених ізолятів роду Pseudomonas sp., Pectobacterium sp. [5]. Культивували 

мікроорганізми 24 год за температури 30 °C. Через добу визначали зони затри-

мки росту (у мм) тест-культур. Після візуального дослідження, проводили 

відбір мікроорганізмів із найбільш антагоністичною активністю на фітопатоге-

ни та здійснювали повторний відсів для підтвердження результатів. 

З зразків ґрунту було виділено чисті культури, які перевіряли на антагоні-

стичну  активність до тест-культур – збудників бактеріальних хвороб 

соняшника за розміром (мм) зони затримки їх росту (табл.1). 

Таблиця 1 

Виявлення антагоністичної активності виділених чистих культур  

до збудників бактеріальних хвороб соняшника 

Виділені 

чисті культури 

Зона затримки росту тест- культур, мм 

Pectobacterium 

carotovorum 

Pseudomonas 

cichori 

Pectobacterium 

sp. 

Pseudomonas 

sp. 

№1 6± 2± 5± – 

№2 2 3 3 2 

№3 3± 5± 3± 5± 

№4 2 3 3 3 
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Виявлено, що більшою антагоністичною активністю до тест-культур збу-

дників хвороб соняшника. є ізоляти №1 (6 мм) та №3 (5 мм), меншою №2,4.(2 

мм та 3 мм, відповідно). 

У виявлених антагоністів №1 та №3 далі досліджували морфолого-

культуральні та фізіолого-біохімічні властивості та проводили попередню іден-

тифікацію до роду. Отримані дані можуть свідчити, що виділені мікроорганізми 

з антагоністичною активністю №1 та №3 відрізняються за морфологією коло-

ній, здатністю ферментувати  вуглеводи, утворенням  аміаку та індолу (табл.2). 

Таблиця 2 

Морфолого-культуральні та фізіолого-біохімічні властивості виділених мікроо-

рганізмів з антагоністичною активністю 

Властивість (ознаки) 
Виділені антагоністи  

№1 №3 

Морфолого-культуральні ознаки 

Морфологія клітин:    

розташування клітин  
палички, зібрані в ла-

нцюжки 

палички неправильної 

форми 

розмір, мкм  0,5-2,5 x 1,2 - 10 0,8-1,2 x 1,0 – 8,0 

рухомість рухомі рухомі 

      забарвлення за Грамом  Гр+ Гр+ 

      утворення спор  + - 

Морфологія колоній:   

форма округлі округлі 

розмір, мм середні, 3 мм дрібні, 1 мм 

колір жовтий білий 

прозорість непрозорі непрозорі 

край рівний рівний 

блиск відсутній відсутній 

характер поверхні гладенька гладенька 

профіль опуклий опуклий 

Фізіолого-біохімічні ознаки 

Ферментація вуглеводів:   

глюкози + + 

фруктози + + 

манози + – 

ксилози – – 

Відношення до кисню аероби аероби 

Продовження табл.2 
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Відношення  до температури    мезофіли мезофіли 

Протеолітичні властивості:   

 розрідження желатини + + 

утворення аміаку + – 

утворення сірководню – – 

утворення індолу – + 

Тест на каталазу + + 

Тест на оксидазу – – 

Примітка: «+» – є ріст; «–» – ріст відсутній 

Було визначено, що за фенотиповими ознаками виділений антагоніст №1 

може належати до роду Bacillus spp., антагоніст №3 – до роду Arthobacter spp.  

Отже, було виділено  та визначено родову приналежність мікроорганізмів 

з антагоністичною активністю  до збудників хвороб соняшника – м’якої гнилі 

Pectobacterium spp. є  бактерії роду Bacillus spp.,  для збудників бактеріальної 

плямистості соняшника Pseudomonas spp., – бактерії роду Arthobacter spp. 

Література: 

1. Климнюк А. Г. 1. Бактеріальні хвороби соняшника [Електронний ре-

сурс] / А. Г. Климнюк // АПК, Сільське господарство. – 2016. – Режим доступу 

до ресурсу: http://agro-business.com.ua 

2. Патика В. П. Фітопатогенні бактерії. Методи досліджень / В. П. Патика, 

Л. А. Пасічник, Р. І. Гвоздяк. – Вінниця: ТОВ Віндрук, 2017. – 432 с. 

3. Климнюк С. І. Практична мікробіологія: Посібник / С. І. Климнюк, І. О. 

Ситиник, М. С. Творко. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – 440 с. 

4. Определитель бактерий Берґи. – 9-е изд. / Bergey’s Manual of  Determi-

native Bacteriology: в 2 т. / пер. под ред. Ґ.А.Заварзина. – М.: Мир, 1997. – Т.1,2. 

– 800 с. 

5. Гирич Я. А. Виділення ізолятів збудників бактеріальних хвороб соняш-

нику як енергетичної культури / Я. А. Гирич, Н. Ю Варнашова //Мат. XХVІ 

Міжн. інтернет – конф. «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки», 

(Вінниця, 21 січня 2019 р.) –Вінниця, – 2019. –Ч1 – С. 3. 

http://agro-business.com.ua/
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УДК 635.652:631  Природничі науки 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИМБІОТИЧНОЇ АЗОТФІКСАЦІЇ АГРОЦЕНОЗІВ 

КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПЕРЕДПОСІВНОЇ  

ОБРОБКИ НАСІННЯ 

 

Гайдай Л.С., 

асистент 

Вінницький національний аграрний університет 

Відомо, що квасоля звичайна посідає друге місце після сої за площами 

посівів у світі. Для України вона є традиційною зернобобовою культурою. Ана-

ліз літературних даних свідчить, що найближчим часом посівні площі цієї 

важливої культури будуть поступово збільшуватися [1, 117 c.]. Квасоля нале-

жить до бобових культур, які здатні вступати у симбіотичні взаємовідносини з 

різними ризобіальними партнерами, таким чином родючість ґрунту підвищу-

ється. Завдяки цьому вона набула значного поширення на земній кулі. Попит на 

її зерно у світі постійно зростає.  

Інтенсифікація процесу симбіотичної азотфіксації залишається однією з 

актуальних проблем сучасного землеробства. Перспективний шлях її вирішення 

полягає у збільшенні частки симбіотрофного азоту в агроценозах при забезпе-

ченні високоефективного симбіозу бобових культур із відповідними видами 

бульбочкових бактерій. Ефективна взаємодія бульбочкових бактерій з бобови-

ми рослинами забезпечує активацію низки метаболічних процесів їх 

життєдіяльності й насамперед фіксацію атмосферного азоту. У результаті цього 

поліпшується живлення рослин, підвищується їх продуктивність, зростає якість 

сільськогосподарської продукції . 

Азотфіксувальний потенціал симбіозу квасолі з присутніми у ґрунті ризобі-

ями часто обмежений невисокою азотфіксувальною активністю бактерій. У 

зв’язку з цим обов’язковим заходом у технології вирощування квасолі повинна 

бути передпосівна обробка насіння біопрепаратами на основі селекціонованих 

штамів специфічних ризобій, яка підвищує продуктивність рослин квасолі [2,73c.].   
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Метою даної роботи було оцінити та визначити доцільність передпосівної 

інокуляції насіння високоефективними штамами азотфіксувальних бактерій для 

формування активного симбіозу з квасолею.  

Дослідження виконувались на полях дослідного господарства ―Бохониць-

ке‖ Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААНУ протягом 

2014–2016 рр. У дослідах використано сорт квасолі звичайної Славія і штами 

ризобій з колекції Інституту мікробіології і вірусології НАН України. За 1–2 

год. до висіву насіння контрольного варіанта зволожували водою (1–2 % від 

маси), інших варіантів – обробляли водною суспензією семидобової культури 

ризобій відповідних штамів із розрахунку 0,2–0,5∙10
6
 бактерій на насінину.  

В останні роки в умовах посушливого клімату лісостепової зони України 

широко впроваджується цінна продовольча зернобобова культура квасоля, яка 

характеризується стійкістю до високих температур, суховіїв, нестачі вологи. 

Бактеріальні препарати з використанням асоціативних азотфіксувальних мікро-

організмів поліпшують мінеральне живлення рослин, накопичують біологічний 

азот у ґрунті, знижують темпи розкладання гумусових речовин, покращують 

структурованість ґрунту, зменшують випаровування вологи ґрунту і масштаби 

ерозії [3, 55 c.].   

Накопичення великої маси бульбочок закономірно приводить до збіль-

шення активного симбіотичного потенціалу. Спостереження показали, що 

інокуляція насіння квасолі звичайної сприяє більш активному формуванню ак-

тивних азотфіксуючих бульбочок. Активність фермента нітрогенези, має 

особливість відновлювати азот та інші компоненти. Вивчення азотфіксуючої 

активності в кореневій зоні рослин показує її збільшення при передпосівній 

інокуляції. 

Під час проведених трирічних дослідженнях встановлено, що найменша 

азотфіксуюча здатність була у варіантах без інокуляції (2,0440 нМоль 

С2Н4/рослину*годину), тобто контрольні варіанти досліду, високою азотфік-

суючою активністю відзначилися варіанти з інокуляцією штамом Rhizobium 

phaseoli, Ф-16 – 13,1155 нМоль С2Н4/рослину*годину. Найвищі показники бу-
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ли у варіантах досліду інокульованих штамом Rhizobium phaseoli, Ф-16 + Рего-

плант + ЕПАА, відповідно – 14,2356 нМоль С2Н4/рослину*годину. 

Отже, з вище наведених даних видно, що найкращою азотфіксуючою вла-

стивістю володіли варіанти інокульовані азотфіксуючим штамом бактерій 

Rhizobium phaseoli, Ф-16 + Регоплант + ЕПАА з показником – 14,2356 нМоль 

С2Н4/рослину*годину. 
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ВИДІЛЕННЯ ІЗОЛЯТІВ ЗБУДНИКІВ БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ  

СОНЯШНИКУ ЯК ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Гирич Я. А., Варнашова Н. Ю., 

студентки Навчально-наукового інституту  

екологічної безпеки 

Національний авіаційний університет 

м. Київ, Україна 

Енергетичні культури – це рослини, які спеціально вирощуються для ви-

користання безпосередньо в якості палива або для виробництва біопалива. 

Однією з таких культур є соняшник, що несе енергетичний потенціал, оскільки 

на сьогодні в Україні є досвід виробництва брикетів (гранул) із лушпиння 

соняшнику. Такі брикети екологічно чисті і мають значно більший час горіння, 

ніж традиційні види палива.  

Теплотворна здатність 1 кг сухої речовини соняшникового лушпиння ек-
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вівалентна 17,2 МДж/кг. За цим показником лушпиння переважає дрова – (14,6 

-15,9) МДж/кг і буре вугілля – 12,5 МДж/кг[1, с. 35].  

На сьогоднішній час соняшник вирощується практично у всьому світі. 

Подорожуючи по континентах, дана енергетична культура стикалась з 

захворюваннями викликаними фітопатогенними бактеріями, поширеними в мі-

сцях його вирощування, що призводять до таких наслідків, як пожовтіння, 

в’янення листя, черешка і стебла, крайових квітів кошика, поява плям різного 

кольору, розміру та характеру, залежно від збудника, в результаті – некроз 

окремих органів соняшнику, або гибель всієї рослини, а отже зменшення вро-

жаю рослини, що має негативний вплив на енергетичну активність. 

Соняшник можуть уражувати понад 20 видів збудників хвороб, основни-

ми серед них є: Phoma macdonaldii Sacc., Diaporthe helianthi Munt, Puccinia 

helianthi Schw., Plasmopara halstedii Novot, , Pectobacterium carotovorum sp. – 

збудник м’якої гнилі, Pseudomonas cichorii – збудник бактеріальної плямистості 

та ін. [2, с.186 ]. 

Важливу роль у вирішенні проблеми збереження та підвищення врожай-

ності соняшнику відіграє пошук методів захисту рослин від хвороб, 

спричинених бактеріями, а першим етапом на шляху є ідентифікація даних фі-

топатогенних мікроорганізмів. 

Тому метою роботи є виділення ізолятів збудників бактеріальних хвороб 

соняшнику як енергетичної культури.  

Уражені зразки органів соняшнику (частини листків, стебла) відбирали на 

науково-дослідній ділянці Інституту мікробіології та вірусології імені Д. К. За-

болотного НАН України. Виділення ізолятів – збудників бактеріальних хвороб 

соняшнику здійснювали за стандартною методикою посіву розтертого матеріа-

лу на поживне середовище – КАА (картопляний агар) [3]. Культивували зразки 

3-4 доби за температури 26±2 ºС. Культуральні властивості визначали за харак-

тером росту бактерій на твердих поживних середовищах Звягінцева, МПБ, 

Ешбі, ГА (голодному агарі), КАА, за умовними позначеннями: «–» відсутній 

ріст;   «+» – слабкий ріст; «+ +» – помірний ріст; «+ + +» – рясний ріст. 
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Фізіолого-біохімічні властивості мікроорганізмів встановлювали за змі-

ною кольору індикаторів на середовищах Гіса внаслідок утворення продуктів їх 

життєдіяльності [3,с. 71]. Морфологію клітин досліджували за загальноприйня-

тими методами [3, с.87]. Ідентифікували виділені ізоляти за 9-м Визначником 

бактерій Бергі [4]. 

