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Юні друзі! 
 

Ви взяли участь у першій регіональній науковій конференції-конкурсі 

«Молодь. Наука. Природа», що започаткована цього року на природничо-

географічному факультеті Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка.  

Головна мета конференції – залучити юних дослідників природи до 

вирішення актуальних проблем сучасної науки, а, також, інтегрувати середню 

природничу освіту та фундаментальну науку. 

Завданнями конференції є: 

− створення умов для формування в учнівської молоді інтересу до 

пізнавальної, творчої, експериментально-дослідницької діяльності у галузі 

біології, екології, хімії, географії, валеології, психології; 

− формування в учнівської молоді навичок публічного представлення та 

захисту своєї дослідницької роботи у науковому середовищі; 

− кваліфікована оцінка рівня дослідницької діяльності юних науковців, 

визначення перспектив її подальшого розвитку; 

− надання підтримки учнівській молоді у професійному самовизначенні. 

Дослідницька діяльність у науковій роботі є важливим компонентом 

якісної освіти, зокрема й вищої. Вищу освіту з біології, хімії та географії на 

рівні державних та світових стандартів за педагогічними і не педагогічними 

спеціальностями Ви можете отримати на нашому факультеті (див. 

«Інформацію для абітурієнтів» на стор. 78).  

Випускники природничо-географічного факультету СумДПУ імені 

А.С.Макаренка – успішні люди, які відбулися у професіях: шкільного учителя, 

доцента та професора закладу вищої освіти, наукового співробітника 

Національної академії наук України, завідувача лабораторії, біолога у клініко-

діагностичній лабораторії, судового експерта у науково-дослідному експертно-

криміналістичному центрі, лаборанта на хімічному та фармацевтичному 

підприємстві, фахівця центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю, спеціаліста департаменту екології та охорони природних ресурсів 

обласної державної адміністрації, інспектора з охорони природо-заповідного 

фонду, гідролога, картографа, екскурсовода, фахівця з рекреації, метеоролога, 

турагента тощо. 

Упевнені, у Вашому житті ще буде багато наукових конференцій, але ця 

наукова подія точно закарбується у Вашій пам’яті, бо саме тут Ви цілком 

реально зробили перші кроки у науку, а, можливо, й у професійне життя. 

Бажаємо Вам нових відкриттів та досягнень на шляху підкорення 

наукових вершин!  

Чекаємо Вас й усіх тих, хто цікавиться науковими проблемами біології, 

екології, географії, хімії, валеології та психології, на наступній науковій 

конференції «Молодь. Наука. Природа»! 

Оргкомітет 
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СЕКЦІЯ БІОЛОГІЇ 

 

АГРОТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ І МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ 

ВРОЖАЙНОСТІ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ КАРТОПЛІ В УМОВАХ 

ПРИВАТНОГО ПІДСОБНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Аліса Лук’янова 

alisa2014luc@gmail.com 

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 імені 

Героя Радянського Союзу О.Бутка 

Михайлова Наталія Олександрівна, 

вчитель біології Комунальної установи Сумська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №10 імені Героя Радянського Союзу О.Бутка 

 

Україна характеризується певною мірою сприятливими умовами для 

вирощування картоплі. Та, за деякими даними, врожайність картоплі, яка 

вирощується на присадибних ділянках, залишається в 3-4 рази нижче реально 

можливого рівня. Метою є розробка комплексу науково обґрунтованих 

практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення врожайності картоплі 

без застосування агрохімікатів в умовах присадибного господарства. 

Варіант № 1 був контрольним, тому бульби картоплі будь-якій 

додатковій обробці не піддавалися. Для посадки картоплі в ділянку № 2 бульби 

піддавалися надрізу перпендикулярно осі і залишилася лише перемичка 1 см 

(поперечний надріз). Для посадки картоплі в ділянку № 3 бульби надрізалися 

по всьому поперечному колу на глибину флоемного шару – 1 см (кільцевий 

поперечний надріз). Бульби картоплі, призначені для посадки в ділянку № 4, 

надрізалися по всьому поздовжньому колу бульби на глибину 1 см (поздовжній 

поперечний надріз) [1, c. 190]. Варіант № 5 передбачав дослідження 

продуктивності сухого пророщування бульб насіннєвої картоплі на світлі без 

використання стимулюючих надрізів. Бульби картоплі ми помістили одним 

шаром в ґратчасті пластикові ящики і залишили для пророщування на 

відкритому майданчику. Тривалість пророщування склала 21 день. Варіанти № 

6-8 передбачали вивчення різних видів стимулюючих надрізів насіннєвих бульб 

і їх подальшого сухого пророщування на світлі [3, c. 68-70]. Для варіанту № 9 в 

якості досліджуваного агротехнічного способу підвищення врожайності 
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картоплі ми застосовували пророщування насіннєвих бульб у вологому 

середовищі. В темне провітрюване приміщення за 15 днів до посадки були 

поміщені ящики з бульбами картоплі, пересипані товстим шаром вологої 

дрібнодисперсної тирси. Варіанти № 10-12 призначалися для вивчення 

продуктивності агротехнічних комбінацій різних видів стимулюючих надрізів і 

подальшого пророщування посадкового матеріалу у вологому середовищі [8, c. 

78-90]. 

Також нами вивчалися альтернативні агротехнічні прийоми та методи 

підвищення врожайності картоплі, які використовуються на стадіях посадки і 

вегетативного росту рослин. Варіант № 1 був контрольним, тому рослини 

картоплі будь-якому впливу не піддавалися. Варіант № 2 припускав надлом 

картопляних стебел (бадилля) на висоті близько 10-15 см від ґрунту через 14-20 

днів після цвітіння [3, c. 64-71]. Рослини картоплі, вирощуваної в ділянці № 3, 

піддавалися видаленню бутонів і квітів, що розпустилися [1, c. 198-200]. 

Варіант № 4 був присвячений дослідженню продуктивності методу 

компостних борозенок. Технологія обробітку картоплі в ділянці № 5 

ґрунтувалася на формуванні трапецієподібного картопляного гребня. Варіант 

№ 6 припускав вирощування картоплі під «шубою» (кожну лунку засипали 

невеликий жменею золи, а потім зверху злегка присипали ґрунтом, а після 

цього лунки прикривалися рівномірним шаром сухого сіна товщиною близько 

30 см) [1, c. 211-212]. Приріст врожайності визначали за формулою (1): 

∆ i = ((уі - y1) / y1) ∙ 100%                               (1) 

де i-середній приріст врожаю в досліді i ( % ); уі – середня врожайність в 

досліді i (кг / м2). 

Підсумки проведеного експерименту показали, що результативність різних 

способів передпосадкової підготовки бульб незрівнянно зростає при 

комплексному використанні (табл. 1). Найбільш ефективною є агротехнічна 

комбінація кільцевого поперечного розрізу та її подальшого сухого 

пророщування. Так, врожайність картоплі 9,25 кг/м2 (приріст у порівнянні з 

контролем – 107,87%) (табл. 2). 
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Таблиця 1 

Результати порівняння врожайності картоплі в залежності від використаної комбінації агротехнічних прийомів 

і методів передпосівної підготовки посадкового матеріалу 

 

Таблиця 2 

Результати порівняння врожайності картоплі в залежності від використаної агротехніки на етапах посадки й 

вегетативного росту рослин з урахуванням комплексного підходу до проблеми екологічного землеробства 

Урожайність, кг/м2 / приріст № варіанта (ділянка) Прийом, метод агротехніки 

17,16 80,63% 4 метод компстних бороздок 

12,75 34,21% 6 мульчування (картопля під «шубою») 

11,5 21,05% 3 видалення бутонів 

11,4 20,00% 5 формування трапецієвидного картопляного гребеня 

10,8 13,68% 2 надлом картопляного бадилля 

9,5 0,00% 1 контроль 

Урожайність, кг/м2 / приріст № варіанта (ділянка) Спосіб пророщування Стимулюючий надріз 

9,25 107,87% 7 сухе пророщування (на світлі) кільцевий поперечний надріз 

9,1 104,49% 8 сухе пророщування (на світлі) кільцевий поздовжній надріз 

8,35 87,64% 6 сухе пророщування (на світлі) односторонній поперечний надріз 

7,05 58,43% 9 пророщування у вологому середовищі без надрізу 

6,6 48,31% 5 сухе пророщування (на світлі) без надрізу 

5,75 29,21% 3 без пророщування кільцевий поперечний надріз 

5,6 25,84% 4 без пророщування кільцевий поздовжній надріз 

5,5 23,60% 2 без пророщування односторонній поперечний надріз 

4,45 0,00% 1 (контроль) без пророщування без надрізу 

3 -32,58% 10 пророщування у вологому середовищі односторонній поперечний надріз 

2,7 -39,33% 11 пророщування у вологому середовищі кільцевий поперечний надріз 

2,6 -41,57% 12 пророщування у вологому середовищі кільцевий поздовжній надріз 
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Результати дослідження способів агротехніки на етапах посадки та 

вегетативного росту рослин показали, що найбільш ефективним способом 

агротехніки є метод компостних борозенок (врожайність склала 17,16 кг/м2, 

приріст у порівнянні з контролем – 80,63%). 
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БОТАНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Solidago canadensis L. ЯК ТИПОВОГО 

ПРЕДСТАВНИКА ІНВАЗІЙНИХ РОСЛИН В ОКОЛИЦЯХ с. ЛИПНЯК 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ 

Вікторія Машталер 
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Опорний заклад Великочернеччинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

Сумської районної ради Сумської області  

Котькало Євгенія Сергіївна, 

учитель вищої категорії, учитель-методист ОЗ Великочернеччинської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області 

 

Зникнення видів і деградація довкілля викликають дедалі більше 

занепокоєння не лише вчених-екологів. На думку одного з провідних світових 

експертів-екологів Е. Уілсона, зменшення різноманітності живої природи – 

найзагрозливіша серед змін довкілля, що відбуваються нині, бо це, мабуть, 

єдиний абсолютно необоротний процес [7]. 
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У цьому контексті, одним із найважливіших пунктів Глобальної стратегії 

запобігання поширенню й контролю неаборигенних організмів, прийнятої в 

Монреалі, є формування наукової бази для розробки методів запобігання 

інвазіям у нові регіони тих видів, які становлять загрозу екосистемам у цілому 

або окремим видам навколишнього середовища. До таких належить і Solidago 

canadensis L. як небезпечний віолент навколишнього середовища. 

Над питаннями адвентивних видів рослин працювали О. Іващенко [3], В. 

Чайка [2], В. Протопопова [8]. Вивченням золотарника канадського займалися 

такі науковці, як В. Мар’юшкіна [6], С. Ременюк, М. Токарчук [5] та інші. 

Однак, нами не було знайдено праць щодо проблеми поширення та 

боротьби з Solidago canadensis L. на території Сумщини, зокрема Сумського 

району. 

Таким чином, темою дослідження ми обрали: «Ботанічні особливості 

Solidago canadensis L. як типового представника інвазійних рослин в околицях 

с. Липняк Сумського району». 

Мета роботи – встановити біологічні особливості та рівень 

фітосанітарного ризику околиць с. Липняк Сумського району Сумської області 

щодо потенційного віоленту золотарника канадського з метою розробки 

практичних заходів боротьби та утилізації даної рослини. 

Гіпотезою нашого дослідження було припущення про те, що Solidago 

canadensis L. є причиною адвентизації рослинності обраної території, що веде 

до спрощення фітоценозу через випадання дерново-різнотравного компоненту. 

Обʼєктом дослідження є золотарник канадський як адвентивний вид 

України. Предмет дослідження – ботанічні особливості та фітоінвазії Solidago 

canadensis L. в умовах с. Липняк Сумського району Сумської області. 

Solidago canadensis L. – представник родини складноцвітих (Compositae), 

відділу Покритонасінні (Magnoliophyta), класу Дводольні (Dicotyledones), 

царства Рослини (Plantae, або Vegetabilia) [1]. Має виражені таксономічні 

ознаки даної групи рослин, містить значну кількість хімічних речовин, які 

забезпечують її лікувальні властивості, або ж навпаки – здатність викликати 
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алергічні реакції. Плоди Solidago canadensis L. – циліндричні летючі сім’янки 

без ендосперму, що мають бурий чубчик та численні волоски, як пристосування 

для поширення вітром. Цвіте з початку липня до кінця вересня. Батьківщиною 

золотарника канадського вважають Північну Америку. 

Solidago canadensis L. є інтродукованим видом, завезеним у якості 

декоративної рослини. Більшість екземплярів золотарника завозилися 

українськими ботанічними садами, деякі – приватними особами. Активне 

розповсюдження даного бур’яну зафіксоване в Хмельницькій, Вінницькій та 

Київських областях [2; 8]. 