При досліджені культуральних особливостей  виділених ізолятів, було 

виявлено, що  на середовищах Звягінцева та МПА був  ріст  усіх п’ятьох ізоля-

тів. Інтенсивний – №1, помірний  – №2,3,5,  слабкий  – №4 На МПА  

інтенсивний ріст спостерігали у ізолята №4, слабкий  – №2,3,5 Інтенсивним був 

ріст на середовищі КАА – ізолятів №1,2,5.  Не виявлено росту:  у ізолята №3 на 

середовищах Ешбі, КАА; у ізолята №4 на середовищах ГА, КАА; у  ізолята №5 

на середовищах  Ешбі, ГА (табл. 1). 

Оскільки  середовище Звягінцева є диференційно-діагностичним для 

фiітопатогенних мікроорганізмів [5, с.115] подальші дослідження проводили  

на ньому.   

Таблиця 1 

Характер росту виділених ізолятів на різних поживних середовищах 

 

Поживне 

середовище 

Дослідні зразки колоній ізолятів 

№1 №2 №3 №4 №5 

Звягінцева +++  

 

++  

 

++  

 

+ 

 

++ 

 

МПБ ++  

 

+ + 

 

+++ + 

 

Ешбі – + – ++  

 

– 

ГА + 

 

++  

 

+++ – – 

КАА +++ +++ – – +++ 

 

Примітка: «+++» – ріст рясний; «++»  – ріст помірний; «+» – ріст слабкий; 

«–» – росту немає 
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Було встановлено родову приналежність п’яти ізолятів бактерій, ознаки 

ураження якими притаманні для бактеріальної плямистості соняшнику (плісня-

віння насіння і сходів, а також їх в’янення гниль і загибель справжніх листків) 

(табл. 2). 

Таблиця 2 

Морфолого-культуральні та біохімічні ознаки виділених збудників  

бактеріальних хвороб соняшнику 

 

Ознаки 

Дослідні зразки ізолятів 

№1 №2 №3 №4 №5 

Морфологія клітин 

Розмір 

клітин, мкм 

0,5–0,7× 

2,5–5,0 

0,7–0,8× 

2,7–7,7 

0,4–0,7× 

2,0–8,0 

0,3–0,6× 

2,0–15,0 

0,5–

1,0×3,0–0 

Розташування 

клітин 
ланцюжки ланцюжки поодинокі ланцюжки поодинокі 

Форма клітин палички палички палички коки палички 

Рухомість + + + + + 

Грам-

приналежність 
Гр– Гр– Гр– Гр+ Гр– 

Морфологія колоній 

Інтенсивність 

росту 
+++ ++ ++ + ++ 

Колір Жовтий Молочний 
Прозоро-

жовтий 

Жовтий 

(насичени

й в центрі) 

Молочний 

Розмір 
Точкові 

(<1мм) 

Дрібні     

(1– 2мм) 

Дрібні     

(1– 2мм) 

Дрібні      

(1– 2мм) 

Середні    

(2– 4мм) 

Форма Кругла Кругла Кругла Кругла Кругла 

Поверхня Гладка 
Гладка 

блискуча 

Гладка 

блискуча 
Гладка Гладка 

Краї Рівні Рівні Хвилясті Рівні Хвилясті 

Профіль Плаский Плаский Опуклий Опуклий Плаский 
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Продовження табл.2 

Використання субстратів: 

Глюкоза 

Лактоза 

Сахароза 

Фруктоза 

Дульцит 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Розрідження 

желатини 
– + + + + 

Відношення 

до кисню 
аероби аероби аероби аероби аероби 

Відношеня до 

температури 
мезофіли мезофіли мезофіли мезофіли мезофіли 

Каталазна 

реакція 
+ + + – + 

Оксидазна 

реакція 

– – 
+ + – 

Примітка: «+» – є ріст; «–» – ріст відсутній 

 

За дослідженими  морфолого-культуральними та фізіолого-біохімічними 

ознаками виділених ізолятів з хворих листків соняшнику проведено їх іденти-

фікацію. Було виявлено, що  Ізолят №1 можна віднести до бактерій роду  

Xanthomonas sp.; Ізолят №2 – до роду  Methylobacterium sp.; №3 – до роду  

Pseudomonas sp.; №4 – до роду  Micrococcus sp.; №5 – до роду  Pectobacterium 

sp..  

З п’яти дослідних зразків виділений ізолят №4, не є фітопатогеном соня-

шнику, оскільки бактерії роду Micrococcus sp. не викликають бактеріальних 

захворювань рослин [3, с.124]. 

Таким чином, з окремих листків соняшнику та стебел, виділено збудників 

бактеріальних хвороб, які відносяться до різних таксономічних груп бактерій: 

Xanthomonas sp., Methylobacterium sp., Pseudomonas sp., Pectobacterium sp. 
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МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТІВ 

 

  Гречанюк С.М., 

викладач вищої категорії, викладач-методист 

Бердянський машинобудівний коледж  

Запорізького національного технічного університету 

м. Бердянськ, Україна 

Державотворчі програми розвитку освіти передбачають розробку нової 

парадигми навчання і виховання, перехід педагогічної практики на нові теоре-

тично-методологічні й технологічні основи. Реформування освітнього процесу 

в Новій українській школі, яке відбувається з урахуванням досвіду провідних 

європейських країн, США та Фінляндії стосується також і якісного навчання 

природничих дисциплін.  Одним із напрямів педагогічних досліджень з рефор-
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мування освіти є інтегративні процеси, що охоплюють усі галузі діяльності су-

спільства. Необхідність інтеграції освіти випливає з самої природи людини. 

Вона сприймає дійсність не тільки як світ речей та ідей, a як цілісну систему, 

що опановується через поняття ―природа‖, ―життя‖, ―всесвіт‖. Саме філософсь-

ка думка про цілісність людини та світу, що її оточує, є методологічною 

основою інтеграції освіти. Основною ідеєю Я. А. Коменського, К. Д. Ушинсь-

кого, В. І. Вернадського та інших філософів-педагогів є думка про гармонійну 

єдність Людини та Природи. Підкреслюючи цю єдність, В. І. Вернадський 

стверджував, що ―людина – …не є випадкове, незалежне від оточуючого – біо-

сфери і ноосфери – вільно діюче природне явище. Вона є проявом великого 

природного процесу, який закономірно триває протягом щонайменше 2 млрд. 

років‖ [1,c.21].  Велике значення щодо ролі інтеграційних процесів в освіті ма-

ють ідеї Я. А. Коменського: „ ...розуміння речей окремо є щось часткове; 

навпаки, розуміння гармонії світу та загальної співрозмірності всього зі всім у 

ньому вносить у розум ясне та широко розливаюче світло‖ [2,c.425]. К.Д. 

Ушинський одним із перших сформулював причину перевантаження навчаль-

них програм, яка полягає у відсутності взаємозв’язку навчальних дисциплін, і 

запропонував інтегрований підхід до навчання [3]. 

Сьогодні у зв’язку із збільшенням об’єму інформації, який підлягає засво-

єнню в період навчання, а також з необхідністю підготовки студентів до 

самоосвіти, важливе значення набуває вивчення ролі міжпредметних зв’язків. 

Проблему міжпредметної інтеграції, можна віднести до числа традицій-

них, що стали вже класичними проблемами педагогіки. Її вивченню присвячені 

праці Ж.Ж.Руссо, Песталоцці,  Л.Н.Толстого,  Дж.Дьюі, П.Р.Атутова, 

С.Я.Батишева, О.Ф.Федорова, В.А.Кондакова, П.Н.Новікова, І.Д.Звєрєва, 

В.Н.Максимової, Н.А.Сорокіна, П.Г.Кулагіна, В.Т.Фоменка та інших. Міжпре-

дметні зв’язки в навчанні відображають комплексний підхід до виховання і 

навчання, дозволяють вичленувати як головні елементи змісту освіти. Вони фо-

рмують конкретні знання студентів, розкривають гносеологічні проблеми, без 

яких неможливе системне засвоєння основ наук. Міжпредметні зв'язки вклю-
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чають студентів в оперування пізнавальними методами, що мають загальнонау-

ковий характер (абстрагування, моделювання, узагальнення,  аналогія та інші). 

Організація навчально-виховного процесу на основі міжпредметних зв'язків 

може торкатися окремих занять (частіше узагальнюючих), теми, що підлягає 

вирішенню міжпредметної проблеми, декількох тем різних дисциплін, цілого 

циклу навчальних дисциплін або встановлювати взаємозв'язок між циклами [4].         

У педагогічній літературі з проблеми міжпредметних зв'язків (П.Р.Ату-

тов, С.Я.Батишев, М.М.Берулава, Ю.К.Васильєв, Р.С.Гуревич, М.І.Думченко, 

А.І.Єремкін, І.Д.Звєрев, Л.Я.Зоріна, В.Р.Ільченко, І.М.Козловська, Н.О.Лошка-

рьова, В.М.Максимова, М.І.Махмутов, О.В.Сергєєв, В.М.Федорова, А.В.Усова) 

найбільш ґрунтовно висвітлено теоретичні, змістові й процесуальні аспекти в 

галузі загальної середньої та професійної освіти. 

Одним із результатів навчальної діяльності студентів у навчальному за-

кладі має бути набуття особистістю фахових компетентностей. Під час 

дослідження встановлено, що студенти коледжу мають недостатній рівень 

знань з фізики. За результатами проведеного вступного контролю знань вияв-

лено, що 25% студентів не виконують завдання із розрахунковими і якісними 

задачами. З’ясувалося, що першокурсники не розуміють формул та законів, не 

володіють математичним апаратом. При розв’язуванні якісних задач хімічного 

та біологічного змісту не використовують узагальненні знання з фізики. Теми 

«Акустика», «Механічні коливання», «Електромагнітне поле», «Рентгенівське 

випромінювання» та інші сприймаються ними, як новий навчальний матеріал. 

На мою думку, серед чинників, які впливають на низьку підготовку учнів з 

фізики, є недостатня робота вчителя з предмету. Інтеграція фізика-математика-

біологія-хімія передбачає міжпредметні зв’язки. 

Міжпредметні зв’язки являють собою відображення у змісті навчальних 

дисциплін тих діалектичних взаємозв’язків, які об’єктивно діють в природі і 

пізнаються сучасними науками, тому міжпредметні зв’язки необхідно розгляда-

ти як еквівалент міжнаукових зв’язків. По відношенню до процесу навчання 

міжпредметні зв’язки виступають як дидактична умова, що сприяє підвищенню 
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науковості та доступності навчання, значному посиленню пізнавальної діяльно-

сті учнів, підвищенню якості їх знань і дозволяє ефективно розвивати науково-

матеріалістичні погляди і переконання студентів. Міжпредметні зв’язки - це 

дидактична категорія, яка відображається у взаємозв'язаному і взаємообумов-

леному вивченні навчальних предметів у навчальному закладі. Становлення 

міжпредметних зв’язків забезпечує більш глибоке засвоєння знань, формування 

наукових понять і законів, наукового світогляду, підкреслює єдність матеріаль-

ного світу, взаємозв’язок явищ в природі і суспільстві, а також покращує 

організацію навчально-виховного процесу студентів, робить його більш опти-

мальним. Це має величезне виховне значення. Міжпредметні зв’язки сприяють 

покращенню наукового рівня знань учнів, розвивають логічне мислення та їх 

творчі здібності. Реалізація міжпредметних зв’язків відкидає дублювання при 

вивченні матеріалу, економить час і створює благодатні умови для формування 

загальнонавчальних умінь і навичок студентів.. 

Міжпредметні зв'язки, що встановлюються у процесі навчання, система-

тизуються на основі узагальнених природничонаукових ідей і основних законів 

природи. Це положення є принципом ідейного крізного взаємозв'язку природ-

ничонаукових знань. Виявляється він в конструюванні змісту знань 

природничонаукових предметів. Завдяки цьому знання про фундаментальні за-

кони природи – полярності; збереження (речовини, енергії, інформації); 

періодичності; ієрархічного впливу - повинні входити до складу кожного з пре-

дметів (фізики, хімії, біології) у такому вигляді, щоб їх можна  використовувати 

як основу для систематизації і обґрунтування міжпредметних зв'язків. Оскільки 

наукову картину світу можливо сформувати тільки при використанні міжпред-

метних зв’язків природничих дисциплін, то ці знання повинні бути системою, 

адекватною за своїм складом відповідній науці, тобто складатись із 2-х частин – 

основ відповідних теорій і певної сукупності знань. Отже, при визначенні зміс-

ту наукової освіти знання про підстави природничо-наукової картини світу 

повинні бути метою вивчення навчальних предметів, входити як основна час-

тина в планований результат навчання.  
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Аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави стверджувати, що 

одним з найдієвіших засобів формування пізнавального інтересу студентів є 

використання активних методів навчання, проблемних ситуацій, елементів па-

радоксальності, нестандартності. Результати педагогічних досліджень свідчать 

про те, що при одноманітній структурі уроку, незважаючи на цікаву передачу 

знань, учні швидко втомлюються [5]. Комплексний підхід до використання су-

часних інформаційних технологій та навчального фізичного експерименту 

дозволяє забезпечити методичну різноманітність навчально-виховного процесу, 

а саме урізноманітнити й удосконалювати: а) методи навчання; б) форми орга-

нізації навчання; в) засоби організації навчальної діяльності; г) пізнавальну 

діяльність учнів за змістом і характером [6].  Загальновідомо, що інтерес студе-

нтів до навчального предмета цілком визначається тим, наскільки він 

професійно, доступно й цікаво викладається. За сучасних умов одним із ефек-

тивних дидактичних засобів навчання фізики, що сприяє активізації 

пізнавальної діяльності студентів, дозволяє об’єктивно та своєчасно провести 

контроль їх навчальних досягнень, здійснити диференційований підхід, є вико-

ристання нових інформаційно-комунікаційних (комп’ютерних) технологій. 

Комплексний підхід до використання сучасних інформаційних технологій та 

навчального фізичного експерименту дозволяє реалізувати міжпредметні зв'яз-

ки фізики з інформатикою.  

Проведене мною дослідження дозволяє зробити висновок, що  забезпе-

чення цілісності, фундаментальної і професійної спрямованості освіти можливе 

за умов впровадження міжпредметних зв’язків у навчально-виховний процес.  

Перспективи подальшого пошуку з означеної проблеми полягають у сис-

темному підході до дослідження комплексної проблеми міжпредметних зв'язків 

природничих дисциплін та розробці методів навчання та виховання у студентів 

природничо-наукового світогляду. 
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ВИКОРИСТАННЯ ФОСФАТ-ІОНІВ БАКТЕРІЯМИ B. SUBTILIS ВКМ  

В-428 ЗА РОСТУ НА СЕРЕДОВИЩАХ З РІЗНИМИ СПОЛУКАМИ  

ФОСФОРУ 

 

Звір Г. І.,  

доцент біологічного факультету  

Львівський національний університет  

імені Івана Франка, 

м. Львів, Україна  

Важливим елементом біосфери є фосфор. За впливом на розвиток рослин 

він займає друге місце після нітрогену. Вміст фосфору у ґрунтах України сягає 

0,05-0,15 %, а в метровому шарі ґрунту залежно від його типу становить від 3,8 

до 22,9 т/га, тоді як у дерново-підзолистих ґрунтах – близько 4 т/га. В той же 

час у ґрунтах західних регіонів України вміст фосфору в метровому шарі ґрунту 

складає 1,3-4,5 т/га [1, с. 655–670]. 

Незважаючи на високий загальний вміст фосфору, у ґрунтах він є пере-

важно у малорухомих формах. Ступінь його використання рослинами складає 
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лише 3-5 %. Одним із шляхів підвищення родючості ґрунтів є внесення фосфо-

рних мінеральних добрив. Проте їх ефективність є досить низькою: 

потрапляючи до ґрунту, 70-90 % фосфору швидко переходить у слаборозчинну 

або нерозчинну форму. Крім того, відомо, що внесення фосфорних мінеральних 

добрив негативно впливає на ріст та активність ґрунтової мікробіоти [2, с. 118–

122; 3, с. 49–52].  

Створення біопрепаратів на основі мікроорганізмів, що відіграють важ-

ливу роль у процесі мобілізації нерозчинних сполук фосфору, є перспективним 

напрямком у розвитку сучасного сільського господарства. Встановлено, що фо-

сфатмобілізувальні мікроорганізми здатні покращувати фосфорне живлення 

рослин та підвищувати врожайність сільськогосподарських культур. Здатністю 

до мобілізації фосфату з важкорозчинних сполук характеризуються мікроорга-

нізми родів Pseudomonas, Azotobacter, Enterobacter, Bacterium, Pseudomonas, 

Bacillus, Agrobacterium, Burkholderia, Aspergillus, Penicillium, Rhodotorula, 

Trichoderma, сульфатвідновнювальні бактерії роду Desulfоbacterium тощо [4, с. 

7–32; 5, с. 129–134]. 

Значна роль у процесі фосфатмобілізації належить спороутворювальним 

бактеріям роду Bacillus. Тому метою роботи було дослідити здатність бактерій 

B. subtilis ВКМ В-428, які зберігаються у колекції культур мікроорганізмів ка-

федри мікробіології ЛНУ імені Івана Франка, використовувати різні сполуки 

фосфору у процесі росту. Бактерії B. subtilis ВКМ В-428 вирощували у середо-

вищі Зенгена (контроль), яке містило (г/л): сечовину – 30,0; КНРО4 – 0,5; 

кальцію цитрат – 10; воду водопровідну – 1 л., а також у модифікованому сере-

довищі Зенгена, у яке вносили в еквімолярних та вдвічі вищих концентраціях (у 

перерахунку на фосфат-іон) такі сполуки фосфору: калій гідроортофосфат (0,5 

та 1 г/л), натрій гідроортофосфат (1,3 та 2,6 г/л), суперфосфат (0,6 та 1,2 г/л), 

фосфоритне борошно (0,8 та 1,6 г/л). Реакцію середовища доводили до рН 7,0 

33 % розчином NaOH. Середовище стерилізували за 0,5-0,7 атм. протягом 30 

хвилин. Бактерії культивували протягом 2-3 діб за температури 28 °С за аероб-

них умов. У процесі культивування періодично визначали біомасу культури за 
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мутністю розведеної суспензії клітин фотометричним методом на фотоелектро-

колориметрі КФК–3 (за довжини хвилі 390 нм). Концентрацію фосфат-іонів 

вимірювали спектрофотометричним методом. Статистичну обробку результатів 

виконували за допомогою програмних пакетів Мicrosoft Exсel. 

Вихідна концентрація фосфат-іонів у середовищі Зенгена становила 

0,385 г/л. Ріст бактерій у середовищі з калій гідроортофосфатом (0,5 та 1,0 г/л) 

супроводжувався зниженням концентрації фосфат-іонів приблизно на 11-15 % 

порівняно з вихідною концентрацією. Нагромадження біомаси бактеріями 

B. subtilis ВКМ В-428 зростало відповідно до підвищення концентрації калій гі-

дроортофосфату.  

Під час культивування бактерій B. subtilis ВКМ В-428 у середовищі з на-

трій гідроортофосфатом (1,3 г/л) спостерігали зниження концентрації фосфат-

іонів у середовищі культивування на 11 % та 29 % на першу та другу доби росту 

відповідно порівняно з контролем. Біомаса бактерій за цих умов знизилась порі-

вняно з контролем на 7 % та 15 %. За концентрації натрій гідроортофосфату 2,6 

г/л концентрація фосфат-іонів у середовищі культивування знизилася на 3 % та 

31 % відповідно, а нагромадження біомаси зросло на 3-4 %. Отже, у процесі ро-

сту бактерії B. subtilis ВКМ В-428 використовують калій гідроортофосфат та 

натрій гідроортофосфат як джерело фосфору. 

Бактерії роду Bacillus як джерело фосфору можуть використовувати та-

кож фосфорні добрива. Культивування B. subtilis ВКМ В-428 у середовищі з 

фосфоритним борошном у концентрації 0,8 г/л супроводжувалось зниженням 

концентрації фосфат-іонів у середовищі культивування на 76 % та 77 %, за кон-

центрації фосфоритного борошна 1,6 г/л виявляли незначне зниження 

концентрації фосфат-іонів порівняно з вихідною концентрацією на першу та 

другу доби культивування. За цих умов нагромадження біомаси бактеріями 

B. subtilis ВКМ В-428 зросло на 12-15 %. 

Ріст бактерій B. subtilis ВКМ В-428 у середовищі з суперфосфатом супро-

воджувався зростанням концентрації фосфат-іонів на 16 % за вмісту 

суперфосфату 0,6 г/л у середовищі культивування та на 15 % за вмісту супер-
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фосфату 1,2 г/л під час першої доби культивування. На другу добу культиву-

вання спостерігали підвищення концентрації фосфат-іонів на 31 % за вмісту 

суперфосфату 5 г/л та на 19 % за вмісту суперфосфату 10 г/л у середовищі ку-

льтивування порівняно з контролем. Суперфосфат у концентрації 0,6 г/л 

стимулював нагромадження біомаси бактеріями B. subtilis ВКМ В-428 порівня-

но з контролем на 18-38 % під час першої-другої доби культивування, а за 

концентрації 1,2 г/л спостерігали зниження біомаси культури на 13-15 %. 

Отже, бактерії B. subtilis ВКМ В-428 здатні засвоювати фосфати з роз-

чинних (калій гідроортофосфат, натрій гідроортофосфат, суперфосфат) та 

нерозчинних (фосфоритне борошно) сполук. Зростання у середовищі з фосфо-

ритним борошном концентрації фосфат-іонів може свідчити про здатність цих 

бактерій до фосфатмобілізації, що має важливе значення у збагаченні грунту 

доступними для рослин сполук фосфору.  
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В сучасних умовах швидкість науково - технічного прогресу на кілька 

порядків перевищує адаптаційні можливості існуючих живих організмів. Су-

часному забрудненню навколишнього середовища властиве не тільки 

неухильне і зростаюче розповсюдження в просторі, але й різке збільшення різ-

них форм його проявів. Актуальність дослідження забруднення ґрунтів  

зумовлена тим, що ґрунт основний компонент наземних екосистем, що утвори-

вся протягом геологічних епох в результаті постійної взаємодії біотичних і 

абіотичних факторів. Як складний біоорганомінеральний комплекс грунту є 

природною основою функціонування екологічних систем біосфери. [13, с.29] 

Грунт — основний компонент наземних екосистем, що утворився протя-

гом геологічних епох в результаті постійної взаємодії біотичних і абіотичних 

факторів. Як складний біоорганомінеральний комплекс ґрунти є природною ос-

новою функціонування екологічних систем біосфери. Важливою властивістю 

ґрунтів є їх родючість. Завдяки їй ґрунти є основним засобом виробництва в 

сільському та лісовому господарствах, головним джерелом сільськогосподарсь-

ких продуктів та інших рослинних ресурсів, основою забезпечення добробуту 

населення. [5, с.34] 

Забруднення ґрунту - це потрапляння у ґрунт різних хімічних речовин, 

токсикантів, відходів сільського господарства і промислового виробництва, ко-

мунально-побутових підприємств у розмірах, які перевищують їх звичайну 

кількість, що необхідна для участі в біологічному кругообігу ґрунтових еколо-

гічних систем.  
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Найбільше природне багатство України - чорноземи. Вони складають 

майже 50 % світового запасу чорноземів. Розорані землі в Україні становлять 

близько 85 % від площі степів і лісостепів. Посівні площі займають 33,5 млн 

га. Вже зіпсовано 60 % чорноземів, щорічно втрачається 100 тисяч гектарів 

родючих ґрунтів. [14, с.78] 

Земельний фонд України характеризується великою розораністю тери-

торії. Сільськогосподарські угіддя до загальної площі становлять 72%, а рілля 

до загальної площі (суші) — 57%, до площі сільгоспугідь — 79,5%.  [9, с.65] 

Найбільша розораність в Херсонській (89,4%), Черкаській (88,3%), Кіро-

воградській (87,3%), Вінницькій (85,9%) і Запорізькій (85,9%) областях. 

Майже 50 % урожаю сільськогосподарських культур вирощується на 

ґрунтах оброблених хімічними добривами та отрутохімікатами. В Україні на-

копичено 12 тисяч тонн непридатних і заборонених для використання 

пестицидів. Великої шкоди ґрунтам України завдала необґрунтована меліора-

ція. Майже 50 тис. га орних земель підтоплені, 3,7 млн га землі знаходиться в 

Чорнобильській зоні. 

Найбільших збитків ґрунтам завдають водна і вітрова ерозії, безповоро-

тні втрати гумусу і поживних речовин, засолення і закислення ґрунтів, 

висушування і перезволоження, в тому числі і заболочування, забруднення 

промисловими відходами і викидами, отрутохімікатами. 

Для того, щоб зберегти фізичні властивості ґрунтів - структуру, порис-

тість, оптимальний водно-повітряний режим потрібно різко скоротити 

повторність обробітку ґрунтів, перейти на прогресивні та ефективні його фор-

ми, легкі машини і механізми. [11, с.40] 

Забруднювачами ґрунту, згідно з визначенням експертів ВООЗ, назива-

ють хімічні речовини, біологічні організми (бактерії, віруси, найпростіші, 

гельмінти) і продукти їх життєдіяльності, які зустрічаються в неналежному 

мiсці, в неналежний час і в неналежній кількості.  