У процесі дослідження за методикою обстеження угідь 

несільськогосподарського призначення на виявлення карантинних бур’янів, 

описаною В.Я. Мар’юшкіною, О.М. Лапою та Н.Г. Шевченко, нами було 

обраховано кількість кущів золотарника канадського [7]. 

У результаті ми отримали показники, що середня кількість одиниць 

рослини на 5 сотках становить 317 кущів. Розміщення рослини не завжди є 

рівномірним. Так, більше скупчення відзначається у невеликих похилих ямах 

або ровах. Це можна пояснити тим, що в цих місцях довше зберігається волога, 

а тому кореневище золотарника канадського має більш сприятливі умови для 

розвитку. 

Результати анкетування свідчать про низький рівень обізнаності 

місцевого населення з особливостями даного виду рослин та про недоцільність 

обраних ними методів боротьби. Дані ілюструють гістограми на рис. 1 та 2. 

 

Рис. 1. Співвідношення рівнів поінформованості населення щодо золотарника канадського 

(1 – знання відсутні, 2 – знання дуже обмежені, 3 – знання на рівні особистого інтересу) 
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Рис. 2. Активність населення у боротьбі з золотарником канадським 

(1 – заходи відсутні, 2 – випалювання, 3 – скошування) 

 

Така необізнаність населення про Solidago canadensis є ще однією з 

причин його масового поширення на цій території. На сьогоднішній день відомі 

ряд заходів щодо боротьби з Solidago canadensis L., зокрема викошування на 

ранніх етапах вегетації до початку бутонізації, однак за відсутності 

поінформованості населення з небезпекою даного виду та без залучення 

жителів до його локалізації, фітосанітарний ризик золотарника канадського є 

надзвичайно високим, а рослина набуває статусу глобальної проблеми 

навколишнього середовища. 

Одним із перших кроків боротьби із Solidago canadensis L. повинна стати 

інформаційна пропаганда, що включає поширення відомостей про рослину, її 

морфо-фізіологічну характеристику, способи контролювання чисельності тощо. 
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Бабезіоз – небезпечне захворювання, що вражає не тільки собак, котів, 

велику рогату худобу. Бабезіоз собак широко поширений у м. Суми. Хвороба є 

небезпечною для життя собак, завдає значні моральні та матеріальні збитки 

власникам тварин. Хворіє на бабезіоз й людина, що підвищує актуальність 

досліджуваної проблеми. Бабезіоз не є дуже поширеним серед людей в Україні, 

але при його виникненні, лікарям важко встановити діагноз за рахунок 

неспецифічності клінічних проявів. Ми досліджували ефективність 

застосування генетично-молекулярного методу діагностики бабезіозу – 

полімеразну ланцюгову реакцію (ПРЛ). Полімеразна ланцюгова реакція – 

ефективний та точний метод діагностики хвороб. 

Метою роботи будо дослідити можливість застосування полімеразно- 

ланцюгової реакції як методу діагностики бабезіозу собак. 

Бабезіоз – протозойне, кровопаразитарне захворювання собак, лисиць, 

песців, великої рогатої худоби, людей, викликане найпростішими 

представниками роду Babesia. Захворювання передається від тварин до тварин 

та від тварин до людей кліщами [4]. 
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При проведенні досліджень використовувалися наступні методи: 

1) епізоотологічний; 2) статистичний; 3) мікроскопічний; 4) молекулярно-

генетичний. Дослідження проводили на базі Харківської лабораторії «Вірола». 

Бабезіоз собак часто реєструється у м. Суми (2017 – 319 випадків, 2018 – 

328 випадків, 2019 – 249 випадків). Чіткої тенденції збільшення кількості 

випадків бабезіозу собак не спостерігається. 

При вивченні сезонності бабезіозу собак у м. Суми встановили, що 

бабезіоз має виражену сезонність: частіше реєструється у весняно-осінній 

період з першим піком у квітні-травні і другим піком у вересні-жовтні. 

При діагностиці бабезіозу собак ми застосовували мікроскопію мазків 

периферійної крові хворих собак, пофарбованих за Романовським. При цьому в 

еритроцитах, а інколи і в позаклітинному просторі виявляли бабезії різні за 

формою та величиною. Для ідентифікації використовували полімеразну 

ланцюгову реакцію. Проходить в 3 основні етапи: підготовка проби 

біологічного матеріалу, ампліфікація ДНК та оцінка результатів реакції. 

Перший етап полягає в виділенні ДНК-матеріалу. Для виділення ДНК із 

сироватки крові використовували «Набір для виділення ДНК/РНК із 

біологічних рідин». За допомогою центрифугування виділили якнайкраще 

супернатант та переходили до наступної стадії – ампліфікації. У пробірку з 

реакційною сумішшю наступного складу додавали контрольний виділений 

зразок ДНК. Поміщали в ампліфікатор. Виділяють 3 основні стадії ампліфікації, 

ураховуючи різний температурний режим: 1) Денатурація (92-97⁰С); 2) Відпал 

праймерів (52⁰С); 3) Елонгація (синтез) (72-75⁰С). Процедура проводиться 

циклічно. Після першого циклу, новий ДНК ланцюг стає матрицею для синтезу 

наступних. Після 30-40 циклів проводиться детекція [1, 2]. 

3-й етап – детекція результатів реакції. Для цього використовується метод 

електрофорезу в агарозному гелю [3]. 

У 2019 році ми провели порівняльну оцінку ефективності двох методів 

діагностики бабезіозу собак: мікроскопічним методом та у полімеразній 

ланцюговій реакції. При мікроскопії мазків крові, пофарбованих за 
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Романовським-Гімзою, бабезії виявлені у 79% випадків, у полімеразній 

ланцюговій реакції з родовим праймером до бабезій – у 84,8% випадків. 

Результати досліджень показали, що серед поголів’я собак у м. Суми, крім 

Babesia canis, циркулюють й інші види бабезій. 

Праймери підбирали, ураховуючи найконсервативнішу ділянку гена 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Праймери та умови проведення ПЛР 

Назва збудника Місцезнаходження гену 
t відпалу 

праймеру 

Розмір 

продукту, пн 

Babesia spp 18S rRNA 61 422-440 

Babesia canis 18S rRNA 61 422-440 

Babesia felis 18S rRNA 61 422-440 

 

Висновки: 1. Бабезіоз собак часто реєструється у м. Суми. Тенденція до 

зростання випадків захворювання не спостерігається. 

2.Бабезіоз собак має виражену сезонність. 

3.Полімеразна ланцюгова реакція є більш чутливим методом діагностики 

бабезіозу собак, що дозволяє діагностувати захворювання навіть при 

відсутності бабезій та мікрофілярій у мазку крові; різниця результатів для 

збудників бабезіозу складає 5,8 %. 

4.Основний збудник бабезіозу собак у м.Суми є Babesia canis, але серед 

поголів’я собак виявили й інші види бабезій. 
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Залежність ступеня фенотипічної та генотипічної різноманітності 

популяцій Тrifolium repens L. (далі Т. repens) за наявністю і формою «сивої» 

плями на листку від рівня забруднення навколишнього середовища 

підкреслюється в роботах багатьох науковців [1; 2; 3; 5; 6]. 

Метою нашого дослідження було встановити, чи існує зв'язок між 

мінливістю рисунку «сивої» плями на листках T. repens та забрудненістю 

ґрунтів сільськогосподарсько змінених територій нітратним азотом і важкими 

металами. 

Дослідження виконане у 2019 р. на територіях Недригайлівського району 

Сумської області різного сільськогосподарського використання: сіножать, 

пасовище, старий яблуневий сад, кукурудзяне поле, качина ферма та куряча 

ферма. На кожній території обстежувалися пробні площадки з покриттям T. 

repens до 60% розміром 2х3 м. Збір листків T. repens проводився у липні-серпні 

у період масового цвітіння рослини. Загалом з усіх пробних площадок методом 

випадкової вибірки було зібрано і проаналізовано 1500 листків. Для 

ідентифікації рисунків «сивої» плями на листках використовували методику 

І.Т. Папонової (1982) та П.Я. Шварцмана (1986) [7]. Зустрічальність різних 

фенотипів розраховували як частку листків певного фенотипу у вибірці, 

зробленій на ділянці певної досліджуваної території, що виражалася у 

відсотках. Дослідження ґрунтів обраних територій проводили згідно із 

рекомендованими методиками [4]. Відібрані зразки ґрунту аналізували у 

лабораторії Центру сучасних досліджень ґрунту ТОВ «СІЕЙТІ». Для оцінки 
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зв’язку між частотою фенотипу T. repens за рисунком «сивої» плями на листку 

та умістом нітратного азоту та важких металів у ґрунтах територій, змінених 

сільськогосподарською діяльністю, застосовували параметричний коефіцієнт 

кореляції Пірсона. 

Всього у загальній вибірці рослин Т. repens, зібраних на 6-ти 

досліджуваних територіях, виявлено 9 фенотипів: O, A, AH, BH, BHB, C, 

атипічна форма С, E, BHC. Найбільша кількість різноманітних фенотипів 

зафіксована на території пасовища, найменша – на території курячої ферми: 8 

та 1 відповідно. На території сіножаті серед 6-ти фенотипів найчастіше 

зустрічався фенотип О, найрідше за інші серед фенотипів з типовою формою 

листка – фенотип ВНС. Крім того, лише на даній території виявлений фенотип 

С з атипічною формою листка. На території пасовища серед 8-ми фенотипів 

найвищою була зустрічальність фенотипу АН, найменшою – фенотипу ВНВ, 

причому на інших досліджених територіях рослин з таким фенотипом виявлено 

не було. Крім того, на території пасовища був виявлений і фенотип Е, який теж 

не зустрічався на жодній іншій з досліджуваних територій. На території старого 

яблуневого садка серед 4-х фенотипів перші три місця за частотою займали 

фенотипи О, ВН та С. У вибірці з території 4 – край кукурудзяного поля, з 5-ти 

виявлених фенотипів 85% було «диких» фенотипів О (55%) та А (30%). Серед 

мутантних фенотипів найчастіше зустрічався фенотип АН. На територіях 

качиної та курячої ферм було виявлено лише «дикі» фенотипи, причому, у 

вибірці з території курячої ферми був знайдений лише фенотип О, у вибірці з 

території качиної ферми частота фенотипу О була майже у 2 рази вищою за 

частоту фенотипу А. 

Результати дослідження умісту нітратного азоту та важких металів у 

ґрунтах досліджених територій показали значне перевищення ГДК за умістом 

нітратного азоту, рухомих форм Zn, Mn, Cu, значно вищий уміст рухомого Fe у 

пробах ґрунту з краю кукурудзяного поля, територій качиної та курячої ферм, 

що, ймовірно, пояснюється підкисленням ґрунту унаслідок застосуванням 

азотних мінеральних добрив, підкислення ґрунту нітрат-йонами, що містяться у 
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пташиному посліді. Останнім, ймовірно, пояснюється й значно вищий (майже у 

4 рази) уміст нітратного азоту та рухомого Fe (майже у 2,5 рази) у ґрунті 

пасовища порівняно з ґрунтом сіножаті та старого яблуневого садка. 

За результатами кореляційного аналізу встановлено існування прямого 

кореляційного зв'язку середньої сили між частотою «дикого» фенотипу О та 

умістом у ґрунті Fe, Zn та Cu. Аналогічний характер кореляції встановлений і 

для «дикого» фенотипу А та умісту у ґрунті Zn, однак, протилежний за знаком 

щодо умісту Cr. В той же час, між частотою «дикого» фенотипу А та умістом у 

ґрунті Mn встановлена пряма сильна кореляція. Між частотою «мутантних» 

фенотипів та умістом у ґрунті нітратного азоту, Fe, Мn, Zn та Cu встановлена 

зворотна помітна та сильна кореляція, а умістом у ґрунті Cr, Pb та Cd – пряма, 

переважно сильна, кореляція. Однак, дану кореляцію слід оцінювати з 

обережністю, адже залежність між цими показниками хоч і достовірна, але 

вимагає подальших досліджень. Лише тоді можна буде зрозуміти, чи можна 

використовувати ознаку «рисунок «сивої» плями на листку T. repens» як 

фенотипічний біоіндикатор забрудненості ґрунту сільськогосподарсько 

змінених територій нітратним азотом та важкими металами. 
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Равлики ахатини – це альтернатива традиційним домашнім тваринам. 

Вкрай невибагливі, знають своїх господарів, не мають запаху і не викликають 

алергії. Сфери застосування ахатин постійно розширюються і будуть 

розширюватися в подальшому [3, c. 88]. Равликів застосовують на очисних 

спорудах для біоконтролю рівня очищення води. Їх використовують в 

косметології для біомасажу. Слиз равликів є природним антисептиком, 

біологічно активною речовиною, його застосовують для виготовлення кремів 

[1, c. 56]. 