За останні 25 років вміст гумусу в ґрунті зменшився з 3,5 до 3,2%, площі 

кислих ґрунтів збільшились на 1,8 млн. га (25%), а площі засолених — на 0,6 
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млн. га (24%). 

У ґрунтах накопичуються сполуки металів, наприклад, заліза, ртуті, сви-

нцю, міді ін. Ртуть вступає у ґрунт з пестицидами і промисловими відходами. 

Сумарні неконтрольовані викиди ртуті сягають 25 кг на рік. [2, с.51] Про масш-

таби хімічного перетворення поверхні літосфери можна судити з наступним 

даним: за століття на земну поверхню осіло понад двадцять млрд. т шлаків, 3 

млрд. т золи. Викиди цинку, сурми склали по 600 тис. т, миш'яку – 1,5 млн. т, 

кобальту – понад 0,9 млн. т, нікелю – більше однієї млн. т. 

Сильно мінералізовані води, що містять токсичні речовини і патогенну 

мікрофлору, потрапляють на зрошувані поля. Тут вони поглинаються ґрунтом і 

рослинами, мігрують у підґрунтові води, частково повертаються у водойми з 

поверхневим стоком. Найнебезпечнішими для ґрунтового покриву є стічні води 

хімічної промисловості, що містять цинк, хром, ртутні сполуки, свинець, фтор, 

формальдегіди, метанол, бутан, меланін та ін. речовини. Мінералізація цих вод 

досягає 10 - 18 г/дм
3
. [1, с.77] 

До агротехнічних прийомів боротьби із забрудненістю ґрунтів важкими 

металами належать вапнування і внесення органічних добрив. Завдяки вапну-

ванню вдається у декілька раз зменшити вміст свинцю в сільськогосподарських 

культурах, які вирощують на забруднених ґрунтах. Вапно найбільш ефективне 

на ґрунтах, забруднених кадмієм. Високими властивостями детоксикації харак-

теризуються гній, торф, компости, а також цеоліти. Велику роль у локалізації 

важких металів відіграють зелені насадження. Так, садіння вздовж автомагіст-

ралей суцільної смуги з глоду і клена польового знижує вміст свинцю в овочах, 

які вирощують у зоні впливу автострад, на 30-50%. Існує і ряд біологічних ме-

тодів, наприклад: вирощування рослин, які слабо реагують на надлишок важких 

металів у ґрунті; вирощування на забруднених ґрунтах культур, які не вжива-

ють тварини та люди. Найбільш забруднені ділянки необхідно відводити під 

заліснення і вирощування декоративних рослин. 

До радіоактивних елементів, які можуть забруднювати ґрунт і є най-

більш небезпечними належать: 140Ва, М4Са, ІЗІІ, 238U, 95U й особливо 
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елементи з тривалим періодом розкладу, як, наприклад, І37Сз (50 років) і 90Sr 

(27 років). 

У ґрунті, особливо в його верхньому горизонті, концентруються радіоак-

тивний стронцій (Sr) і цезій (l37Cs), звідки вони потрапляють у рослини або 

тварини. [10, с.67] 

Боротьбу з радіоактивним забрудненням в Україні зараз ведуть спеціальні 

підрозділи Міністерства з надзвичайних ситуацій. 

Екскременти тварин і птиці завдяки високому вмісту органічної речо-

вини, а також поживних елементів (фосфор, калій, мікроелементи) здавна 

вважаються цінним добривом. Проте внесення їх у надмірних кількостях, тобто 

у дозах, які перевищують потреби рослин, веде до порушення механізму перет-

ворення і може погіршити властивості ґрунту (водопроникність, вологоємкість, 

вміст кисню та ін.), а отже, і родючість ґрунту.  

Враховуючи це, основними заходами охорони ґрунтів від забруднення ек-

скрементами тварин є нормована годівля тварин і використання органічних 

добрив в оптимальних кількостях. [4, с.32] 

Під засоленням розуміють надлишковий вміст у кореневмісному шарі 

ґрунту солей, які згубно діють на розвиток сільськогосподарських культур. До 

токсичних солей, які мають отруйний вплив на рослинний організм, належать: 

NaCI, CaCI2, Na2SO4, MgSO4, NaHCO3, Na2CO3 і до нетоксичних - Са(НСОр2, 

CaSO4, CaCO3. 

Для уникнення або зменшення засолення ґрунтів необхідно застосовувати 

комплекс агротехнічних і гідромеліоративних заходів, які включають дренаж, 

планування, капілярну та експлуатаційну промивку ґрунтів, вирощування куль-

тур-освоювачів після капітального промивання тощо. [12, с.59] 

Пестициди - це хімічні засоби боротьби з шкідливими організмами: ко-

махами (інсектициди), хворобами (фунгіциди), бур'янами (гербіциди) та ін. До 

пестицидів також належать речовини для передзбирального видалення з рослин 

листя (дефоліанти) і для підсушування рослин (дисиканти). Застосування пес-

тицидів перш за все спрямоване на зменшення шкідливих організмів і 
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підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Адже, за даними зби-

тки унаслідок шкідників у середньому становлять 15%, хвороб - 12% і бур'янів 

- 9%. 

Для запобігання нагромадження стійких пестицидів у ґрунтах необхідно 

ширше чергувати пестициди з урахуванням їх перистентності диференційовано 

для різних ґрунтово-кліматичних зон. Для захисту ґрунту від забруднення удо-

сконалюють способи застосування пестицидів. В останні роки значно 

скоротилось використання пороховидних препаратів і збільшився асортимент у 

вигляді емульсії і змочуваних порошків, які застосовуються шляхом обприску-

вання, а також препаратів у вигляді гранул. [6, с.48] 
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Найважливішою екологічною проблемою морів і океанів є забруднення. 

Під забрудненням розуміють введення людиною шкідливих речовин у морське 
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середовище, яке тягне за собою такі дії, як шкоди живим ресурсам, небезпека 

для здоров'я людей, перешкоди морської діяльності, включаючи рибальство, 

погіршення якості морської води. [5,с.32] 

Існують різні види забруднень - хімічне, фізичне, механічне, біологічне. 

Близько 70% забруднень морського середовища дають наземні джерела. Серед 

них, перш за все - промисловість, будівництво, комунальне та сільське господар-

ство, індустрія відпочинку. Забруднюючими речовинами, які створюють головну 

загрозу, є стічні води, хімічні речовини, сміття, радіоактивні відходи, нафта.  

Деякі з них отруйні, повільно розкладаються, накопичуються в живих ор-

ганізмах. На малюнку показані джерела забруднення морів нафтою.  

Розглянемо більш детально хімічне забруднення морів. Нафта є найстійкішим 

забруднювачем морських вод. Вона представляє одну з головних небезпек для 

здоров'я людини. Щорічно в моря поступає від 6 до 10 мільйонів тонн нафти. 

Відомо, що 1 тонна нафти, розтікаючись, утворює на поверхні пляма в 12 квад-

ратних кілометрів. 

Світовий океан є безвідмовним приймачем усякого роду відходів. 

Скид у нього надто великої кількості шкідливих речовин, пестицидів, добрив, 

зростаюче забруднення морського середовища нафтопродуктами, засмічення 

річкових естуаріїв - все це робить реальним припущення про те, що може на-

ступити такий момент, коли океан перестане служити людині. 

Океани - це загальна стічна яма, величезний септичний бак, із якого вода, здій-

снивши великий кругообіг, повертається до людини, тварин і рослин у чистому 

вигляді. Забруднення морських вод слід розглядати з урахуванням складного 

обміну природних вод між геосферами й утворюючими їх системами у процесі 

вологообороту і еволюційного розвитку Землі. 

Близько 70% забруднення морського середовища пов'язане з наземними. дже-

релами. Забруднення виникає також в результаті судноплавства і скиду, 

відходів у море.[2,с.17] 

Екологічні наслідки нафтового забруднення такі:  · Порушується обмін у 

системі «океан - атмосфера» . Порушується процес фотосинтезу. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96
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Загибель в першу чергу ікри, мальків, молоді риб. Поява потворних, не-

життєздатних особин. Змінюється структура співтовариств, зменшується 

різноманітність видів організмів. 

Загибель водоплавних птахів. Накопичення шкідливих речовин по лан-

цюгах харчування, отруєння людини Нафта потрапляє в океан при промиванні 

паливних ємностей судів, перевантаження її в танкери, при аваріях. [1,с.65] 

Найзабрудненішим вважається Середземне море, де на 1кв. км поверхні припа-

дає 20 кг нафти. Щорічно з свердловин, пробурених на шельфі, викачують 

близько 700 млн. тонн нафти. Це 30% її світового видобутку. Уникнути розли-

вів нафти при цьому не вдається. Так, у квітні 1977 року на буровій платформі 

«Браво» в центральній частині Північного моря стався викид нафти. За 8 діб у 

морі потрапило 13 тисяч тонн нафти і 19 тисяч кубічних метрів газу. Зібрати 

вдалося лише 750 тонн нафти, а решта розлилася на площі понад 3000 кв. км. 

Загинули плантації мідій і устриць.    

Прибережна частина моря була забруднена на глибину до 50-60 метрів. 

Сотні мільйонів тонн нафти щорічно перевозять танкери. У березні 1978 року 

при 9-ти бальний шторм ліберійський супертанкер втратив керування недалеко 

від узбережжя Франції. Судно сіло на мілину і розламалося. У танкері перебу-

вало 233 тисячі тонн сирої нафти. За 11 діб після катастрофи в море витекло 

90% всієї нафти. Вітром її викидало на узбережжі, яке було забруднено протя-

гом 320 км. Збір нафти в море, з використанням технічних засобів результатів 

не дав. У боротьбі з забрудненням узбережжя взяло участь близько 8 тисяч чо-

ловік. Значної шкоди було завдано прибережній флорі та фауні, постраждали 

рибні промисли, птиці залишили місця гніздування. [3,с.67].  

Величезна кількість нафти виносять в океан річки з нафтовидобувних ра-

йонів і промислових центрів. Особливо сильно забруднені гирла річок. 

Наприклад, на дні Обской губи (Об протікає через головні родовища Західного 

Сибіру) осіла нафту становить місцями 10% донних опадів (мулу і піску). 

Ще один потужний джерело забруднення Світового океану - перенесення 

повітряними потоками мікроскопічних крапель бензину, гасу та інших легких 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F
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фракцій нафти. Навіть якщо суду не перевозять нафту, все од-

но вода забруднюється мазутом та дизельним паливом.  Для водних організмів 

нафту смертельно небезпечна навіть в самому незначній кількості. Осіли на дно 

важкі фракції (на зразок мазуту, бітуму) місцями, наприклад, в акваторіях вели-

ких портів, утворюють на дні суцільну кірку, що нагадує асфальт. Життя в 

таких умовах неможлива. 

   Ще страшніше нафтова плівка на поверхні води. Під нею припиняється 

доступ кисню. Тому задихається і гине планктон і молодь риб. Дорослі риби, 

якщо і перенесуть отруєння розчиненої нафтою, задихнуться або будуть зму-

шені рятуватися з району катастрофи. Велику небезпеку нафтові плівки 

представляють і для морських птахів. Нафта знищує тонку жирову плівку на 

пір'ї птахів. Вода легко просочує оперення, птиці замерзають і гинуть. Навіть 

незначної кількості нафти, що потрапив на шкаралупу яєць, досить для загибелі 

зародка.  [4,с.43] 

Небезпечні і інші речовини, що викликають хімічне забруднення.  

Основні джерела забруднення морських вод 

 скид промислових і господарських вод безпосередньо у море або з річковим 

стоком;. 

 надходження з суш! різних речовин, що застосовуються в сільському і лісо-

вому господарствах; 

 навмисне поховання ЗР в морі: 

 втрати різних речовин у процесі суднових операцій; 

 аварійні викиди з суден або підводних трубопроводів; 

 розробка корисних копалин на морському дні; 

 перенесення ЗР крізь атмосферу.[4,с.43] 

Ефективність охорони морського середовища багато в чому залежить від 

досконалості закону. Зараз спостерігається тенденція розширення кола природ-

них об’єктів, що беруться під охорону, диференціації відповідальності і 

покарання. Як загальні найважливіші напрямки в оновленні чинного природоо-

хоронного за- конодавства стосовно захисту морського середовища від 

http://ua-referat.com/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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забруднення слід виділити посилення його превентивної ролі, подальшу 

гyманізацію з урахуванням нових небезпечних форм екологічних правопору-

шень і методів їх здійснення, зростання їх суспільної небезпеки, якісної зміни 

екологічної злочинності, появи її міжнародних форм. 
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Близько 99 % ґрунтових мікроорганізмів функціонують в контакті з твер-

дими часточками різної природи [1]. Взаємодія мікроорганізмів з твердими 

матеріалами супроводжується змінами в фізіологічних і біохімічних процесах, 

які проходять в мікробних клітинах. Відбувається вплив на швидкість росту 

популяції [2], а також,  стимулює ростову активність бактерій за культивування 

на поживних середовищах з неорганічним джерелом фосфору [3]. Одним з най-

більш поширених природних органічних джерел фосфату є інозитол 

гексафосфат (фітин). Вміст солей фітину (фітати) у ґрунті може досягати до 

50% від загальної кількості фосфору органічних речовин [4]. Саме через висо-

кий вміст фітину та його солей у ґрунті, перспективними є дослідження 

мікроорганізмів, що мають здатність до його розкладу, для використання їх в 

подальшому у якості агентів бактеріальних добривних препаратів. 

Метою роботи є  дослідження впливу природних  дисперсних мінералів 

на ріст Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 за культивування з фітатом натрію, як 

єдиним джерелом фосфору. 

В роботі використовували штам Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 [5]. 

Дисперсні природні матеріали: глауконіт – мінерал класу силікатів групи гідро-

слюд, з непостійним хімічним складом, який містить до 10% калію [6];  сапоніт 

– магнійвмісний мінерал, класу силікатів групи монтморилоніту, вміст MgO 
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коливається від 9 до 12 % [7]. Розмір часточок природних мінералів складає 

0,5–350 мкм [2]. Бактерії культивували протягом 72 годин при температурі 28
о
С 

на модифікованому середовищі Берка (г/л): фітат натрію – 1,0; MgSO4·7H2O – 

0,2; натрій лимоннокислий – 0,5; CaCl2 – 0,1;. сахароза – 20,0; FeSO4·7H2O – 

0,0015; Fe2(SO4)3·7H2O – 0,005; Na2MoO4·2H2O – 0,005; буфер TrisHCl – 1,0 л; 

рН=7,2. Мінерали вносили у поживне середовище перед стерилізацією, вміст 

яких у середовищі складав 5 г/л. Колби Ерленмейєра містили по 100 мл пожив-

ного середовища, початковий вміст бактерій в середовищі складав 1·10
6
 кл/мл. 

Загальну чисельність бактеріальних культур визначали методом Виноградсько-

го-Бріда [8] на першу, другу та третю добу культивування. Отримані 

експериментальні дані обробляли за допомогою програми «Excel 2013». 

Було визначено,  що додавання у середовище з фітатом натрію 

дисперсних мінералів глауконіту  та сапоніту приводило до підвищення чисе-

льності клітин A. vinelandii ІМВ В-7076 у 3,4-4 рази у порівнянні з ростом 

культури на середовищі тільки з фітатом натрію у якості джерела фосфору (ко-

нтроль) (рис. 1). 
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Рис.1 Вплив глауконіту  та сапоніту  на чисельність клітин A. vinelandii 

ІМВ В-7076 при культивуванні на середовищі з фітатом натрію (контроль) 

 

Так, чисельність  клітин A. vinelandii ІМВ В-7076 на першу добу збільши-

лась у 2,5-3 рази у порівнянні з контролем 2,23±0,02×10
7
 кл/мл, що не містив 
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дисперсних матеріалів  і становила 5,73±0,05×10
7
 кл/мл  з  глауконітом  та 

6,21±0,02×10
7
 кл/мл  з сапонітом. На другу добу спостерігається підвищення 

чисельності клітин у 4 рази: з глауконітом до 9,47±0,08×10
7
 кл/мл та 

10,01±0,02×10
7
 кл/мл з сапонітом. На третю добу культивування досягається 

максимум чисельності клітин  у культурі і становить 9,88±0,04×10
7
 кл/мл з гла-

уконітом  та 10,34±0,04×10
7
 кл/мл з сапонітом, що перевищує значення 

контролю у 3,4-3,5 разів, відповідно.  

Незначне коливання значень у чисельності клітин за три доби культиву-

вання у середовищі з глауконітом  та сапоніном можна пояснити їх подібністю  

за своїм хімічним складом, що призводить до майже однакового ефекту інтен-

сифікації накопичення біомаси A. vinelandii ІМВ В-7076 для обох дисперсних 

матеріалів. Отримані результати корелюють з результатами одержаними авто-

рами [3], які висунули припущення, що позитивний вплив природних 

дисперсних матеріалів на ростову активність A. vinelandii ІМВ В-7076, може 

бути наслідком полегшеної дифузії субстрату в клітину. 
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ЕПІТЕЛІЮ КУРЦІВ» 

 

Омел’яненко І. А., 

Студентка факультету біології, географії та екології 

Херсонського державного університету 

м. Херсон, Україна 

На сьогодні однією з поширених проблем людства є тютюнопаління. Про 

згубний вплив паління на здоров’я чує кожна людина, але в Україні рівень па-

ління давно набув масштабів епідемії. Щорічно до паління залучаються 500 тис. 

молодих людей, починаючи палити з 11 р. Паління значно впливає на рівень 

захворюваності населення. [1]. 

За останні десятиріччя тютюн став набагато отруйнішим, ніж у ХІХ ст. 

Причиною цього є те, що тютюнові листки активно поглинають з повітря шкід-

ливі домішки, аерозолі, кількість яких дедалі збільшується [2].  

З 4 жовтня 2012 року на упаковках сигарет в Україні розпочали друкувати 

фотоілюстрації із попередженням про хвороби, які можуть бути викликані тю-

тюнопалінням [3]. 

Тому метою роботи стало дослідження особливостей впливу тютюнопа-

ління на організм людини, зокрема на стан букального епітелію людини. 

Основні методи дослідження в даній роботі це дослідження морфологі-

чної характеристики клітин букального епітелію курців, порівняння стану 

клітин курців та не курящих людей. 
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Об’єкт дослідження: функціональний стан організму курців. 

Предмет дослідження: морфологічний стан букального епітелію курців. 

Провели морфологічні дослідження клітин букального епітелію  за допо-

могою програм вимірювання та обчислення Image J та Excel, результати 

оформили у вигляді таблиці, а саме: за допомогою програми Image J зробили 

вимір повздовжнього та поперечного діаметру ядра та клітини, на основі вияв-

лених морфологічних показників ми за допомогою програми Excel розрахували 

ЯЦС (числові значення представлені в умовних одиницях) [4]. За номерами ма-

зків: курці № 1-11, а люди які не палять - № 12-15 (табл. 1). 

Таблиця 1 

 «Діаметр та ядерно-цитоплазматичне співвідношення клітин букального 

епітелію» 
 

Діаметр ImageJ 

 

 

ЯЦС 

№  

мазка 
Ядро Цитоплазма Excel 

 Повздо-

вжній 

Попе-

речний 

Повздовж-

ній 

Попереч-

ний 

 

1 31.333 

32.333 

26.333 

33 

28.667 

33.333 

182 

107 

227.333 

196.500 

177 

214.667 

Кліт. 1: 0,004852 

Кліт. 2: 0,008093 

Кліт. 3: 0,002706 

2 25 

22.333 

25 

31.750 

38.667 

32 

166.500 

137 

141.333 

155.500 

176 

129.333 

Кліт. 1: 0,006339 

Кліт. 2: 0,007948 

Кліт. 3: 0,011031 

3 25.000 

29.333 

33.500 

29.333 

25.667 

30.750 

172 

214 

198 

201 

200 

158.667 

Кліт. 1: 0,003035 

Кліт. 2: 0,002295 

Кліт. 3: 0,006457 

4 28 

32.667 

23.833 

35.250 

24 

29.833 

187.333 

101.667 

118.500 

191.333 

105.333 

175.500 

Кліт. 1: 0,005053 

Кліт. 2: 0,016831 

Кліт. 3: 0,006013 

5 34.000 

28 

32.667 

29.667 

35.250 

24 

132.667 

187.333 

101.667 

114.667 

191.333 

105.333 

Кліт. 1: 0,017705 

Кліт. 2: 0,005053 

Кліт. 3: 0,016831 

6 32 

32.667 

22.333 

42 

22.667 

36.333 

108 

117.333 

64.333 

197.333 

160.667 

183.667 

Кліт. 1: 0,013652 

Кліт. 2: 0,003819 

Кліт. 3: 0,013334 

7 39 

37 

26.500 

32.500 

40.035 

33.250 

186.667 

159.333 

116 

201.333 

116.667 

121.500 

Кліт. 1: 0,005343 

Кліт. 2: 0,027959 

Кліт. 3: 0,017618 
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8 37.500 

36.500 

35.667 

36.500 

53.500 

32.333 

76.500 

177.333 

172 

123 

155.333 

183 

Кліт. 1: 0,04293 

Кліт. 2: 0,02436 

Кліт. 3: 0,006513 

9 43.667 

34.500 

44.333 

37 

27.250 

38 

185.333 

237.333 

231 

130.000 

159.333 

215 

Кліт. 1: 0,019645 

Кліт. 2: 0,004277 

Кліт. 3: 0,005986 

10 37.250 

29.167 

35.150 

30.500 

35.833 

27.432 

273 

160 

270 

221 

174.500 

218 

Кліт. 1: 0,002504 

Кліт. 2: 0,007729 

Кліт. 3: 0,007729 

11 35.150 

37 

28.129 

27.432 

27.184 

33.130 

270 

115.498 

111 

218 

132.498 

124 

Кліт. 1: 0,013645 

Кліт. 2: 0,014905 

Кліт. 3: 0,018191 

12 40 

30.750 

31.333 

30.167 

39.750 

35.333 

118.500 

238 

114 

135.500 

129 

127 

Кліт. 1: 0,016628 

Кліт. 2: 0,012682 

Кліт. 3: 0,016622 

13 37 

29.135 

38.144 

24.185 

35.118 

32.323 

110.332 

120 

265 

128.431 

127 

208 

Кліт. 1: 0,011967 

Кліт. 2:0,018698 

Кліт. 3:0,003406 

14 35.153 

34.134 

38.359 

52.184 

39 

31.165 

187.124 

241 

275.223 

165.138 

225 

225.118 

Кліт 1: 0,018942 

Кліт 2: 0,004257 

Кліт 3: 0,00263 

15 34 

29 

39.184 

27 

33 

28.453 

120.315 

264.684 

268.110 

137.119 

219.423 

223.108 

Кліт 1: 0,011127 

Кліт 2: 0,0025 

 

Дослідили морфологічний стан букального епітелію, а саме при аналізі 

результатів дослідження враховувалися наступні ознаки: 1) форма контурів  

клітин; 2) інтенсивність забарвлення; 3) каріолізис, каріорексис, каріопікноз; 4) 

кількість клітин у позі зору (табл. 2). 

Таблиця 2 

«Морфологічний аналіз клітин букального епітелію» 

№ ма-

зка 

Кількість 

клітин у п/з 

Пікноз 

ядра 

Контури Забарвлення цито-

плазми 

1 4-7 - Плавні, краї зігнуті  

пелюсткоподібно 

Світло-блакитного 

забарвлення із прозо-

рими ділянками 

2 1-3 - Обривисті Світло-блакитний, 

більш прозорий 

3 1-3 Пікноз Плавні, злегка  

обривисті 

Світло-блакитний, 

більш прозорий 
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4 1-3 Пікноз Обривисті, зігнуті  

пелюсткоподібно 

Більш насиченого 

блакитного забарв-

лення 

5 1-3 Кепсис Обривисті Світло-юблакитна, 

більш прозора 

6 1-3 - Обривисті Світло-блакитна, 

більш прозора 

7 2-3 - Обривисті, зігнуті  

пелюсткоподібно 

Блакитний, насиче-

ний 

8 4-8 - Обривисті, нерівні Світло-блакитний 

9 1-3 - Плавні Насичений блакитний 

10 2-3 Пікноз Плавні Світло-блакитний 

11 1-3 - Плавні Світло-блакитний 

12 3-5 - Плавні, злегка  

обривисті та деякі зіг-

нуті пелюсткоподібно 

Більш насичений  

блакитний 

13 2-3 - Плавні, злегка  

обривисті 

Світло-блакитний 

14 1-3 Пікноз Плавні Більш насичений  

блакитний 

15 1-3 Лізис Обривисті Більш насичений  

блакитний 
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DAPHNIA MAGNA ЯК БІОІНДИКАТОР ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ 
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Національний авіаційний університет 

м. Київ, Україна 

Класичним об'єктом в якості аналітичного індикатора серед гіллястову-

сих рачків стала Daphnia magna. D. magna як тест-об'єкт входить в більшість 

національних і міжнародних стандартів дослідження якості води [1,2]. Для ви-

значення у воді неорганічних іонів дафній використовують з 1940-50 рр. 

Рід дафній включає близько 50 видів, серед яких найбільш звичайні 

Daphnia magna, D. pulex, D. longispina, D. carinata. Найбільший вид – Daphnia 

magna Straus (відряд Cladocera, клас Crustacea). Це організми, відносяться до 

групи фільтратів і живуть переважно в товщі води. Мешкають в стоячих і слабо 

проточних водоймах, на території України поширені повсюдно. Вони грають 

велику роль в процесах самоочищення водойм від зважених у воді речовин, при 

цьому на них можуть значно діяти розчинні, дрібнодисперсні зважені компоне-

нти стічних вод.  