Метою нашої дослідницької роботи є вивчення впливів умов утримання 

на зовнішню морфологію молюска ахатини. У результаті експерименту ми мали 

виявити смакові переваги молюсків (огірки, яблука, кабачки, перець), вплив 

зовнішніх факторів: світла (ховаються від світлових променів), температури, 

води (полюбляють купатися у теплій воді), шуму на равликів ахатин (рис. 1). 

Було з’ясовано, що равлики глухі [6, c. 77]. Також було проведено 

спостереження за зростанням і розвитком молодих ахатин (рис. 2). Ми довели, 

що для успішної кладки яєць з яких з’являться маленькі равлики, потрібні 

сприятливі умови. У ході дослідження вивчили необхідні умови утримання 

ахатин, склали рекламного буклету для популяризації розведення равлики-

ахатини в домашніх умовах [4, c. 13]. 

На ріст і колір раковини ахатини гігантської впливає склад її їжі (табл. 1). 

Кальцій, доданий в їжу равлику значно прискорює зростання раковини ахатини 

[2, c. 99]. 

Ріст та розвиток Achatina fulica змінюється та залежить від об’єму 

контейнера для вирощування. Чим більшим є об’єм, тим більшими можуть 
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вирости равлики. За малого об’єму равлики здатні синхронно знижувати темпи 

росту [5, c. 113]. 

   

Реакція на світло Визначення нюху Поява червонуватої смужки 

залежно від харчування 

 

   
Купання равлика Влив об’єму на ріст Спостереження за розвитком 

ахатин 
 

Рис. 1. Вивчення впливу умов утримання на зовнішню морфологію молюска ахатини 
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Рис. 2. Моніторинг зростання дорослих ахатин 

Таблиця 1 

Вплив складу і якості корму на колір раковини молюска ахатини 

Дата 

Об’єкт 1 

Равлик Джонні 

Об’єкт 2 

Равлик Фіклік 
Результати порівняння кольорів 

раковин ахатин Раціон 

харчування, 

вага, г 

Вага 

особини, 

г 

Висота 

раковини, 

мм 

Ширина 

раковини, 

мм 

Раціон 

харчування, 

вага, г 

Вага 

особини, г 

Висота 

раковини, 

мм 

Ширина 

раковини, 

мм 

22.02. 

2019 

Огірок, 3 г 3,1 31,2 15,3 Морква, 

буряк, 3 г 

3,6 31,0 15,3 У об'єкта 1 колір раковини світло 

жовтий. У об'єкта 2 раковина 

придбала легкий червоний відтінок 

27.02. 

2019 

Огірок, 3 г 3,3 32,2 15,5 Морква, 

буряк, 3 г 

4,2 31,8 15,8 Об'єкт 2 змінив забарвлення раковини 

на світло помаранчевий 

09.03. 

2019 

Огірок, 3 г 3,5 34,5 17,5 Морква, 

буряк, 3 г 

5,2 33,6 16,9 Об'єкт 2 не змінив забарвлення 

раковини 

18.03. 

2019 

Огірок, 3 г 4,0 36,4 19,0 Морква, 

буряк, 3 г 

6,0 35,0 18,8 У об'єкта 1 колір раковини світло 

жовтий. Об'єкт 2 змінив забарвлення 

на світло помаранчевий 
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Питання щодо санітарно-гігієнічної та екологічної безпеки дитячих 

пластмасових іграшок є дуже актуальним, про що свідчать численні 

європейські програми, заходи міжнародного рівня. Гігієнічні вимоги і методи 

гігієнічної оцінки іграшок наведені у «Санітарно-гігієнічних правилах і нормах 

виробництва і реалізації ігор та іграшок» №42-125-4148-86 [3]. 

Серед відібраних пластмасових іграшок – 36 штук (72%) мають 

індивідуальну упаковку, 12 штук (24%) – упаковка відсутня, але є інформація у 

вигляді закріпленої етикетки чи наклейки, 2 іграшки (4%) – жодних даних щодо 

ідентифікації товару не мають. Результати подано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Розподіл досліджених зразків дитячих пластмасових іграшок різних виробників 

за якістю пакування 

(ряд 1 – дитячі пластмасові іграшки закордонного виробництва, ряд 2 – дитячі пластмасові 

іграшки українського виробництва: 1 – іграшки без упаковки, але з етикеткою; 2 – іграшки в 

капроновій сітці з фіксатором; 3 – іграшки в картонній упаковці; 4 – іграшки в 

полієтиленовій упаковці; 5 – іграшки без упаковки та етикетки). 
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Серед імпортованих іграшок, зокрема тих, що вироблені в Китаї, 11 

екземплярів (22%) не мають належного пакування та оформлення. Жодна з 

іграшок не має відомостей щодо її миття чи дезінфекції, утилізації після 

завершення терміну експлуатації, що передбачено в технічному регламенті 

щодо якості дитячих іграшок. У 9 (18%) були помічені значні розходження 

швів на пластмасі (кеглі, кубики), у 12 (24%) наявність слабо закріплених 

дрібних деталей (в основному пластмасові машинки, що мають погано 

закріплені колеса, дверцята), у 4 (8%) – вихід клеючих речовин по поверхню 

іграшок (брязкальця для немовлят, пластмасові фігурки фруктів та овочів). До 

решти 25 зразків, а це – 50%, зауважень щодо їх зовнішнього вигляду немає. 

Майже усі іграшки (96%) пройшли випробування на загальну міцність під 

час скидання іграшки з висоти 1м. 2 іграшки (4%) – «Брязкальце дитяче» та 

машина «Швидка допомога» після перевірки мають тріщини: дві глибокі 

тріщини на оправі брязкальця з прозорої пластмаси та повне розходження 

машинки по швах, тріщина передньої частини корпусу з утворенням гострого 

злому пластмаси. 

Дослідження розмірів дитячих пластмасових іграшок показало, що всі 

екземпляри відповідають вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок з 

урахуванням їх вікових обмежень. 

Установлено, що 100% іграшок відповідають державним санітарним 

правилам і нормам безпеки іграшок та ігор для здоров’я дітей (ДСанПіН 

5.5.6.012-98) щодо відповідності їх маси та розмірів віку дітей. 

З показником якості стійкості фарби в 3 бали зафіксовано 7 зразків 

іграшок (14%), з яких – 1 (4%) українського виробництва, 6 (24%) – 

закордонного. Приємно зазначити, що більшість іграшок – 37 (74%) мають 

високий рівень стійкості фарби – 5 балів. У цих зразках фарба яскрава, але не 

змивається, не залишається на ватному тампоні, змоченому дезінфікуючим 

засобом протягом тривалого контакту з поверхнею іграшки. Серед іграшок з 

якісними барвниками 59,46% складають українські товари, 40,54% – 

імпортовані товари. 
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Нами було досліджено стійкість забарвлення до слини та поту відповідно 

до методики. Результати дослідження подано у вигляді табл. 1. 

Таблиця 1 

Стійкість барвників дитячих пластмасових іграшок до дії слини та поту  

 
Досліджуваний 

показник 

Іграшки 

українського 

виробника 

Іграшки 

закордонного 

виробника 

Загальні результати 

якості 

шт. % шт. % шт. % 

Стійкість 

барвників до 

слини 

      

Забарвлення 

нестійке  

1 4,00 4 16,00 5 10,00 

Забарвлення стійке 24 96,00 21 84,00 45 90,00 

Стійкість 

барвників до поту 

      

Забарвлення 

нестійке  

1 4,00 2 8,00 3 6,00 

Забарвлення стійке 24 96,00 23 92,00 47 94,00 

Стійкість 

барвників 

рослини і поту 

      

Забарвлення 

нестійке  

1 4,00 2 8,00 3 6,00 

Забарвлення стійке 24 96,00 21 84,00 45 90,00 

 

З результатів табл. 1. видно, що 45 зразків пластмасових дитячих іграшок 

(90%) є стійкими до впливу слини і поту, з них – українського та закордонного 

виробництва – 48% і 42% відповідно. 

Отже, дитячі пластмасові іграшки українських виробників є більш 

якісними і менш небезпечними для дітей, порівняно із імпортованими. Про це 

свідчать наявність упаковки, супроводжуючої інформації, якість зовнішнього 

вигляду, міцність, відповідність віковим вимогам щодо ваги та розмірів, 

стійкість барвників. Серед іграшок, імпортованих на реалізацію з Китаю, багато 

мають комплексні недоліки, пов’язані з відсутністю документації, пакувального 

матеріалу, а й з поганою якістю фарби, її нестійкістю до дії слини та поту, 

неякісним зовнішнім виглядом, що може привести до травмування дитини. 
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Усім відомо, що куріння є шкідливою звичкою, тобто властивістю 

поведінки людини і залежністю організму, за якої вона не контролює власну 

поведінку. Незважаючи на це, наша держава входить до групи із 11 країн 

Європи з найбільшим рівнем поширеності куріння. За даними звіту 

Держкомстат України серед населення України в 2018 році було майже 6 млн 

курців. Щороку майже 3 млн осіб гине від різних захворювань, так чи інакше, 

викликаних курінням [2]. Тому проблема куріння, без сумніву, вкрай актуальна 

для України. 

Постають запитання: Що так приваблює людей у курінні? Які приховані 

ефекти має ця згубна звичка? Чи насправді куріння шкодить здоров’ю? 

Таким чином, актуальність нашого дослідження визначається 

необхідністю боротьби з курінням як з особистісною людською і гострою 
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соціальною проблемою; важливістю практичного доведення реального впливу 

тютюнопаління на фізіометричні показники молоді. 

Мета нашої роботи полягала в дослідженні впливу тютюнопаління на 

фізіометричні показники учнівської молоді. 

Дослідження проводилося в два етапи. Під час першого етапу було 

реалізовано анкетування учнівської молоді м. Суми і Сумської області з метою 

виявлення їх ставлення до куріння, а на другому – досліджено вплив куріння на 

фізіометричні показники студентів. 

Для проведення анкетування було складено анкету, яка містила 26 запитань, 

і яку було реалізовано як у паперовому вигляді, так і засобами Google Форми. 

Анкетування відбувалося протягом листопада-грудня 2019 року безпосередньо в 

закладах освіти і через поширення QR-коду або посилання на Google Форму 

засобами Internet (https://forms.gle/9gavMxPyhDvejjmf8). 

Загалом в анкетуванні взяли участь 593 учня закладів загальної середньої, 

професійно-технічної і вищої освіти: 406 дівчат і 187 хлопців. Вік опитуваних від 

11 до 26 років – середній вік склав 17,09 2,63 років. 

Серед опитаних 260 учнів і 333 студента. Із загальної кількості опитаних 378 

є мешканцями міста, 130 – села, а 85 – селища міського типу. 

Результати анкетування засвідчили, що на теперішній час курять 17,9 % 

(n=106), уже відмовились від цієї звички 6,6 % (n=39), ніколи не курили 66,9 % 

(n=397) опитаних відповідно, а 8,6 % (n=51) визнають себе пасивними курцями. 

Середній вік курців склав 17,53±2,35 років (від 13 до 24 років). 

Результати анкетування засвідчили, що курять 20,4 % студентів і 

14,6 %учнів. 

Аналіз поширеності куріння залежно від статі показав, що курять 27,8 % 

хлопців і 13,3 % дівчат. І, якщо серед дівчат-учениць і дівчат-студенток 

відсоткової різниці практично немає, то серед хлопців-курців студентів вдвічі 

більше, ніж серед учнів. 

Аналіз залежності поширення куріння від місця проживання показав, що 

найбільше курців серед містян (20,9 %). Їх показники практично вдвічі більші 
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за показники селян – при чому це справедливо як для учнів, так і для студентів. 

Такі результати цілком відповідають офіційній статистиці. Вочевидь, це може 

бути пов’язано з особливостями менталітету, кількістю мешканців населених 

пунктів та ін. 

Крім того, студенти частіше є жертвами пасивного куріння, ніж учні – 

11,1 % проти 5,4 % відповідно, що може бути пов’язано з життям у гуртожитку. 

Для з’ясування впливу тютюнопаління на організм учнівської молоді було 

відібрано 26 студентів, яким виповнилося 18 років: 12 студентів, які курять 

традиційні цигарки, увійшли до експериментальної групи (ЕГ) і ще 14 студентів 

склали контрольну групу (КГ), як такі, що не курять. 

Серед фізіометричних показників було визначено і проаналізовано 

показники серцево-судинної системи (динаміку зміни частоти серцевих скорочень 

(ЧСС), артеріальний тиск діастолічний (АТд) і систолічний (АТс), показники 

дихальної системи – життєву ємність легень (ЖЕЛ) та сатурацію периферичної 

крові. 

ЧСС визначався шляхом пальпації променевої артерії в нижній третині 

передпліччя. Пульсові удари підраховувалися протягом 1 хвилини. АТ визначався 

методом Короткова за допомогою пружинного тонометра Medicare і стетоскопа. 

Вимірювання фактичної величини ЖЄЛ проводилося з використанням спірометра 

сухого портативного ССП. 

Для визначення належної величини ЖЄЛ було застосовано формули 1 і 2: 

хлопці: ЖЄЛ = 0,052 × зріст (см) − 0,029 × вік (роки) − 3,20, л  (1) 

дівчата: ЖЄЛ = 0,049 × зріст (см) − 0,019 × вік (роки) − 3,76, л  (2) 

Розрахунок відповідності фактичної величини ЖЄЛ належній проводився за 

формулою (3): 
фактична (визначена)величина ЖЄЛ,   л

належна (розрахована)величина ЖЄЛ,   л 
× 100%    (3) 

Для вимірювання насиченості гемоглобіну артеріальної капілярної крові 

киснем (сатурації) використовувався пульсоксиметр MD 300C1. 

Всі отримані дані підлягали статистичній обробці за допомогою програми 

Microsoft Office Excel. Для оцінки різниці між двома вибірками за рівнем 

досліджуваних ознак було розраховано U-критерій Манна-Уітні. 
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Для дослідження впливу куріння на пульс і артеріальний тиск у динаміці 

в ЕГ курців вимірювання показників проводилося тричі: до куріння, через 15 хв 

і 60 хв після куріння. У КГ, серед тих, хто не курить, всі три проби проводилися 

відповідно через такі ж проміжки часу. 

Отже, результати дослідження засвідчили, що під час усіх трьох 

вимірювань середні показники ЧСС в ЕГ курців були стабільно вищими за такі 

у КГ. При цьому середні показники ЧСС у КГ були в межах фізіологічної 

норми (для осіб 15-50 років (60-80 уд/хв), а в ЕГ – були вищими за норму 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Залежність показників ЧСС студентів від куріння 

Пульс, 

уд/хв 

ЕГ (n=12) КГ (n=14) 

М±m min max ↑N ↓N М±m min max ↑N ↓N 

Т 1 80,2±9,32* 55 82 50,0 % – 68,7±7,46* 60 90 14,3% 7,1% 

Т 2 84,8±9,93* 53 72 64,3 % – 63,6±5,91* 66 100 21,4% – 

Т 3 82,2±10,47* 55 77 42,9 % – 68,42±7,63* 64 100 7,1% 7,1% 
* – згідно з критерієм-U Манна-Уітні відмінності між параметрами є значущими, p<0,05 

 

Крім того, звертає на себе увагу і те, що в ЕГ значно більше осіб із ЧСС 

вище за норму (N), кількість яких стрімко зростає відразу після куріння 

(+14,3 %). В ЕГ більш значуще зростає і середній показник ЧСС через 15 хв 

після куріння – на 4,6 уд/хв (табл. 1). 

Аналіз показників систолічного і діастолічного АТ показав результати 

аналогічні до ЧСС: під час усіх трьох вимірювань в ЕГ середні (мінімальні і 

максимальні) показники і АТс, і АТд були вищими за аналогічні в КГ 

(табл. 2, 3). Згідно з критерієм-U Манна-Уітні відмінності між параметрами і 

пульсу і артеріального тиску є значущими, p<0,05. 

Інтегральним показником, який може свідчити про взаємодію дихальної і 

серцево-судинної систем, є сатурація – насиченість гемоглобіну артеріальної 

капілярної крові киснем. Нормою сатурації є концентрація О2 на рівні 95-98 %. 

Співставлення показників сатурації ЕГ і КГ не виявило суттєвих 

відмінностей між ними (табл. 4). 



29 

Таблиця 2 

Залежність показників систолічного артеріального тиску студентів 

від куріння 

АТс, мм рт. ст. 
ЕГ (n=12) КГ (n=14) 

М±m min max М±m min max 

Т 1 118,8±10,03* 85 140 104,6±13,93* 100 135 

Т 2 118,8±10,90* 85 140 109,0±11,94* 100 145 

Т 3 114,8±10,17* 85 130 104,1±12,03* 90 140 
* – згідно з критерієм-U Манна-Уітні відмінності між параметрами є значущими, p<0,05 

Таблиця 3 

Залежність показників діастолічного артеріального тиску студентів 

від куріння 

АТд, мм рт. ст. 
ЕГ (n=12) КГ (n=14) 

М±m min max М±m min max 

Т 1 76,7±9,13* 60 90 67,1±8,02* 60 85 

Т 2 73,8±5,18* 70 85 68,9±8,59* 60 90 

Т 3 73,3±9,61* 60 85 65,4±7,46* 55 80 
* – згідно з критерієм-U Манна-Уітні відмінності між параметрами є значущими, p<0,05 

Таблиця 4 

Залежність показника сатурації студентів від куріння 

Контингент ЕГ (n=12) КГ (n=14) 

№ тесту Т 1 Т 2 Т 3 Т 1 Т 2 Т 3 

Середні показники 

сатурації 
97,8 % 97,8 % 97,7 % 97,4 % 98,0 % 97,9 % 

 

Достатньо інформативним функціональним показником дихальної 

системи є ЖЄЛ. 

Не коректним буде оперування середніми показниками ЖЄЛ ЕГ і КГ, 

оскільки досліджуваний показник одночасно залежить і від статі, і від віку, і від 

зросту. Тому для кожного досліджуваного на основі співвідношенні 

фактичного і належного ЖЄЛ було визначено рівень його ЖЄЛ: недостатній 

(< 70 %), задовільний (70,0-84,9 %) або достатній (85 % ≥). 

На перший погляд парадоксальним є той факт, що серед курців ЕГ 

зафіксовано більший відсоток тих, хто має задовільний і достатній рівень ЖЄЛ, 
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у порівнянні з КГ, представники якої ніколи не мали досвіду куріння: 33,3 % 

проти 0,0 % і 8,3 % проти 7,12 % відповідно (табл. 5). 

Таблиця 5 

Залежність показника ЖЄЛ студентів від куріння 

Рівень ЖЄЛ 
ЕГ (n=12) КГ (n=14) 

N % n % 

Недостатній  7 58,4 13 92,9 

Задовільний  4 33,3 0 0,0 

Достатній 1 8,3 1 7,1 

 

Проте такі результати цілком співпадають з літературними даними і 

можуть пояснюватися компенсаторною функцією легень [1]. 

Об’єм легень, а отже і показник ЖЄЛ, збільшуються для того, щоб 

організм отримав максимум кисню при погіршенні «якості» отримуваного 

повітря. Проте це, ймовірно, справедливо для курців із невеликим стажем і тих, 

хто курить епізодично. Оскільки для досвідчених такий механізм вже не змозі 

компенсувати незворотні патологічні зміни в легенях. 

Таким чином, результати нашого дослідження переконливо довели 

негативний вплив тютюнопаління на фізіометричні показники курців. Так, 

показники ЧСС і АТ (діастолічного та систолічного) є достовірно вищими у 

курців в порівнянні з тими, хто не має такої шкідливої звички. При цьому 

середні показники ЧСС курців є вищими за фізіологічну норму. Співставлення 

середніх показників сатурації ЕГ і КГ не виявило суттєвих відмінностей між 

ними. Більший відсоток осіб, що мають задовільний і достатній рівні ЖЄЛ 

серед курців можна пояснити компенсаторною функцією легень. 
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Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю 

Авраменко Віта Василівна, 

керівник гуртка комунального закладу Сумської обласної ради – обласного 

центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 
 

Сьогодні у зв’язку з децентралізацією економіки, регіональна політика 

отримала нові завдання, серед яких: стабілізація демографічної ситуації в 

регіонах. Тому сучасна геодемографічна ситуація Сумщини потребує 

проведення детального наукового аналізу. 

Значний внесок в розвиток демографії та географії населення Сумської 

області зробили: С. І. Сюткін [3], А. О. Корнус [2], О. Г. Корнус [2], 

Г. Г. Леонтьєва [2], праці яких стосуються динаміки чисельності населення 

регіону, аналіз кризових явищ у відтворенні населення регіону, населенню та 

розселенню регіону та медико-демографічних показників. 

Мета дослідження: прогнозування динаміки чисельності населення 

Сумської області в період з 2019 по 2028 рік. 

Найбільш простий спосіб спостереження за демографічними показниками 

того чи іншого регіону – визначення його щорічного приросту. Коефіцієнт 

щорічного приросту визначається за формулою (1): 

Р = (Рr / Рm) × 1000  (1) 

де Рr – приріст протягом року, Рm – середня чисельність населення протягом 

року. Коефіцієнт щорічного приросту населення в Сумській області в 2009 –      

-8,9‰, 2010 – -8,4‰, 2011 – -7,2‰, 2012 – -6,9‰, 2013 – -8,0‰, 2014 – -8,0‰, 

2015 – -8,2‰, 2016 – -8,9‰, 2017 – -8,5‰, 2018 – -8,7‰. 

Таким чином, найгірший показник природного приросту в Сумській 

області було зафіксовано в 2009 та 2016 роках. Отже, можна зробити висновок, 
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що коефіцієнт щорічного приросту в період дослідження є від’ємним. Разом з 

тим, в 2011-2012 роках спостерігалася позитивна тенденція його покращення. 

Але з погіршенням економічної та політичної ситуації в країні з 2013 року 

спостерігається негативна тенденція до підвищення показників смертності 

населення, незначне покращення природного приросту відбувається в 2017 та 

2018 році. Опрацювавши статистичну та фондову літературу та вивчивши зміни 

природного руху та чисельності населення Сумської області за останні роки 

були проведені розрахунки приблизної кількості населення на наступні 10 років 

(2019-2028 роки). Головним чинником формування кількісних показників 

населення є природний приріст. Таким чином, можна знайти, на скільки 

приблизно змінювався коефіцієнт за остання 10 років. 

-8,9‰ - (-8,7‰)/10 = 0,02, де: 

-8,9‰ – природний приріст в 2009 році, -8,7‰ – природний приріст в 2018 

році, 10 – кількість років. Отже, в майбутньому негативне значення коефіцієнта 

природного приросту буде збільшуватися на 0,2. Тепер є можливість 

розрахувати чисельність населення: 

Рr за 2018 рік становив -8,7‰, то наступного року населення збільшиться у 

0,9915 рази (1-0,0087+0,0002=0,9915). На 1 січня 2018 року кількість населення 

становила 1069138 осіб. 

1069138*0,9915=1060050 (особи) – кількість населення на 1 січня 2019 року.  

106050*0,9917=1051251 (особа) – кількість населення на 1 січня 2020 року. 

1051251*0,9937=1044625 (осіб) – кількість населення на 1 січня 2021 року. 

1044625*0,9939=1038252 (особи) – кількість населення на 1 січня 2022 року. 

1085075*0,9941=1032126 (особи) – кількість населення на 1 січня 2023 року. 

0,9943*1032126=1026242 (особи) – кількість населення на 1 січня 2024 року. 

0,9945*1026242=1020597 (осіб) – кількість населення на 1 січня 2025 року. 

0,9947*1026242=1015188 (осіб) – кількість населення на 1 січня 2026 року. 

0,9949*1015188=1010011 (осіб) – кількість населення на 1 січня 2027 року. 

0,9951*1010011=1005061 (особа) – кількість населення на 1 січня 2028 року. 
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Тільки за рахунок природного скорочення чисельність населення Сумської 

області зменшиться на 64077 осіб. При цьому не враховується сальдо міграції, 

яка для Сумської області лише в останні 3 роки має позитивне значення. 

Розрахунки чисельності населення наведено на рис. 1. 

 

Рис 1. Прогнозована чисельність населення Сумської області на 2019-28 рр. 

 

Проте в запропонованій методиці є певні недоліки. Оскільки, для 

визначення, на скільки змінився коефіцієнт природного приросту були 

використані дані лише за 10 років (2018-2028 рр.), то знаходити чисельність 

населення більш ніж на майбутні 10 років не можливо. Таким чином цей 

прогноз є недеталізованим, оскільки не відбувається поділу населення на вікові 

групи. 
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ОЦІНЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СТОКУ ТА ЯКОСТІ ВОДИ 
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Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 

Горшеніна Світлана Павлівна, 

вчитель географії вищої категорії Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області 

 

Річки є важливим компонентом природного середовища, вони мають 

велике значення у житті та господарській діяльності людей. Їхні водні ресурси є 

складовою частиною загальних водних ресурсів і часто бувають основним 

джерелом місцевого водозабезпечення, що визначає розвиток і розміщення 

місцевих водокористувачів. В умовах зростаючої уваги до якості річкових вод 

як індикатора стану екосистеми, актуальною постає проблема дослідження 

умов, чинників і процесів формування хімічного складу та якості води. 

Важлива роль у формуванні головних рис гідрохімічного режиму річок 

належить не лише гідрометеорологічним чинникам, а і водному стоку, що 

впливає на здатність самоочищення річки. 