Короткий біологічний цикл розвитку дафній дозволяє простежити їх ріст і 

розвиток на всіх життєвих стадіях. Протягом життя виділяють ряд стадій, що 

супроводжуються линьками: перші 3 – ювенільні – слідують через 20-24-36 го-

дин, четверта – дозрівання яєць в яєчнику і п'ята – відкладання яєць у 

виводкову камеру – йдуть з інтервалом 1-1,5 доби. Починаючи з шостої стадії 

кожна линька супроводжується відкладанням яєць. Період дозрівання рачків за 

температури 20±2°С і хорошому харчуванні – 5-8 днів. Тривалість ембріональ-

ного розвитку зазвичай складає 3-4 дні, а при підвищенні температури до 25°С 

– 48 годин. Партеногенетичні покоління слідують один за одним кожні 3-4 дні. 

Спочатку число яєць в кладці 10-15, потім може зростати до 30-40, формування 

яєць припиняється за 2-3 дні до смерті. У природі D. magna живуть в середньо-
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му 20-25 днів, в лабораторії за оптимальних умов –3-4 місяці і більше. За тем-

ператури понад 25°С тривалість життя може скоротитися до 25 днів. Розміри 

дорослих самок досягають 6 мм в довжину, молодих – 0,7-0,9 мм. Біотестуван-

ня водного середовища необхідно проводити на синхронізованій культурі D. 

magna. Для отримання синхронізації культури відбирається одна самка серед-

ніх розмірів з виводковою камерою, заповненою ембріонами, і поміщається в 

хімічний стакан на 250 см
3
, наполовину заповнений культуральним середови-

щем. Молодь, яка з’явилася, переносять в кристалізатор (25 особин на 1 дм
3
 

середовища) і культивують зазначеним способом. Отримана наступна генерація 

є синхронізованою культурою і може бути використана для біотестування у віці 

24 години [3, с.117]. 

 

Рис. 1. Зовнішній вигляд Daphnia magna 

 

Чутливість до біхромату калію. Для визначення напівлетальної дози бу-

ло приготовлено вихідний розчин біхромату калію (1мг/100 мл), досліджували 

вплив у межах концентрацій від 1 до 3 мг/л. 

Для визначення придатності культури для біотестування визначали напі-

влегальну дозу біхромату калію. З цією метою в контрольну та дослідну 

склянки було поміщено по 10 ювенсів. З вихідного розчину були приготовлені 
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розчини концентрацією1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мг/л. Дафній культивували 24 годи-

ни за T= 20°C, далі оцінювали кількість живих особин. 

Як видно з графіку, напівлетальна доза LC50 дорівнює 1,75, що свідчить 

про те, що наявна культура дафній придатна для біотестування, так як напівле-

тальна доза біхромату калію для Daphnia Magna за 24 – 48 години, має бути в 

межах 0,6-2,1 мг/л згідно з ГОСТ 32536-2013. 

 

Рис. 2. Залежність кількості живих дафній від концентрації біхромату калію після доби 

 культивування 

 

Визначення напілетальної дози феромагнітних наночастинок Fe3O4.  

Для експерименту був приготовлений вихідний розчин наночастинок 

Fe3O4 концентрацією 100 мг/л. Досліджували розведення наночастинок 1; 10; 

50; 100 мг/л відносно контролю, що їх не містив. В кожну кювету були поміще-

ні ювенси в кількості 10 та реєструвалась зміна чисельності живих дафній через 

24, 48 та 72 години. 

Як видно з графіку, напівлетальна доза LC50 становить 100 мг/л, що ви-

значається через 72 години від початку експерименту. 
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Рис. 3. Смертність Daphnia magna під вливом наночастинок Fe3O4 

 

Народжуваність дафній після впливу наночастинок Fe3O4.  

Для даного досліду були взяти дафнії з попереднього тесту в кількості 

5 особин, яких пересадили в кювети з джерельною водою, народжуваність спо-

стерігали через 96 годин від початку досліду. 

На діаграмі видно, що зі збільшенням концентрації Fe3O4 у досліджуваних ме-

жах концентрацій народжуваність падає. 

 

Рис. 4. Народжуваність дафній після впливу наночастинок Fe3O4 
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Таким чином, наявна культура дафній була перевірена на придатність для тес-

тування. Встановлено, що напівлетальна доза, визначена за дією біхромату 

калію і визначена через 24 години, становить LC50=1,75 мг/л, при нормі 0,6-

2,1 мг/л згідно з ГОСТ 32536-2013. 

Експериментально визначено токсичність наночастинок Fe3O4 розміром близь-

ко 20 нм за їх впливом на синхронізовану культуру Daphnia magna. 

Концентрація наночастинок, що викликає загибель половини особин впродовж 

72 годин, становить 100 мг/л. Інші досліджувані концентрації  наночастинок 

Fe3O4 не викликають загибелі половини особин популяції впродовж 24-72 го-

дин. Встановлено також, що за концентрації наночастинок Fe3O4 100 мг/л 

пригнічує народжуваність дафній приблизно в 5 разів у порівнянні з контролем.  

Отже, забруднення води можна визначати за LC50 та за інтенсивністю народжу-

ваності дафній. Також доцільно використовувати цю культуру для визначення 

токсичності певних компонентів, присутніх у воді. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА У 

ДЕТЕЙ С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ  

 

Прокопенко Д.В ., Абакелия Л.Р. 

Студенты 1-го медицинского факультета 

Харьковского национального медицинского унивеситета 

Г.Харьков,Украина  

Актуальность проблемы: туберкулезная инфекция является одной из са-

мых насущных проблем в нашем мире. Однако, выявить истинный уровень 

заболеваемости туберкулезом не представляется возможным, по причине нали-

чия группы населения (нелегальные мигранты,лица без определенного места 

жительства, лица злоупотребляющие алкогольными изделиями,наркотическими 

веществами и пр.) не проходящих обследование. 

Туберкулез, в превалирующем большинстве случаев, протекает под «мас-

ками» вариативных заболеваний, при этом пациент не считает себя больным 

данной патологией. Чаще всего туберкулез,  а в особенности его неосложнен-

ные формы, выявляется при плановых обследованиях: у взрослых –методом 

флюорографии, у детей – при выполнении рентген обследования после выпол-

нения диагностической туберкулиновой пробы. В Украине заболеваемость 

туберкулезом у детей и подростков остается весьма высокой,так же как и в Ха-

рьковской области , где на протяжении последних семи лет (2011-2018) 

заболеваемость не снижается и прогрессирующе растет.  

В последнее время актуализировалась проблема дисплазии соединитель-

ной ткани, распространенность которой весьма значительна нарастает с 

каждым годом. Дисплазия соединительной ткани изменила клиническое тече-

ние большого количества болезней по причине  важной роли соединительной 

ткани в поддержании постоянства внутренней среды организма. 

Высокая частота проявлений дисплазии соединительной ткани в популя-

ции вызывает необходимость тщательного исследования особенностей 
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современного течения туберкулезной инфекции у детей и подростков с прояв-

лениями данного заболевания. 

Цель: изучение и понимание особенностей клинического течения тубер-

кулезной инфекции у детей и подростков с дисплазией соединительной ткани. 

Материалы и методы: было прообследовано более 100 детей с разнообразней-

шими проявлениями туберкулеза возрастом до 18 лет. Группы обследуемых 

были разделены по возросту: 1) дети до 3-х лет -  12 человек (10,3%); 2) 4-7 лет 

– 40 человек (34,2%); 3) от 8 до 12 лет – 36 человек(31%); 4) от 13 до 15 лет – 14 

человек(12%); 5) дети старше 15 лет – 15 человек( 12,8%). Фенотипические ва-

рианты дисплазии соединительной ткани были продиагностированы 

соотвественно принятым критериям.  

       Результаты: Туберкулѐз у обследованных пациентов представлен 

определенным клиническими вариантами: наиболее многочисленной является 

группа инфицированных туберкулѐзом – 43 ребѐнка; вираж туберкулиновой 

пробы наблюдался у 23 детей; туберкулѐз внутригрудных лимфоузлов – на-

блюдался у 28 детей; у 2 детей – первичный туберкулезный комплекс; у одного 

пациента – острый милиарный туберкулѐз. Из вторичных форм  туберкулеза: 

инфильтративный туберкулѐз (13человек) и очаговый туберкулѐз ( 7 человек). 

При обследовании пациентов с туберкулѐзом были определены такие фе-

нотипические виды дисплазии соединительной ткани: неклассифицируемые 

виды установлены у превалирующего количества детей – 53 пациента; марфа-

ноподобный фенотип -  12 пациентов; элерсоподобный- 35 пациентов; 

повышенной диспластической стигматизация – 16 больных; 2 детей не имели 

проявлений дисплазии соединительной ткани.  

При неклассифицируемом варианте –28 пациентов инфицированных ту-

беркулезом; вираж туберкулиновой пробы у 15 больных; туберкулѐз 

внутригрудных лимфоузлов – 9 пациентов; очаговый туберкулѐз у 1 пациента.  

     При повышенной диспластической стигматизации – 2 ребѐнка с тубер-

кулезом внутригрудных лимфоузлов; вираж туберкулиновой пробы у 6 

пациентов; инфильтративная форма у 8 пациентов; 



49 
 

У пациентов без признаков дисплазии соединительной ткани диагности-

рован вираж туберкулиновой пробы в стопроцентном результате. 

У детей с элерсоподобным фенотипические : 16 детей с туберкулезом 

внутригрудных узлов; 8 пациентов с инфильтративной формой; 6 пациентов 

инфицированных туберкулезом, очаговый туберкулѐз у 2 пациентов. 

Выводы: 

1. Фенотипическую градацию дисплазии соединительной ткани можно 

использовать в прогнозировании течения туберкулезной инфекции 

2. Самая высокая степень активности туберкуллеза отмечена у больных 

из группы морфаноподобного фенотипа; в 1,5 раза реже у пациентов с эллерсо-

подобного фенотипа; достоверно реже (р ≤ 0,001) – в группе неклассифицируе-

мого фенотипа и повышенной диспластической стигматизации. 

3. Активные формы туберкулеза в 1,5 раза чаще имели место у детей и 

подростков из семей с неблагоприятными условиями жизни. 

4. Выявлена тесная корреляция между выраженностью проявления дис-

плазии и тяжестью течения туберкулеза у детей. 

5. Отмечено раннее проявление вторичных форм туберкулеза у детей с 

дисплазией из 2 и 3 групп 

____________________________________________________________________ 

УДК 54.08       Природничі науки 

 

СПЕКТРОСКОПІЯ ДИФУЗНОГО ВІДБИТТЯ ТА ОБЛАСТІ  

ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ 

 

                                                                               Федорова Анастасія Сергіївна 

                                        вчитель хімії 

                                 Криворізька загальноосвітня школа  

I-III ступенів №75 

Одним із актуальних завдань сучасної хімії є створення методів, орієнто-

ваних на дослідженні інфрачервоного випромінювання, відбитого від поверхні 

зразка. На даному етапі розвитку існує достатньо велика кількість таких мето-
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дів, проте велика вартість та складність обладнання цих методів дає можливість 

розвитку та реалізації інших методів, в тому числі і спектроскопії дифузного 

відбиття, що застосовується для дослідження оптичних властивостей та кількі-

сного визначення речовин. 

Явище спектроскопії дифузного відбиття досліджувалось багатьма авто-

рами у різних галузях науки. Наприклад, вивченням даного методу займалися 

такі вчені, як: Жданов Ю. А., Попов Ю. М., Пауль Кубелка і Франц Мунк, Ро-

берт Сандерсон. І хоча цей метод почали впроваджувати в хімічному аналізі 

тільки останніми роками, але він уже здобув досить широкий перелік областей 

застосування. На сьогоднішній день спектроскопія дифузного відбиття викори-

стовується для вирішення різноманітних наукових і виробничих завдань. 

Перелік областей застосування надзвичайно широкий. Даний метод використо-

вується  

 у медицині, 

 у лазерній хірургії, 

 у фармацевтичній промисловості, 

 для аналізу харчових продуктів, 

 на коксохімічному підприємстві,  

 у біохімії, 

 для розробки нових біологічно активних сполук, 

 у косметології. 

Спектроскопія дифузного відбиття дозволила отримувати інформацію не тільки 

про хімічні, але і фізичні властивості матеріалу, такі як: розмір частинок, термі-

чна і механічна попередня обробка, в'язкість, щільність. 

У медицині: 

Використання спектроскопії дифузного відбиття для діагностики пухлин: 

На сучасному етапі розвитку медицини успіх лікування онкологічних за-

хворювань неможливий без своєчасної і якісної діагностики. В онкології досить 

актуальним сьогодні є прагнення до якомога більш раннього виявлення злоякі-

сних пухлин. Дослідження в даному напрямку ведуться, як за традиційними 
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методами (рентгенодіагностика, УЗД, ЯМР), так і за новими методами діагнос-

тики. Особливий інтерес представляють такі методи, як: поглинання, 

флуоресценція, дифузне відбиття та ін.. 