Мета роботи: здійснити оцінку умов формування стоку р. Сейм, її 

морфометричних і кількісних показників, а також проаналізувати гідрохімічний 

режим та якість річкової води. 

Для реалізації поставленої мети були поставлені наступні завдання: 

− з’ясувати природні умови та особливості гідрографічної мережі річки Сейм в 

межах Сумської області; 

− визначити морфометричні характеристики річки та водозбору, її кількісні 

показники, особливості гідрологічного режиму в межах області; 

− зробити аналіз господарської діяльності в басейні річки Сейм та визначити 

гідрохімічний режим річкової води, надати оцінку її якості, оцінити 

взаємозв’язок водності та вмісту хімічних речовин. 

Сейм є однією з 6-ти середніх річок, що протікають територією Сумської 

області, є транзитною. Загальна довжина річки 748 км, а в межах області – 167. 

Загальна площа водозбору 27500 км2, а в межах області – 6408. Басейн річки 



35 

розміщений у лісостеповій зоні Лівобережно-Дніпровської та Середньоруської 

підвищеної провінцій. Природні особливості формування стоку: поширеними 

формами рельєфу є вододільні плато, річкові долини; клімат помірно-

континентальний; ґрунтово-рослинний покрив змінений діяльністю людини, 

значні ділянки басейну зайняті лісом. Гідрографічна мережа басейну р. Сейм 

складається із природних та штучних водойм (водосховищ – 2, ставків – 306). 

Загальна довжина річкової мережі 1949 км, кількість річок-приток різних 

порядків 332 шт. (1 середня, 331 малі). Озерність басейну становить 0,9%, 

заболоченість 1-10%, залісненість 9,5%, розораність 66,7%. 

Визначені морфометричні характеристики річки: коефіцієнт звивистості 

2,04, середній похил 0,2 м/км, у межах області 1,9 та 16 м/км відповідно. 

Довжина басейну в межах області 130 км, ширина – 104 км, асиметрія – 0,15, 

похил – 0,67 м/км. Коефіцієнт густоти річкової мережі – 0,28 км/км², що є 

нижче показника по Україні. Ширина русла 50-80 м, швидкість течії – 0,1-2 м/с, 

середня глибина 4-5 м. Сейм є найбільш повноводною в області річкою (за 

винятком Десни), із показниками середнього багаторічного стоку 3150 млн. м3 

та середніми витратами води 100 м3/с. На неї припадає біля 27% поверхневого 

стоку з території області. Тип живлення річки змішаний: снігове – 58%, 

підземне – 35%, дощове – 7%. За характером водного режиму річку відносять 

до помірного типу з перевагою живлення за рахунок танення снігового 

покриву. Річний хід рівнів характеризується високим весняним водопіллям, 

слабо вираженими дощовими паводками і низькою літньо-осінньою та зимовою 

меженню. 

Воду річок басейну р. Сейм використовують для водопостачання, 

господарських та побутових потреб. У водозаборі та водовідведенні за останні 

5 років відбувається зменшення об’ємів. Селитебність басейну становить 7,2%, 

на річках-притоках різних порядків споруджено 97 гребель. На значній частині 

басейну (17,5 тис. га) проводяться меліоративні заходи. 

Гідрохімічні спостереження на р. Сейм виявили у всіх створах незначні 

перевищення ГДК по ХСК від 1,07 ГДК у 2-му створі до 1,3 ГДК у 3-му; та 
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перевищення ГДК по БСК в 1-му в 1,52 рази, у 2-му – 1,25, у 3-му – 1,3. 

Концентрації більшості забруднюючих речовин знаходиться в межах норм 

ГДК. Кисневий режим річки на території області задовільний. За методикою 

екологічної оцінки якості води в створі р. Сейм можна віднести до ІІ класу 

(добрі), 3 категорії (добрі) за їх станом, а за ступенем чистоти – чисті (2), 3 

категорії (досить чисті). 

Показники розчиненого кисню, нітратів та нітритів (рис. 1) мають 

середню позитивну кореляцію з водністю річки, а сульфатів, сухого залишку, 

фосфатів, ХСК та БСК5 мають слабку або відсутню кореляцію. 

 

Рис. 1. Динаміка кореляції показників з водністю р. Сейм 

 

З трьох постів річки Сейм у межах області, Мельня має найбільшу 

кореляцію, що пояснюється водністю річки Сейм (вплив приток Клевень, Єзуч 

та Куколка). 
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Трансформація та динаміка економічних відносин, інтенсифікація 

промислового виробництва та суттєва зміна ціннісних орієнтирів у суспільстві 

значно вплинули на динаміку накопичення побутових відходів. Як наслідок 

відбуваються зміни між співвідношенням хімічних речовин у природі, 

деградація ґрунтів, погіршення якості атмосферного повітря та поверхневих і 

ґрунтових вод, зменшення біорізноманіття та як наслідок – загроза життю і 

здоров’ю людини. 

Метою дослідження є аналіз територіальних відмінностей в накопиченні та 

переробці вторинної сировини в Україні. 

В Україні в 2019 році утворилося близько 48 млн. м3 побутових відходів, 

або близько 10 млн. тон, з них понад 46 млн. м3 захоронені на 6064 

сміттєзвалищах і полігонах загальною площею 9075,142 га [3]. В середньому на 

душу населення утворюється 1,12 м3 відходів. В середньому на душу населення 

було захоронено 1,07 м3 відходів. Найбільше відходів на душу населення 

захоронено в Запорізькій та Одеській областях, тоді як найменший показник – 

0,012 зафіксовано в Луганській області. Сумська область має дещо нижчі 

показники ніж в середньому по Україні – 0,65 (рис. 1). 

Слід зауважити, що через напружену геополітичну ситуацію на сході 

країни частина даних по Донецькій та Луганській областях відсутня. 

Отже, можна зробити висновок, що найбільшу кількість відходів на душу 

населення захоронено в центрально-східних областях України. Для високо 

урбанізованих регіонів країни, зокрема Донецької та Луганської областей даний 

показник є нижчим ніж в середньому по Україні. На основі проведеного аналізу 

утворення відходів в межах адміністративно територіальних одиниць зроблено 
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класифікацію областей країни в залежності від кількості утворених відходів на 

душу населення (рис.2). 

 

Рис. 1. Регіональні відмінності захоронення твердих побутових відходів (м3 на 1 особу) 

 

Найбільша кількість відходів на душу населення в 2015 році утворилася в 

місті Києві, Одеській та Запорізькій областях. Відповідно найкраща ситуація 

характерна для Луганської, Чернівецької та Львівської областей. В Сумській 

області у 2015 році утворилося 0,728 млн. м3 відходів. 

 

Рис. 2. Класифікація адміністративно-територіальних одиниць України в залежності від 

кількості відходів, утворених на душу населення 

 

Для більш якісної оцінки кількісних показників накопичення відходів в 

регіонах країни розраховано індекс локалізації Іл, за формулою (1): 
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Іл = 

pN

Pn    (1) 

Для більшості регіонів України індекс локалізації менше одиниці. Індекс 

понад одиницю мають: Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, 

Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Чернігівська області та місто Київ 

Отже, можна зробити висновок, що індекс локалізації в Україні досить високий, 

оскільки в більшості регіонів наближається до 1. Тобто ситуація з 

накопиченням відходів в Україні є критичною. 

Індекс локалізації є вищим в індустріальних районах країни, якщо 

аналізувати у відповідності до класифікації за Ф. Д. Заставним [2]. 

Проведені розрахунки парної рангової кореляції Спірмена між кількістю 

населення та утворенням твердих побутових відходів дозволили встановити, 

що: відповідно до шкали Чеддока залежність помітна та має прямий 

безпосередній характер. Тобто, зі збільшенням кількості населення 

збільшуватиметься і кількість утворених відходів. 

Загальновідомим є факт, що утворення відходів безпосередньо залежить 

від рівня соціально-економічного розвитку регіонів та кількості активних 

підприємств. Але розрахунки парної рангової кореляції Спірмена показали, що 

дана залежність становить лише 0,14, тобто залежність має прямий характер, 

але сила зв’язку слабка. 
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Сумщина за своїм природно-рекреаційним потенціалом має всі 

перспективи для розвитку нових видів та форм туристичної індустрії. Адже 

регіон знаходиться в сприятливих кліматичних умовах, має мальовничі 

пейзажі, численні водойми, джерела питної води з цінними лікувальними і 

смаковими якостями, лісові масиви, значну кількість туристичних об’єктів. 

Особливості розвитку туристичних ресурсів Сумської області на 

регіональному рівні висвітлюють у своїх публікаціях А. Корнус, О. Корнус, 

С. Сюткін, Г. Шевченко. 

Метою дослідження є виявлення основних тенденцій, проблем та 

перспектив розвитку сільського туризму Сумської області. 

Процеси глобалізації останні все часті стимулюють жителів міста до 

активної туристичної діяльності, особливо актуального значення набуває 

сільський (зелений туризм). Зелений туризм – туризм у сільській місцевості: у 

селах, на хуторах, у зручних селянських будівлях, в агрооселях. Туристи, як 

весь час ведуть сільський спосіб життя, знайомляться з місцевою культурою і 

звичаями, беруть участь у традиційній сільській праці. 

Сільський туризм є одним із пріоритетних у розвитку туристичної галузі 

Сумщини. На сьогоднішній день в Сумській області сертифіковано 18 садиб 

сільського туризму, які надають відповідні послуги. Низка садиб пропонує 

цікаві програми до тематичних свят: Івана Купала, Масляна та Різдво, Маланка 

та інші. 

Слід зазначити, що садиб сільського туризму на території Сумщини 

значно більше, але лише частина з них офіційно декларує свою діяльність, 

оскільки закони «Про туризм» та «Про особисте (фермерське) селянське 
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господарство», якими регламентуються послуги у сфері сільського туризму, не 

зобов’язують їх це робити. 

На сьогодні сертифіковані зелені садиби розміщені на території 

Конотопського (3 садиби), Середино-Будського (2 садиби), Краснопільського 

(1 садиба), Недригайлівського (1 садиба), Лебединського (6 садиб), Сумського 

(1 садиба), Роменського та Путивльського районів (по 2 садиби) 

Сільський туризм може стати візитною карткою Сумщини на 

міжнародному туристичному рівні (рис.1). 

 
Рис. 1. Територіальна структура сільського туризму Сумщини 

 

Конотопський район: садиба «Північний ліс», хутір «У Наталки», 

хутір «Лісовий, відпочинок на річці Сейм, катання на моторних човнах, конях, 

прогулянки до лісу. 
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Лебединський район. Садиба Худолія А.М., Садиба Бухтіярової Л.І., 

Садиба Безручко О.І, Садиба Скиби А.І., Садиба Скляренко М. І., Садиба 

Подоляки Е.І, які організовують розміщення туристів. 

Краснопільський район. Садиба «Грунівська Січ», надає послуги з 

поселення, прогулянки на човні по річці Псел, шабельний бій. 

Путивльський район. Садиба Булгакової С.М. та садиба Скоренко Т.О., 

надає послуги відпочинку з використанням природного, матеріального та 

культурного потенціалу даної місцевості. Приватний будинок знаходиться в 

місті Путивлі. 

Роменський район: Садиба Кохана О.В., садиба «У Наталки», надають 

послуги з проживання, харчування та організації дозвілля. 

Середино-Будський район: «Гостинна садиба Ірини», «Квітковий рай». 

Сумський район: «Вакулина байка», надає послуги з проживання в 

сільській садибі, проведення ділових зустрічей, різних народних свят і заходів. 

Проводяться традиційні свята, такі як Івана Купала, Трійця, Пасха, Масляна, 

Різдво, Новий рік та інші спеціальні програми, народні гуляння. 

Недригайлівський район. Садиба «Козацька гора» в селі Костянтинів – 

осередок зеленого туризму. Старовинні хати з солом’яними стріхами, млин, 

кінні візки та захоплюючий панорамний вид. Проект «Недригайлівські 

вечорниці» – майстер-класи місцеві майстрів народних ремесел (з 2013року). 

Разом з тим відвідування садиби «Козацька гора» в с. Костянтинів це не лише 

сільський (зелений) туризм, одночасно з відвідуванням садиби можна відвідати 

Свято-Успенський козацький храм. Таким чином, Костянтинів – центр 

сільського та релігійного (паломницького) туризму Недригайлівщини. 
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Сучасне використання земельних ресурсів України не відповідав вимогам 

раціонального природокористування. Порушено екологічно допустиме 

співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, лісових насаджень, що 

негативно впливає на стійкість агроландшафтів. Інтенсивне 

сільськогосподарське використання земель зумовлює зменшення родючості 

ґрунтів у зв'язку з їх переущільненням, втратою грудочкувато-зернистої 

структури, водопроникності та аераційної здатністю. 