На даному етапі розвитку розроблена установка, яка дозволяє реєструвати спе-

ктри дифузного відбиття біологічних тканин. Дана установка представлена у 

додатку Г. 

В лазерній хірургії: 

Спектроскопія дифузного відбиття може використовуватися при лазерній 

хірургії в порожнині рота і черепно-лицевій зоні, дозволяючи уникнути травм 

нерва. Лазери дозволяють розрізати біологічну тканину з високою точністю і 

мінімальною травматичністю. Крім того, так як є можливість працювати на від-

стані це забезпечує високий рівень стерильності. Тим не менше, всі ці переваги 

супроводжуються і недоліками, тому що хірург не отримує необхідної інфор-

мації про глибину розрізу. Таким чином мета цього дослідження полягає в 

застосуванні спектроскопії дифузного відбиття для диференціації між нервами і 

тканиною слинних залоз, а також нервами і твердими тканинами, що має стати 

першим кроком на шляху до розробки оптичного пристрою, яке б дозволило 

контролювати розріз хірургічного лазера. Спектроскопія дифузного відбиття 

являє собою відносно простий і рентабельний метод диференціації тканин. На 

основі цього методу можна створити систему контролю, здатну розпізнати нер-

вову тканину під час лазерної хірургії в порожнині рота і щелепно-лицьовій 

області. 

В харчовій промисловості: 

Вимірювання дифузного пропускання та відбивання рослинними продуктами: 

У харчовій промисловості спектроскопія дифузного відбиття займає осо-

бливе місце при проведенні аналізу покриттів внутрішніх сторін консервних 

банок і ємностей для напоїв. 

Прилади, засновані на цьому методі і які є спектрометрами нового покоління, є 

найбільш перспективними та екологічно безпечними приладами. Для подолан-

ня певних проблем під час вимірювань прямого пропускання використовують 
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техніку вимірювання дифузного випромінювання, в основу якої покладена ре-

єстрація оптичного випромінювання, що проходить невелику область продукту. 

Метод дифузного відбиття знайшов своє застосування для кількісного визна-

чення внутрішнього складу фруктів та овочів. Наприклад, пігментний склад, 

вміст розчинених цукрів, кислот, фенолів, ліпідів, вітамінів. Основний напрям 

застосування методу вимірювання дифузного відбивання пов’язаний з вимірю-

ванням змін вмісту хлорофілу та інших пігментів, які викликають відповідні 

зміни в кольорі рослинних продуктів протягом дозрівання. Єдиною вимогою до 

підготовки зразків - є подрібнення.  

Зразки які використовують для вимірювання спектра дифузного відбиття 

повинні відповідати наступним вимогам: 

1. повинні мати однаковий коефіцієнт дифузного відбиття по всій поверхні; 

2. поверхня повинна бути матовою, гладкою, але не блискучою; 

3. не повинні містити люмінесцентних домішок. 

Похибка вимірювання спектральних коефіцієнтів дифузного відбиття дорівнює 

± 5%. При проведенні вимірювань коефіцієнтів дифузного відбиття дотриму-

ються наступних умов: 

1. температура навколишнього повітря 20-5 °С; 

2. відносна вологість повітря 15-65%; 

3. атмосферний тиск 84-104 кПа. 

Переваги методу спектроскопії дифузного відбиття: 

 можливість досліджувати сильно поглинаючі матеріали; 

 можливість отримувати спектри в широкому діапазоні концентрацій 

досліджуваної речовини; 

 можливість досліджувати полімерні покриття; 

 мінімальні вимоги до підготовки експерименту або її відсутність; 

Найбільші труднощі при інтерпретації спектрів дифузного відбиття:  

 пов'язані з явищами, викликаними присутністю частки дзеркального 

відбиття; 

 спотворення форми спектральних смуг; 
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Сучасні прилади, які застосовуються в даному методі, представляють со-

бою спектрометри нового покоління, являються найбільш перспективними, 

екологічно безпечними приладами, які призначені для визначення широкого 

діапазону характеристик. Ці прилади використовуються для якісних та кількіс-

них досліджень, а також для аналізу тих об’єктів, які взагалі не піддаються 

дослідженню. 

Дифузне відбиття вимірюють, використовуючи приставки для твердих 

зразків, якими комплектують всі сучасні  

 спеціалізовані фотометри і колориметри, 

 люмінесцентні фотометри, 

 спектрометри, 

 рефлектометри. 

Отже, спектроскопія дифузного відбиття дозволяє аналізувати порошки 

різного походження, речовини металів, які важко подрібнюються, волокна та 

ін.. На результати вимірювань методом дифузного відбиття впливає: 

1. Показник заломлення 

Величина показника заломлення впливає на внесок дифузного відбиття. При 

збільшенні цього показника в спектрах дифузного відбиття відбувається спо-

творення форми смуг і зміни їх відносної інтенсивності. 

2. Розмір частинок 

При збільшенні розміру частинок спектри дифузного відбиття стають більш 

ширшими. 

3. Концентрація досліджуваної речовини 

Хоча теоретично можна одержувати спектри дифузного відбиття як для розбав-

лених сполук, так і для нерозбавлених, але з практичної точки зору існують 

певні обмеження на діапазон аналізу. Наприклад, для високих концентрацій, 

особливо при великих показниках заломлення, значно збільшується внесок дзе-

ркального відбиття. 

4. Вплив вологи 
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Дифузне відбиття сухих зразків набагато більше порівняно з вологими. Прису-

тність вологи у зразку призводить до того, що у спектрах дифузного відбиття 

з’являються характерні смуги. Крім того, волога може заповнювати пори дослі-

джуваного шару, тим самим змінювати коефіцієнт розсіювання та інтенсивність 

вимірюваного спектра дифузного відбиття. 
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Предметна природознавча компетентність – особистісне утворення, що 

характеризує здатність учня розв’язувати доступні соціально і особистісно зна-

чущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними 

об’єктами природи в сфері відносин «людина – природа» . 

Методика викладання природознавства в початковій школі – це сучасна 

наука, яка створювалась завдяки працям відомих учених-методистів. Студенти 
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повинні знати не тільки характеристику методики як науки, але й історію ста-

новлення та наукову спадщину багатьох вчених. 

Методика навчання природознавства належить до педагогічних наук. 

Предметом її вивчення є процес навчання природознавства у початкових кла-

сах. Зміст методики розроблявся, насамперед, на основі розуміння її як науки 

про організацію процесу навчання природознавства у початкових класах. Вона 

розробляє зміст компонентів методичної системи, умови їх реалізації з ураху-

ванням специфіки навчального предмета та вікових особливостей молодших 

школярів, розробляє технологію управління процесом навчання, спрямовану на 

освіту, розвиток і виховання особистості. 

Зміст курсу методики викладання природознавства визначається метою та 

розв’язанням основних завдань. До них належать: вивчення історичного досві-

ду методики навчання природознавства, визначення освітніх, розвивальних та 

виховних цілей природознавства та його місця в початковій школі, розробка 

змісту природознавства як навчального предмету, розробка методів, прийомів, 

засобів наочності та схема організації процесу навчання природознавства в по-

чатковій школі. 

Методика викладання природознавства створювалася багатьма вченими-

методистами. Її початком вважається введення в 1786 році курсу природничих 

предметів у навчальних закладах (училищах, семінаріях). Першим російським 

методистом та автором першого підручника того часу був В.Ф.Зуєв (1754-

1794). Цей підручник одночасно використовувався як перша програма і як пер-

ший методичний посібник з природознавства для вчителів. Він став початком 

формування методики природознавства. В.Ф.Зуєв розробив основи таких тео-

ретичних проблем методики як послідовність та система змісту шкільного 

предмету, доступність його викладання, активне та свідоме засвоєння знань, 

зв’язок шкільного природознавства з практичною діяльністю людей. Цей період 

розвитку методики природознавства має назву – практичний. Послідовник 

В.Ф.Зуєва – відомий методист початкового навчання К.Д.Ушинський (1824-

1870) визнавав необхідність наочного навчання, надавав особливого значення 
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словесним методам та спостереженням у природі, склав книги для дітей ―Рідне 

слово― та ―Дитячий світ‖. Засновником методики викладання природознавства 

вважається О.Я. Герд. Природознавство як навчальний предмет початкової 

освіти в дореволюційній школі неоднаково розвивався в різні періоди історії. 

Статутом 1786 року визначалось, що набуття знань з природознавства та геог-

рафії має бути орієнтовано на використання природних багатств, тому 

підручник В.Ф.Зуєва містив значний обсяг матеріалу про корисні копалини, 

грунт, також вивчались рослини, тварини, людина. Він був основним підручни-

ком на протязі 25 років. За Уставом в 1804 році зміст викладання 

природознавства був поглиблений, особливого значення набувають екскурсії, 

складання колекцій. В 1828 році цей предмет вилучають із навчальних програм 

і поновлюють тільки в 1852 році. Статут нової шкільної реформи 1864 року ви-

лучає його знову, та завдяки діям вчених - методистів, вимогам часу, реформі 

шкільної освіти в 1902, курс природознавства був введений у початкової шко-

ли. Він входив постійно в шкільні програми, а в 1920 році перейшов у програми 

радянської школи. 

У процесі дослідження історії розвитку методики викладання 

природознавства однією із найважливіших проблем є її періодизація. 

Вoна дає змогу виявити структурні особливості науки, закономірності розвитку 

її цілей, завдань, методів тощо, рушійні сили, зв’язок з іншими науками і на ос-

нові цього зробити певні узагальнення. В основу періодизації покладаються 

якісні зміни в науці, які відділяють один період від іншого. У рамках періодів 

можуть виокремлюватися етапи – відрізки часу, відзначені певними подіями. 

На сьогодні немає науково розробленої періодизації історії методики викладан-

ня біології в середній школі України. Фрагментарні відомості з цього питання 

можна знайти у працях Е.В. Середенко, Б.Н. Мітюкова, А.М. Охріменка, 

Л.Е. Логінової, І.К. Шульги. Так, Е.В. Середенко, торкаючись питання періоди-

зації, відзначає характерні ознаки окремих періодів розвитку методики 

викладання біології, але самі періоди не визначає. В.М. Федорова називає такі 

критерії періодизації: залежність від характеру виробничих відносин, політич-
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ного устрою і суспільної ідеології; зв’язок з науками про природу, а також пе-

дагогікою і дидактикою; практика навчання природознавству як джерело 

теоретичного розвитку методики природознавства. Крім того, автор радить 

враховувати внесок учителів, методистів у розвиток методики. 

2. Педагогічна думка України має великі глибокі історичні корені. Вона 

спирається на народну педагогіку. Ще не виділившись у самостійну областьз-

нання, педагогіка знайшла своє вираження практично у всіх областях 

древньоруської державності (ІХ ст.) починає зароджуватися і перше системати-

чне навчання в середовищі родової знаті. Письменність на території Київської 

Русі в ІІ простіших формах була відома уже в VI-VIII ст. В ―Житті Святого Ки-

рила‖ розповідається, що Кирил бачив в Криму у одного руского книги, 

написані письменниками з розвитком класового феодального суспільства Київ-

ської Русі починаються створюватися школи, в яких готують дітей знаті і 

духовенства для зовнішньополітичних і торгових зв’язків. Князем Володими-

ром Святославичем вводяться школи «книжного навчання‖, що одержало 

дальший розвиток при Ярославі Мудрому. Він прекрасно розумів значення на-

вчання, виховання освіти в житті держави і тому першу половину ІХ ст. Можна 

охарактеризувати як період ―Інтенсивного насадження грамотності‖. Проте слід 

пам’ятати, що вона носила чітко виражений класовий характер. Кожна соціаль-

на група одержувала певний рівень знань, відповідно до ІІ стану. В 1086 році 

при київському Андріївському монастирі внучкою князя Ярослава Мудрого 

Ганною (Янкою) було відкрито перше на Русі жіноче училище. Видатним 

пам’ятником педагогічної думки того часу являється ―Поучение детям‖ (1117) 

київського князя Володимира Мономаха. В ньому говориться про роль праці в 

житті людини, про приклад старших у вихованні дітей, Києво-Печерський мо-

настир був центром древньоруського літопису. Історик і письменник ХІ-ХІІ ст. 

Нестор пише ―Повесть временных лет‖, ―Чтение о жизни и погублении… Бори-

са и Глеба‖ (в 80 роки). Появляється пам’ятник древньоруської культури 

―Слово о полку Ігоровім‖. В цих творах (в розкритті характерів героїв) відобра-

зились основні педагогічні принципи часів Київської Русі. Тяжкі часи монголо-
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татарськи набігів на довгий час призупинили розвиток науки, культури. Києво-

Могилянська колегія дала освіту І. Галятовського (потім стане ректором К. -М. 