Оскільки територія Недригайлівського району переважно рівнинна та 

розташована в лісостеповій зоні України, то основною галуззю спеціалізації є 

сільське господарство, тому інтенсивність ведення сільського господарства 

призводить до різкої, часто негативної зміни ґрунтового покриву. Розораність 

ґрунтів, неправильна їх хімізація та мінералізація призводить до зміни 

показників ґрунту, як фізичних, так і хімічних [2]. 

Мета дослідження: аналіз ґрунтового комплексу його особливостей на 

території Недригайлівського району. 

За фізико-географічним районуванням України досліджувана територія 

входить до складу фізико-географічної області Північний Полтавський лісостеп 

Лівобережнопридніпровської лісостепової провінції, розташованої на 

просторах Придніпровської (Полтавської) рівнини, приуроченої до 

Дніпровсько-Донецької западини, за геоботанічним – до Прилуцько-

Лохвицького геоботанічного району Роменсько-Полтавського округу 

Лівобережнопридніпровської провінції Європейсько-Сибірської лісостепової 

області Східноєвропейської провінції [3]. 
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Ґрунтовий покрив району досить різноманітний. Це пов’язано з 

різноманітними умовами ґрунтоутворення: рельєфом, складом 

ґрунтоутворюючих порід, поверхневим і підземним зволоженням, але 

найголовніший фактор це природний рослинний покрив, який представлений 

лісостеповою та лісовою рослинністю. 

Основними ґрунтами району є: чорноземи та сірі лісові ґрунти. В 

заплавах малих річок і низинах балок розташовані лучні та лучно-болотні 

солонцюваті ґрунти. У заплаві Терну та долині Сули є торфовища. Ґрунтовий 

покрив заплави сформований лучними та болотними ґрунтами, правого 

корінного берега – сірими лісовими, з вкрапленнями ділянок чорноземів на 

вершині схилу крутого корінного берега поблизу Костянтинова, в західній 

околиці Бродка, в північній околиці Засулля (Лиса гора), поблизу Терешків. 

На правому березі Сули активно розвиваються яри та зсуви, але слід 

зазначити, що правобережна частина Сули менш посічена ярами та балками, 

ніж південне Лівобережжя, що пояснюється наявністю значних площ лісових 

насаджень. 

Ґрунтоутворюючі породи на території Недригайлівського району 

представлені четвертинними відкладами. Найпоширенішими породами є леси. 

На схилах балок та в річкових долинах, в місцях неглибокого залягання 

третинних пісків, лес має домішки піску, що збільшує кількість піщаних частин 

в верхніх горизонтах ґрунтів [1]. 

На схилах балок та в річкових долинах, в місцях неглибокого залягання 

третинних пісків, лес має домішки піску, що збільшує кількість піщаних частин 

в верхніх горизонтах ґрунтів. 

Особливо важлива в хімічному складі лесів наявність кальцію, який 

сприяє закріпленню органічних сполук в ґрунті і є важливим фактором 

структуроутворення, в цих породах відсутні в значній кількості шкідливі для 

рослин легкорозчинні солі. Властивості лесів на території району сприяли 

утворенню чорноземів типових. 
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В місцях близького залягання засолених ґрунтових вод леси оглеєні та 

засолені. Це вплинуло на характер ґрунтового покриву. Тут утворилися лугово-

чорноземні та лучні солонцюваті ґрунти. 

Сучасний делювій залягає на днищах балок, він представляє собою в 

різній мірі гумусова ний матеріал, змитий з прилеглих схилів. Ці породи 

неоднорідні за механічним складом і шаруваті. На сучасному делювії 

сформувалися лучні, лучно-болотні і болотні ґрунти. 

Ґрунтові води по території району залягають на різній глибині. На 

більшій території району ґрунтові води залягають на глибині – 15-20 метрів. 

Залягання на такій глибині ґрунтових вод не має впливу на ґрунтоутворюючі 

процеси, на значних знижених в рельєфі територіях півночі та заходу району 

ґрунтові води знаходяться на глибині 1,0-1,5 метра. Деякі пониження в рельєфі 

на довгий час заповнюються поверхневими водами. 

По днищах балок ґрунтові води залягають переважно на глибині 0,5-1,0 

м. значні площі днищ балок заболочені. Близьке залягання ґрунтових вод до 

поверхні та їх мінералізація безпосередньо впливає на процеси 

ґрунтоутворення, що обумовлює утворення гігроморфних ґрунтів. 

Отже, аналізуючи сучасний стан ґрунтів Недригайлівського району слід 

зазначити що ґрунти досліджуваної території є стійкими до забруднення, та 

мають середню родючість, яка підтримується на природному рівні за рахунок 

внесення мінеральних та органічних добрив. Сучасний стан ґрунтів району 

можна визнати задовільним. Якщо узагальнити розташування ґрунтів 

Недригайлівського району, то слід відмітити, що в південній частині району, 

тобто на лівобережжі Сули розташовані чорноземи потужні мало гумусні, в 

північній частині на правобережжі Сули – сірі і темно сірі опідзолені лісові 

ґрунти, опідзолені чорноземи та лучно-болотні ґрунти. 
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Більшість процесів, що відбуваються у природних екосистемах, зумовлені 

термічним режимом. Температура повітря визначає умови формування та 

характер погоди, впливає на організацію господарської діяльності людини. 

Дослідження температури повітря, є актуальним тому, що її коливання 

зумовлюють зміну погодних умов, які мають як сприятливі, так і несприятливі 

наслідки. Зміна температури повітря впливає на стан навколишнього 

середовища, на соціально-економічний розвиток держави. Метеорологічними 

спостереженнями встановлено, що середня температура повітря біля поверхні 

Землі дійсно зростає в усіх регіонах світу. Розуміння особливостей розвитку 

глобального клімату можливе через з’ясування закономірностей змін 

локального клімату окремих регіонів, що й визначило актуальність роботи. 

Мета роботи з’ясувати динаміку температури повітря для міста Конотоп 

за період спостережень з 1893 по 2019 роки: 

Для реалізації поставленої мети були поставлені наступні завдання: 

− проаналізувати показники кліматотвірних чинників, що взаємодіють над 

територією дослідження й визначають кліматичні умови регіону; 

− за результатами метеорологічних спостережень провести розрахунки 

середньорічних та середньомісячних температур повітря січня й липня та 

ковзні п’яти- та десятитирічних періодів за вказаний вище термін 

спостережень; 

− з’ясувати особливості часової динаміки температурного режиму за даними 

метеостанції м. Конотоп за період 1893-2019 рр. 

Проаналізувавши головні кліматотвірні чинники клімату території 

дослідження, відзначимо, що клімат Сумської області має риси, характерні для 
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лісостепової зони України: поєднує характеристики континентальності з 

відчутним впливом Атлантичного океану. До кінця літа відчутним є значне 

прогріванням поверхні материка, тому повітряні маси трансформуються і 

надходять на територію області значно висушеними та прогрітими. 

Аналіз динаміки температурного режиму за даними метеостанції м. 

Конотоп, показав, що зміни температурного режиму мають 20-30-ти річну 

циклічність: похолодання змінюються потепліннями і навпаки. Останнє 

потепління є наймасштабнішим, значення середніх температур повітря є 

рекордними як для середньорічних температур повітря, так і середньомісячних. 

Позитивне відхилення температури повітря від норми нерівномірне 

протягом року. Найпомітнішим воно в січні, лютому та березні, що повністю 

узгоджується з твердженням про збільшення кількості зим із частими і 

тривалими відлигами. Значно менше відхилення від норми в квітні, а в травні, 

червні, в осінні місяці та грудні майже відсутнє. Вважаємо, що з початком 

потепління клімату буде подовжуватись тривалість перехідних сезонів за 

рахунок скорочення зимового. Про потепління в зимовий період свідчить 

зменшення кількості днів зі стійким сніговим покривом. За період 1976-

2012 рр. величина цього показника 71 день проти 79 за 1944-1975 рр., а в 1988-

2007 рр. − 63. 

За період спостережень 1893-2019 рр. середня багаторічна температура 

повітря (норма) у Конотопі є +7,1°С. При детальнішому розгляді, нами 

відзначено з чітку тенденцією до зростання цього показника (до потепління). 

Якщо за період 1944-1981 рр. норма середньорічної температури складала 

+6,5°С, то за проміжок 1981-2019 рр. вона зросла уже до +7,6°С, у т.ч. за 

останні 20 років – до +8,3°С. У 2019 р. був відмічений рекордний показник 

середньорічної температури +9,7°С. Найнижча середньорічна температура 

+4,5°С була в 1935 р. За період 2008-2019 рр. найнижча середньорічна 

температура повітря зафіксована в 2011 р. +8,0°С. Особливо інтенсивні темпи 

потепління спостерігаються з другої половини 70-х років ХХ ст. Особливо 

помітні темпи потепління характерні для зимового сезону, зокрема для січня, 
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температурний режим якого змінився найбільш. Якщо за період 1944-1981 рр. 

температурна норма січня складала –6,5°С, то за останні 32 роки вже –5,2°С, а 

за період 1982-2018 рр. лише –4,9°С. У 2007 р. вперше за час проведення 

метеорологічних спостережень на метеостанції Конотоп відмічена позитивна 

середня за місяць температура січня +0,6°С, а найнижчий показник -16,6°С – у 

1963 рік. За період 2008-2019 рр. найнижча середньомісячна температура 

повітря зафіксована в 2010 р. –11,1°С, а найвища у 2015 р. –2,4 °С. 

За період 2008-2019 рр. найнижча середньомісячна температура повітря 

липня в 2017 р. +19,5°С, а найвища у 2010 р. +24,8°С. За останні двадцять років 

середня температура повітря перевищувала норму п’ятнадцять разів. За ввесь 

період спостереження найнижча температура липня була в 1935 р. +16, 6°С. 

Зростання температур літніх місяців менш помітне, натомість у перехідні 

сезони, особливо навесні, спостерігається уповільнення темпів потепління і 

навіть деяке похолодання. Дуже часто найнижчі температури зміщуються з 

січня на лютий, а найтепліші – з липня на серпень. Більш помітні зміни 

спостерігаються в полі мінімальної температури, де має місце не лише 

збільшення більш теплого періоду впродовж року, але і зміщення його, за 

рахунок чого може спостерігатись певне зміщення сезонності. 
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Актуальність теми. Третина населення країни п’є воду з місцевих джерел 

− криниць і неглибоких свердловин При цьому в українців збереглося 

споживацьке недбайливе ставлення до найціннішого дарунку природи. У 

багатьох регіонах поверхневі джерела настільки забруднені, що брати з них 

воду для пиття просто небезпечно. Для України, яка за ступенем 

водозабезпечення займає одне з останніх місць серед країн Європи, а за 

водоємністю валового суспільного продукту випереджає їх, питання 

водозабезпечення має особливе значення. Нестача води призводить до 

неврожаїв; вимирання худоби; припинення роботи ряду підприємств. Підземні 

води є також важливим фактором формування ландшафтів. Брак води часом 

породжує конфлікти різного рівня та ступеня напруженості. 

Мета дослідження: вивчити та систематизувати інформацію про підземні 

води міста Конотоп, їх походження та умови утворення. 

Для реалізації мети були поставлені наступні завдання: 

− опрацювати наукову літературу з теми дослідження; 

− ознайомитися з геологічною будовою території Сумської області; 

− з’ясувати історію геологічного розвитку та тектоніку території дослідження; 

− вивчити гіпотези утворення та класифікацію підземних вод; 

− дослідити гідрогеологічні умови залягання підземних вод у межах вод м. 

Конотоп. 

У результаті проведення наукового дослідження з’ясовано, що геологічна 

будова Сумської області має свої особливості, які визначаються розміщенням 

більшої частини території області в межах Дніпровсько-Донецької западини та 
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на західних схилах Воронезького кристалічного масиву. Значне поширення 

порід осадового чохла платформами, майже повна відсутність у його складі 

магматичних утворень та глибоке залягання порід фундаменту – визначило 

склад корисних копалин, які поширені на території Сумщини (табл. 1). 