колегії, видасть посібник з риторики "Наука или способ Сложения Казанья"), 

І. Гізеля, Ф. Прокоповича і інш. В 1674 році в стінах цієї колгії створюється пе-

рший навчально історичний твір "Синопсис", використовується як навчальний 

посібник з історії в школах України. 

На відміну від Львівського університету (1661 р.), бувшого знаряддям ко-

лоніальної політики польського уряду, Києво-Могилянська колегія була 

фактично вогнищем освіти українського і інших слов’янських народів. Києво-

Могилянська академія – славетні "Київські Афіни" була вищим навчальним за-

кладом європейського обширу. Її діяльність простяглася далеко за межі 

України. В академії постійно вчились спудеї (студенти) з Польщі, Сербії, Уго-

рщини, Росії, Молдови, Чорногорії, Далмації, Хорватії, Греції і навіть 

Венеціанської республіки. 

Практикувала академія, кажучи по сучасному, і службові відрядження 

своїх співробітників за кордон. На той час в Росії жодної системи шкільництва 

ще не було. Друкарня на всю державу була лише одна в Москві, але постачала 

вона самі лише церковні книжки. 

Та вітер перемін владно долав і глухі кордони Росії. У 1640 році митро-

полит київський Петро Могила писав цареві Михайлу Федоровичу, що і в 

Московії дуже потрібно завести науку, а коли б цареві було завгодно, то він 

обіцяв йому прислати учителів, проте цар тоді не прислухався до цього поба-

жання. В 1698 році Петро І скаржився патріархові: "Священники у нас грамоте 

мало умент... Ежели бы их … в обучение послать в Киев школы…". 

У 1701 році на вимогу Петра І до Москви направляють шістьох виклада-

чів Києво-Могилянської академії, а потім за указом Синоду цей "ритуал" став 

щорічним. Від 1701 до 1762 року на посади професорів та вихователів звідти 

було направлено близько 100 осіб. За цей же період Слов’яно-греко-латинська 

академія в Москві мала 21 ректора, з них 18 були київські вихованці. А з 25 її 

префектів – 23 раніше навчалися в Києво-Могилянській академії. Перші праці з 
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граматики слов’янської мови, словники, історичні твори та інші зразки наукової 

літератури прийшли в Москву саме з України...Одним з найбільш освідчених 

людей кінця XVII ст. був ректор Києво-Могилянської академії архієпископ Ф. 

Прокопович, він вважав, що прогрес людства залежить від освіти. Його праці: 

"Володимир", "Духовний регламент", "Первое учение отрокам" в них він вва-

жає хорошою освітою лише ту, яка приносить користь вітчизні. 

В 1716 році за запрошенням Петра І Ф. Прокопович переїжджає в Москву 

і стає віце-президетном Синоду, радником царя з питань освіти, науки і культу-

ри. В 1701 році Києво-Могилянська академія отримала статус вищого 

навчального закладу і стала називатися академією. Педагогічна думка на Укра-

їні XVIІІ ст.. Виділення природознавства як навчального предмета 

Київська академія давала не тільки високий рівень освітньої підготовки 

учнів, але на високому рівні була педагогічна теорія. І хоча багатьом професо-

рам академії була властива схоластика, класова обмеженість, але в їх судження 

проникала і жива думка. Не випадково на такі праці "Мир з Богом людини" 

Л. Гізеля, "Меч духовний" Л. Барановича і інші була накладена анафема. 

Багато з випускників Київської академії в різні часи займали керівні 

посади в Московській академії. Пристрасним Борцем проти соціа-

льної несправедливості на Україні, яскравим виразником передової 

педагогічної думки XVIII ст. був філософ, письменник-гуманіст і 

педагог Г. С. Сковорода, його рівностороння творча діяльність мала 

важливе значення з розвитку філософської, психологічної, педагогі-

чної і естетичної думки на Україні в боротьбі за утвердження 

демократичної педагогіки. У 1782 –1786 рр. Було проведено рефор-

му і вперше введено і природознавство як навчальний предмет. 

Перший підручник з природознавства. Оформлення методики при-

родознавства. 1786-1860 рр. 

Виробництвом, вести торгівлю. Тому в 1782-1786 рр. Було проведено 

рeформу народної освіти і організовано народні училища. У цей же час вперше 
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в школах Росії було введено природознавство як навчальний предмет. Автором 

першого шкільного підручника з природознавства був академік В. Ф. Зуєв 

(1754-1794). 

Його "Нариси з природної історії" вийшли в світ у 1786 р. Підручник бу-

ло написано відповідно до матеріалістичних ідей М. В. Ломоносова і О. М. 

Радищева, які розглянули природу як єдине ціле, що розвивається по висхідній 

лінії. Зуєв пропонував ознайомлювати дітей з природою в такій послідовності: 

нежива природа ("викопне царство"), рослини ("царство рослин") і тварини 

("тваринне царство"), куди було віднесено і людину. Автор включив у підруч-

ник тих рослин і тварин країни, які мали певне практичне значення. У 

підручнику вміщено також методичні поради для вчителів. 

В. Ф. Зуєв наголошував на необхідність використання натуральних пред-

метів природи та їхніх зображень, проведення бесід, які активізують мислення, 

встановлення учнями причинних зв’язків. Він виступав за створення кабінету 

навчальних посібників, підкреслюючи, що в ньому насамперед повинні бути 

представлені зразки місцевої природи. У працях В. Ф. Зуєва методика природо-

знавства знайшла своє початкове оформлення, він поставив її на матеріальну 

основу. 

Основоположником методики-викладання природознавства вважається О. 

Я. Герд (1841-1888), який вперше спробував здійснити викладання природо-

знавства на еволюційній основі, зробити вчення Дарвіна провідним у 

шкільному природознавстві. Для вчителів початкових класів О. Я. Герд написав 

методичний посібник "Предметні уроки в початковій школі" (1883). У цьому 

посібнику він визначив систему навчального природознавства, його навчально-

виховні завдання, зміст і методи викладання. О. Я. Герд вважав, що початковий 

курс повинен бути єдиним курсом про неживу і живу природу. 
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Сучасна наука не стоїть на місці, а постійно рухається вперед. Зокрема, 

це стосується початкової школи. Молодші школярі у шаленому вирі пізнають 

світ навколо себе, знайомляться з ним. Саме уроки природознавства забезпечу-

ють рівень обізнаності та орієнтування здобувачів освіти у нашому сьогоденні.  

Здавалося б, звичайний урок знайомства з навколишньою природою. Аж 

ні, саме він формує знання дитини про природу в цілому та знайомить з її осно-

вними аспектами.  

Особливою складовою такого уроку є хвилинка спостереження. Спосте-

реження – це безпосереднє сприйняття учнями об’єктів живої і неживої 

природи з метою формування правильних уявлень і понять, умінь і навиків.  

Саме спостереження дозволяють сформувати конкретні і образні уявлен-

ня та поняття про навколишню дійсність і вже на цій основі розвивати логічне 

мислення дитини, усну і писемну мову молодших школярів, а також любов і 

бережливе ставлення до природи. 

Варто зазначити, що спостереження сприяють формуванню основ науко-

вого світогляду і переконують дітей в постійній зміні і розвитку природних 

явищ, їх взаємозв’язку і закономірності всього, що відбувається навколо нас, 

матеріальності світу і єдності природи. 

Погодьтеся, сучасні школярі надзвичайно допитливі та активні, саме спо-

стереження дає змогу застосувати весь потенціал та проявити власні здібності з 
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даного предмету. 

Також, кожен з учнів вчиться орієнтуватися та взаємодіяти з природою, 

проводити власні дослідження, виявляти ознаки та особливості навколишнього 

середовища. 

Ще наші предки помітили, якщо дитина вміє спілкуватися з природою та 

визначати її особливості – вона обов’язково буде корисна суспільству. 

Звичайно, впродовж років суспільство змінювалося, відповідно і спосте-

реження набувало іншого характеру[1, c.34]. 

У Новій Українській школі здобувачі освіти спостерігають як за нежи-

вою, так і за живою природою, її особливостями, що дає змогу розширити 

власний кругозір, удосконалити знання про природу. 

Учні початкових класів спостерігають за рослинами (виділяючи основні 

органи, вивчають будову), за тваринами (виділяючи основні частини тіла, їх 

пристосування та умови життя). 

 Школярі не лише вчаться знаходити спільні та відмінні ознаки, а й  ви-

значати характерні особливості. Від спостережень, описів, порівнянь учні 

переходять до узагальнень, до складання простих класифікацій. Тобто на основі 

хвилинки спостережень узагальнюють, систематизують та вивчають світ, що їх 

оточує. 

Не можна не згадати, що спостереження допомагає формувати одну із 

найважливіших якостей сучасної особистості – спостережливість, яка пов’язана 

з вихованням стійкої уваги, розвитку пам’яті. Допитливості, вмінням встанов-

лювати зв’язки між природними явищами. 

У класі спостереження протягом тижня оголошують чергові. Адже пра-

вильно організовані спостереження, не лише допомагають вихованню таких 

необхідних якостей як працелюбство, акуратність, дисциплінованість, почуття 

відповідальності перед колективом, бережливе відношення до приладів, шкіль-

ного майна, але й сприяють волі, наполегливості в досягненні мети, розвивають 

ініціативу і наполегливість[2, c.244]. 

Отже, саме спостереження є тим фундаментальним початком, що розви-
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ває в учнів необхідні вміння та навички, допомагає орієнтуватись і співпрацю-

вати з природою. 

В свою чергу хвилинка спостережень на уроках природознавства в почат-

ковій школі формує екологічно-свідоме покоління, яке вміє і знає, як допомогти 

та вберегти наше довкілля. 
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Побутує думка, що вчитель - дорогоцінний камінь знань, інші називають 

його скарбницею мудрості. То хто ж він вчитель Нової Української школи і яка 

його роль на уроках природознавства? Це питання розглядав не один науко-

вець, воно зацікавило й мене. 

Дійсно, сучасний вчитель особа доволі багатогранна. Він повинен знати і 

уміти все. З одного боку – наставник, мудрий керівник, той на кого варто рівня-

тися. З іншого – надійний товариш, порадник, близька людина.  

Отож, судячи з усього сказаного, вчитель Нової Української школи, 

пoвинен бути не лише висококваліфікованим фахівцем, а й творчою особистіс-

тю, яка завжди вміє знайти особливий, індивідуальний підхід до кожного з 

учнів. 

Своєрідна роль дісталася вчителю саме на уроках природознавства у по-

чатковій школі. Адже маленькі здобувачі освіти в цей період свого розвитку 
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пізнають навколишній світ, знайомляться з його особливостями і лише вчитель, 

в даному випадку, повинен зорієнтувати школяра, направити на творчий шлях 

розвитку та прищепити любов до природи[1, c.89]. 

Варто сказати, що сучасному вчителю надзвичайно пощастило, оскільки 

він має змогу самостійно обрати методи і форми навчання своїх учнів. Відпові-

дно, зробити уроки природознавства творчими, пізнавальними і цікавими для 

дітей, такими, щоб кожен учень розумів, наскільки важливими є знання про 

природу. 

Основним завданням вчителя на уроках природознавства в початковій 

школі  - є розширення знань, умінь і навичок учнів про навколишній світ, оріє-

нтування в основних напрямках і цілях даного предмету. 

Учитель Нової Української школи має змогу не лише викладати запрог-

рамований матеріал, а й проводити різноманітні досліди, організовувати 

екскурсії, невеликі подорожі. Усе це дає можливість учням краще за-

пам’ятовувати, а в майбутньому і відтворювати вивчений матеріал. 

Учитель, в даному випадку, є надійним товаришем і порадником, який 

завжди підкаже, як правильно виконати те чи інше завдання та вкаже, яких по-

милок припустилася дитина і яким чином їх можна виправити. 

Погодьтеся, бути вчителем не так вже і легко, адже сучасні школярі знач-

но вільніші, розкутіші, безпосередніші. Вони народилися поруч із мобільними 

телефонами, планшетами та смартфонами. Це вже маленький виклик вчителю.  

Відтепер його роль не керувати, а знаходити підхід. Найяскравіше це 

проявляється на уроках природознавства, де здобувачі освіти проводять експе-

рименти, вчаться взаємодіяти з природою, де кожен з учнів прагне проявити 

себе, показати свої вміння і здібності[2, c.67]. 

Тому сучасний вчитель повинен бути вдвічі уважніший та різнобічний, 

орієнтуватися на кожного учня та приділяти йому максимум уваги. Лише тоді 

підростаюче покоління матиме свідоме бачення навколишнього світу. 

Отже, проаналізувавши дану інформацію, я сміливо можу сказати, що 

роль вчителя на уроках природознавства у початковій школі не лише вчити, а й 
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вчитися, не лише давати знання, а й поглиблювати власні, не лише прищеплю-

вати любов до природи, а й всім серцем любити її самому. 
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