Таблиця 1 

Характеристика артезіанських свердловин м. Конотоп 

№ № свердловин 

Дебіт 

свердловин, 

м3/год 

Глибина 

свердловини, м 

Рік 

буріння 

1 №1 (вул. М.Немолота) Підлягає тампонажу 

2 №2 (вул. М.Немолота) 40 750 1974 

3 №3 (вул. М.Немолота) 60 625 1987 

4 №4 (вул. М.Немолота) 60 105 1986 

5 №5 (вул. М.Немолота) 80 625 1987 

6 №6 (вул. М.Немолота) 20 90 1982 

7 №7 (вул. М.Немолота) 100 630 1978 

8 №8 (вул. М.Немолота) 20 90 1982 

9 №10 (вул. М.Немолота) 80 620 1986 

10 №11 (вул. М.Немолота) 60 642 1987 

11 №12 (вул. М.Немолота) 60 650 1990 

12 №13 (вул. М.Немолота) 60 650 1991 

13 №2 (вул. Г.Тхора) Підлягає тампонажу 

14 №3 (вул. Г.Тхора) 20 90 1974 

15 №6 (вул. Г.Тхора) 20 95 1982 

16 №1 (вул. Професійна) 60 95 1959 

17 №2 (вул. Професійна) 20 95 1964 

18 №1 (вул. Пархоменко) 40 125 1974 

19 №2 (вул. Пархоменко) 582 65 2014 

20 №1(вул. Клубна) 20 105 1983 

21 №1(вул. Клубна) (нова) 40 650 1994 

22 №2(вул. Клубна)(нова) 20 110 1994 

23 №1 (1-й пр. вул. Будівельників) 120 625 1979 

24 №2 (1-й пр. вул. Будівельників) 86 650 1987 

25 №3 (1-й пр. вул. Будівельників) 52 100 1977 

26 №4 (1-й пр. вул. Будівельників) 120 105 1991 

27 №4 (вул. Рябошапко) 850 100 1971 

28 №5 (вул. Рябошапко) 830 60 1971 

29 №6 (вул. Рябошапко) 850 200 2001 

30 №7 (вул. Рябошапко) 900 100 1979 

 Всього 30 свердловин    

 

У геологічній будові області беруть участь породи докембрійського, 

палеозойського, мезозойського та кайнозойського віку. На поверхню виходять 

породи верхніх горизонтів, що відповідають у віковому відношенні крейді, 

палеогену та неогену. Більш давні відклади перекриті потужним осадовим 
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чохлом порід більш молодого віку. В результаті соляного тектогенезу поблизу 

м. Ромни на поверхню виведені породи верхнього девону, які представлені 

гіпсами, ангідритами, кам’яною сіллю, глинистими сланцями та діабазами. 

Описана територія являє собою терасову рівнину. Гідрографічна мережа 

належить до басейну р. Дніпро. Виділяють 4 гіпотези походження підземних 

вод: інфільтраційна, седиментаційна, конденсаційна та магматична. Залежно від 

умов залягання виділяють три основні типи підземних вод: верховодку, 

ґрунтові та міжпластові води. Водоносні горизонти району дослідження 

відносяться до четвертинного, харківського, бучаксько-канівського та сеноман-

нижньокрейдяного. 

Водозабір КП ВУВКГ складається з 30 артезіанських свердловин. 

Джерелом водопостачання є підземні води Дніпровсько-Донецького 

артезіанського басейну. 
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Основними осередками збереження біорозмаїття виступають ліси, які 

впливають на формування мікроклімату, гідрологічного режиму водних 

об’єктів, а також захищають ландшафти від несприятливих природних та 

техногенних факторів. Ліси забезпечують комфортні умови життя людини, 

задовольняють її потреби у відпочинку та оздоровленні. Але на сучасному етапі 
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розвитку держави стан лісів не відповідає економічним та екологічним 

вимогам. Площа лісів за останні десятиріччя значно скоротилася, відбулося 

антропогенне переформування лісових ландшафтів, знизилась їх 

продуктивність, змінився видовий склад. Тому тема вивчення потенціалу 

лісового господарства є актуальною. 

Мета дослідження: проаналізувати сучасний стан лісів Конотопського 

держлісгоспу, охарактеризувати їх значення як для природи, так і для людини, 

дослідити використання, значення та охорону лісоресурсного потенціалу. 

Для реалізації поставленої мети були поставлені наступні завдання: 

1. Опрацювати наукову літературу з теми дослідження. 

2. Охарактеризувати віковий та породний склад лісових ландшафтів у межах 

Конотопського держлісгоспу та дослідити сфери їх використання. 

3. З’ясувати значення та охорону лісових ресурсів у межах території 

дослідження. 

Лісистість території України становить15,9%. Цей показник є найнижчим 

серед країн Європи. Ліси розміщені на території України дуже нерівномірно. 

До найбільш лісистих областей належать Закарпатська, Івано-Франківська, 

Рівненська, Житомирська, Волинська та Чернівецька. Фактична залісеність 

території Сумської області становить 18,1%. У лісостанах переважають цінні 

хвойні та твердолистяні породи. 

Конотопський держлісгосп розташований в центральній частині Сумської 

області на території Конотопського, Путивльського і Буринського 

адміністративних районів. Загальна площа території складає 26,7 га. 

Конотопський держлісгосп було створено у 1935 році. До його складу входять 

Конотопське, Бочечківське, Путивльське, та Новослобідське лісництва. 

Господарська діяльність держлісгоспу спрямована на ціленаправлене й 

ефективне виконання на базі досягнень науки й техніки повного комплексу 

лісогосподарських, лісозаготівельних, лісовідновлюваних та інших заходів, 

спрямованих на раціональне, невиснажене використання і відтворення лісових 

ресурсів з метою охорони навколишнього середовища та захисту його від 
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водної та вітрової ерозії. Найбільшу площу Конотопського держлісгоспу 

займають експлуатаційні ліси (30,2% площі господарства). Середній вік лісів 

становить 59 років. Серед насаджень переважають дерева середньовікової 

групи. У складі лісового фонду переважають хвойні породи. Найбільші площі 

лісу займають сосна звичайна і дуб звичайний, на долю яких припадає 75-80% 

лісової площі. 

Ліси Конотопського держлісгоспу мають промислове значення, 

виконують водоохоронну, водорегулювальну, вітропослаблювальну, 

ґрунтозміцнювальну, захисну, протиабразійну, санітарно-гігієнічну, оздоровчу, 

рекреаційну, естетичну, виховну та інші важливі функції. Конотопський 

держлісгосп задовольняє потреби в деревині Конотопського, Путивльського і 

Буринського адміністративних районів. 

Збереження і відновлення біорізноманіття лісів, підтримка їх стабільності 

і життєздатності – основне завдання охорони природи, вирішення якого 

можливе через раціональний, екологічно і економічно обґрунтований підхід до 

лісокористування. Реалізація запланованих заходів направлена на виконання 

завдань Державної програми «Ліси України – 2030». 
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Актуальність теми. Забруднення повітря – національна трагедія не лише 

Китаю чи Індії, але й України. Цей часом непомітний ворог, за даними 

Всесвітньої організації охорони здоров’я, зробив нашу державу лідером за 

кількістю смертей від цього екологічного лиха. Тому, моніторинг забруднення 

вулиць міста, з метою його прогнозування і запобігання, пошуки методів 

зменшення автомобільних викидів є актуальною проблемою дослідження [4]. 

Об’єкт дослідження – екологічний стан ділянки проспекту Курський, 39 

м. Суми. 

Предмет дослідження – транспортне навантаження та забруднення 

атмосферного повітря відпрацьованими газами автотранспорту ділянки 

проспекту Курський, 39 м. Суми. 

Мета дослідження: теоретичне обґрунтування особливостей впливу 

різних видів транспорту на навколишнє природне середовище; практичне 

дослідження транспортного навантаження ділянки окремої вулиці населеного 

пункту та визначення забруднення атмосферного повітря відпрацьованими 

газами автотранспорту. 

Для реалізації поставленої мети були поставлені наступні завдання: 

1. Здійснити аналітичний огляд першоджерел щодо проблеми впливу 

різних видів транспорту на навколишнє природне середовище. 
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2. Опанувати методику визначення інтенсивності руху автотранспорту на 

ділянці окремої вулиці та забруднення атмосферного повітря відпрацьованими 

газами автотранспорту. 

3. Визначити транспортне навантаження ділянки окремої вулиці 

населеного пункту в робочий та вихідний дні тижня. 

4. Розрахувати забруднення атмосферного повітря відпрацьованими 

газами автотранспорту на досліджуваній ділянці вулиці та оцінити її 

екологічний стан. 

5. За результатами досліджень та розрахунків розробити рекомендації 

щодо способів зменшення негативного впливу транспорту на стан довкілля. 

6. Провести просвітницьку роботу щодо інформування громадськості з 

проблеми дослідження. 

Методики дослідження: транспортне навантаження ділянки вулиці 

населеного пункту визначено за методикою інтенсивності руху автотранспорту; 

екологічний стан дослідницької ділянки – розрахунковим методом згідно 

методики дослідження забруднення повітря відпрацьованими газами 

автотранспорту на ділянці магістральної вулиці за концентрацією СО [1]. 

Основні положення дослідження. Рівень «автомобілізації» населення є 

одним з основних економічних показників розвитку країни і якості життя 

населення. З іншого боку, у великих містах транспортно-дорожній комплекс – 

найпотужніше джерело забруднення атмосферного повітря. Гази, які 

виділяються під час спалювання палива у двигунах внутрішнього згорання, 

містять більше 200 найменувань шкідливих речовин, у тому числі канцерогени. 

До того ж, граничний вміст шкідливих речовин для бензинових двигунів і 

дизелів суттєво відрізняється один від одного [2; 3]. 

Дослідження завантаженості ділянки вулиці автомобільним транспортом 

та забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами автотранспорту 

проводилося на ділянці проспекту Курський, 39 м. Суми. 

Результати досліджень показали, що транспортне навантаження ділянки 

проспекту Курський, 39 м. Суми в робочий день вища ніж у вихідний. 
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Найбільша кількість автомобілів серед різних типів автотранспорту як в 

робочий, так і у вихідний дні припадає на легкові автомобілі. Тому практично 

більша частина шкідливих викидів в атмосферу припадає саме на них. 

Рівень забруднення повітря під впливом автомобільного транспорту в 

робочий та вихідний дні перевищує норму в 5 разів. Погодні умови суттєво 

впливають на рівень забруднення повітря чадним газом. 

За результатами досліджень та розрахунків запропоновано рекомендації 

щодо способів зменшення негативного впливу транспорту на стан довкілля. 
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Наявність сегетальних рослин в агрофітоценозі картоплі спричинює 

негативний вплив на врожайність та якість бульб, оскільки вони є 

конкурентами культурних рослин за елементи живлення, джерелом поширення 

збудників різних хвороб, осередком розмноження шкідників тощо [3; 4; 7]. 
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Моніторинг стану агрофітоценозу картоплі щодо визначення фактичної 

його забур’яненості дає можливість регулювати чисельність сегетальних 

рослин у ньому і, як наслідок, мінімізувати їх шкодочинність. Однак, 

здійснювати це потрібно лише на основі детального вивчення їхнього 

флористичного складу, морфо-фізіологічних, екологічних особливостей, 

кількісних показників тощо [1; 5; 7]. 

Мета проведеного нами дослідження полягала у вивченні забур’яненості 

агрофітоценозу картоплі в умовах села Ярославець Кролевецького району 

Сумської області. Дослідження проводилося протягом червня-липня 2019 року 

в агрофітоценозі картоплі сорту «Білороса» на земельній ділянці площею 2000 

м2 приватного господарства, що удобрювалася органічними добривами (12 т/га) 

й не оброблялася гербіцидами. 

Флористичний склад сегетальних рослин вивчався в період, коли вони 

знаходилися у фенофазі, що дозволяла виявити їхні морфологічні особливості. 

Вивчення фактичної забур’яненості досліджуваного агрофітоценозу 

проводилося методом маршрутного обстеження, в період до культивації, коли 

можна було виявити й облікувати більшість сегетальних рослин. Для цього в 

межах кожної з 10-ти закладених облікових ділянок підраховувалася кількість 

культурних рослин, кількість сегетальних рослин кожного виду, визначалися 

їхня висота й проєктивне покриття. Засміченість агрофітоценозу визначалася як 

кількість сегетальних рослин на 1 м2. Забур’яненість визначалася за балом та 

ступенем засміченості за допомогою шкали окомірної оцінки забур'яненості за 

проєктивним покриттям бур'янами поверхні ґрунту (у %) [6]. Економічний 

поріг шкодочинності сегетальних рослин оцінювався за орієнтовними 

економічними порогами шкодочинності окремих видів сегетальних рослин в 

агрофітоценозах картоплі [2]. 

У результаті дослідження було встановлено, що сегетальну складову 

агрофітоценозу картоплі села Ярославець у червні-липні 2019 року утворювали 

7 видів рослин, з яких 6 належать до 5-ти родин Класу Magnoliopsida, а саме: 

родини Asteraceae – Galinsoga parviflora та Cirsium arvense, родини 
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Amaranthaceae – Amaranthus retroflexus, родини Chenopodiaceae – Chenopodium 

album, родини Polygonaceae) – Polygonum aviculare та родини Convolvulaceae – 

Convolvulus arvensis. Один вид належав до Класу Liliopsida родини Poaceae – 

Echinochloa crus-galli. 

Дослідження показало, що морфологічні особливості сегетальних рослин, 

а саме, розгалужені прямостоячі й виткі стебла, стрижневі, мичкуваті кореневі 

системи й кореневища, широкі листкові пластинки, суцвіття кошик та волоть є 

факторами їхньої високої конкурентоспроможності. 

За характером живлення виявлені види сегетальних рослин належать до 

групи непаразитичних. У спектрі їхніх основних біоформ переважають 

однорічні рослини (майже 89%), з прямостоячим розгалуженим стеблом 

(більше 70%), з високою насіннєвою продуктивністю (5 400–1070 000 насінин 

на одній рослині) та життєздатністю насіння (від 5-ти до 50-ти років). 

У досліджуваному агрофітоценозі картоплі сорту «Білороса» переважав 

змішаний тип забур’яненості: в ньому представлені сегетальні рослини 

«малорічні ярі – ранні та пізні» (Chenopodium album, Polygonum aviculare, 

Galinsoga parviflora, Amaranthus retroflexus, Echinochloa crus–galli) та 

«багаторічні коренепаросткові» (Convolvulus arvensis і Cirsium arvense), 

причому, найчастіше зустрічається Echinochloa crus–galli. 

Проективне покриття, що створювали у досліджуваному агрофітоценозі 

картоплі однорічні сегетальні рослини, становило 8%, багаторічні – 2,7%. 

Як у агрофітоценозі загалом, так і на більшості облікових ділянок, 

кількість сегетальних рослин значно (у 2–4 рази) перевищувала кількість 

культурних рослин. На більшості облікових ділянок засміченість сегетальними 

рослинами становила 4 бали, тобто ступінь їхньої засміченості був сильним. Це 

вказує на те, що при встановленому ступені засміченості чисельність 

сегетальних рослин у досліджуваному агрофітоценозі картоплі була такою, що 

перевищувала у декілька разів економічні пороги шкодочинності, що могло 

негативно вплинути на врожайність агрофітоценозу. Отже, у досліджуваному 

агрофітоценозі є необхідність регулювання чисельності сегетальних рослин до 
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економічно безпечного рівня, однак лише методами, що враховують їхні 

біоекологічні особливості та дозволяють зберігати екологічну рівновагу. 
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Міжнародним союзом біологічних наук проводяться дослідження за 

проєктом «Біомоніторинг якості оточуючого середовища». Якщо під час 

еволюції були сформовані механізми адаптації до впливу факторів довкілля, то 

у випадку антропогенного навантаження ці механізми частково або повністю не 

спрацьовують. У природних екосистемах найбільш інформативними 

компонентами є представники мірмекофауни, які можуть бути в ролі 

біоіндикаторів. 

Над даним питанням працювали К. В. Арнольді [1], М. А. Голосова [2], 

Г. М. Длуський [3], А. А. Захаров [4], Т. В. Микитин [5; 6], Й. В. Царик та 

І. Й. Царик [7-8] та інші. Однак, проблема потребує постійного моніторингу. 
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Мета роботи – здійснити біоіндикацію рівня антропогенного 

навантаження екосистем околиць с. Велика Чернеччина Сумського району 

Сумської області комплексними характеристиками кількісного та якісного 

складу мірмекофауни. 

Об’єкт дослідження – мірмекофауна околиць с. Велика Чернеччина 

Сумського району Сумської області. Предмет дослідження – видовий склад та 

особливості гніздування мурах в природних і штучних екосистемах в умовах 

різного антропогенного навантаження. 

Formicidae – це соціальні комахи з високим рівнем адаптованості, що 

заселяють майже всі наземні біотопи, та мають велику різноманітність видів. 

Живуть мурахи сім’ями в гніздах, відомих під назвою «мурашників». 

Так, на антропогенно порушених ділянках, порівняно із природними 

територіями, переважають герпетобіонти-зоофаги. Геобіонти-трофобіонти і 

дендробіонти-зоофаги менш успішно адаптуються до антропогенного пресу, 

оскільки їм необхідно будувати підземні тунелі для фуражування. 

Нами було обрано приблизно однакові за площею ділянки мішаного лісу 

для дослідження – 25 на 25 м. Ділянка № 1. – це частина мішаного лісу на 

правому березі річки Псел, де постійно проводять вирубку дерев, які вивозять 

вантажним транспортом; часто помітні локальні сміттєзвалища. Ділянка № 2 – 

це екосистема мішаного лісу на території бази відпочинку «Росинка», віддалена 

від готельного та ресторанного комплексу, де вплив антропогенного 

навантаження відчутно менший. 

Під час вивчення мірмекофауни було використано стандартні методики 

Г.М. Длуського, К.В. Арнольді, А.А. Захарова. Визначено, що на території 

дослідження найбільш поширеними видами є: Formica polyctena, Formica rufa, 

Formica niger, Lasius flavus, Lasius niger, Myrmica rubra та Myrmica ruginodis. 

Результати підрахунку гнізд показали, що на території бази відпочинку їх 

щільність більша – 0,03-0,008 на 25 м2 відповідно, менша – на території лісу, де 

відчутний антропогенний вплив – 0,02-0,0032. Щільність мурашників 

відповідно по видам – у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Щільність поширення мурашиних гнізд у межах дослідних ділянок 

різних екосистем, гнізда/25 м2 

№ 

п/п 

Вид Formacidae / 

територія дослідження 

Мішаний ліс База відпочинку «Росинка» 

шт. гн/25 м2 шт. гн/25 м2 

1. Formica polyctena 5 0,008 5 0,008 

2. Formica rufa 3 0,0048 5 0,008 

3. Formica niger - - 4 0,0064 

4. Lasius flavus - - - - 

5. Lasius niger 4 0,0064 4 0,0064 

6. Myrmica rubra 2 0,0032 3 0,0048 

7. Myrmica ruginodis 3 0,0048 2 0,0032 

Усього  17 0,0272 23 0,0368 

 

Такі життєві форми мурашок, як геобіонти і дендробіонти, є 

антропофобами, оскільки умови життя в антропогенно змінених умовах для них 

не є сприятливими. До видів мурашок, які негативно реагують на 

антропогенний вплив, належать перш за все комахи підроду Formica. 

На території мішаного лісу №1 переважають такі екологічні форми, як 

герпетобіонти-зоофаги, що є антропофільними. До них належать особини 

мурашок роду Lasius і Formica. Геобіонти і дендробіонти менш стресостійкі. Ці 

результати свідчать, що кількість антропофобних видів, які зустрічаються в лісі 

в околицях бази, переважає їх кількість на тих ділянках, де вплив людини більш 

відчутний. Аналіз мурашників показав, що на ділянці №2 37,04% складають 

гнізда другої розмірної групи, тобто зрілого віку, 43,21% – третьої. 

Таблиця 2 

Частота зустрічаємості мурашиних гнізд різних видів Formacidae, за 

розмірними групами, у% від загальної кількісті 

№ 

п/п 

Розмірна група Ділянка № 1 Ділянка № 2 Усього  

шт. % шт. % шт. % 

Загальна кількість 

мурашників 

17 42,50 23 57,50 81 100 

1. І 7 41,18 10 43,48 35 43,21 

2. ІІ 7 41,18 7 30,43 30 37,04 

3. ІІІ 3 17,64 6 26,09 16 19,75 

 

З табл. 2. видно, що на ділянці 2 найбільша кількість мурашників третьої 

розмірної групи, що свідчить про довготривале існування представників 



62 

мірмекофауни в екосистемі. Менше зрілих мурашиних гнізд зосереджено на 

ділянці 2, що свідчить про їх екологічну нестабільність. 

Таким чином, низька щільність мурашників, зменшення їх діаметру та 

висоти, низька чисельність особин вказують на погіршення умов для 

функціонування і розвитку сімей мурах, а відтак – на процеси змін в 

екосистемах, отже – є біоіндикаторними показниками. 
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Мета дослідження: визначити екологічно безпечні види утилізації 

органічних відходів на території школи № 5, у мікрорайоні Баранівка та 

застосувати на практиці метод компостування, як один з найефективніших та 

найоптимальніших. 
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Новизна дослідження: використання альтернативних методів утилізації 

органічного сміття, а саме методом компостування. 

В основі роботи: практична діяльність учнів, спрямована на розв'язання 

конкретної екологічної проблеми місцевої громади: облаштування місця для 

перетворення органічних відходів шкільної їдальні в корисний компост. 

Під час роботи використано такі методи: анкетування, спостереження, 

аналіз. Матеріал дослідження: компост. 

У роботі вміщено відомості про характеристику органічних відходів та їх 

види, способи утилізації органічних відходів, компостування як спосіб 

вирішення проблеми утилізації органічних відходів. Докладніше описано види 

утилізації органічних відходів та їх патогенний вплив на людський організм. 

Було організовано місце компостування при шкільній їдальні, наведено способи 

компостування та умови закладання компосту (рис. 1-2), проведене 

дослідження якості компосту (рис. 3). 

Проведено просвітницьку діяльність в межах навчального закладу та 

мікрорайону з подальшим встановленням спеціальних баків для сортування 

органічного сміття, а також компостеру на подвір’ї школи. До розвитку проєкту 

долучилися мешканці мікрорайону, встановивши власноруч створені 

компостерні баки на території своїх присадибних ділянок. 

     

 

 

У результаті проведеної роботи ми отримали максимально якісний 

компост землистого кольору, який добре кришився, був відсутній гнилісний 

запах, насіння бур’янів, а рослинні рештки повністю розкладені (табл. 1). 

 

Рис.1. Встановлення компостеру на 

території школи № 5 

Рис.2. Компост у компостері в процесі 

утворення 
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Рис.3. Дослідження якості компосту 

Таблиця 1 

Якісні характеристики компосту у процесі його утворення 

Дата Колір компосту Запах 
Наявність 

рослинних решток 

09.01.19 темно-коричневий гнилісний є 

08.02.19 темно-коричневий гнилісний є 

06.03.19 
темно-коричневий; схожий 

на звичайний ґрунт 
слабкий гнилісний майже немає 

10.04.19 
максимально наближений до 

кольору ґрунту, землистий 

майже не відчутний 

гнилісний запах 
немає 

 

У подальшому використано перероблені органічні рештки (компост) для 

удобрення кімнатних і садових рослин (рис. 4). 

 

 

У ході дослідження залучили учнів до пошуку механізмів рішення 

актуальних екологічних проблем, в тому числі проблеми утилізації органічних 

відходів; привернули увагу громадськості до даної проблеми й на власному 

прикладі показали шляхи її вирішення. 
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На сьогоднішній день у зв’язку з постійним зростанням об’ємів 

захоронення відходів на різноманітних звалищах і полігонах гострота питання 

про збільшення частки екологічно грамотної утилізації відходів постійно 

зростає. Це питання, особливо в умовах функціонування урбоекосистеми, 

завжди буде актуальним [4; 5]. 

Мета роботи: обґрунтувати принцип роботи установки добування 

автомобільного палива та перевірити ефективність її роботи. 

Для проведення дослідження нами було зібрано установку з реактора – 

реторти, холодильника та системи трубок для проведення парів та газів (рис. 1). 

 

Рис. 1. 1 – «кожух», 2 – мангал, 3 – реторта, 4 – 

трубка для газів, 5-6 – холодильник, 7 – трубка для 

побічних газів, 8 – підставка, 9 – кран для зливу 

рідини, 10 – ємкість для рідини, 11 – банка з 

трубками, 12 – трубка для побічних газів для 

самоподігрівання реторти. 
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Новизною нашої роботи є удосконалення установки шляхом уварювання 

до частини холодильника трубки, що була під’єднана до 8-секційного 

чавунного радіатора. За допомогою безконтактного термометра нами було 

виміряно температуру води кожні 10 хв. і встановлено, що при спалюванні 

пластику вода в батареї нагрівається до температури 12 0С через 30 хвилин. У 

перспективі є плани допрацювати установку таким чином, щоб була 

можливість за рахунок віддачі тепла обігрівати те, приміщення, де даний 

процес можна було б проводити взимку. 

Під час піролізного добування сублімованої нафти було використано різні 

вихідні речовини: резину, пластик, поліетилен, взуття, лінолеум, грецькі горіхи 

та харчові органічні відходи. Результати показали, що найбільш ефективною 

вихідною сировиною є пластик (із затратами часу 2 год. 30 хв. та виходом 

рідини – 8500 мл), що в 2,44 р. більше, ніж резина, що посідає друге місце. 

Мало придатною сировиною з низьким виходом слабкої займистості є органічні 

відходи. Поліетилен утруднює роботу установки, так як смолистими масами 

закупорює стік рідини. 

Під час добування бензинових фракцій з попередньо отриманих порцій 

сублімованої нафти, найбільший об’єм одержано шляхом переробки рідини від 

піролізу пластику – 3500 мл. У 2 рази менший об’єм – від сублімованої нафти 

при переробці лінолеуму. По 500 мл – вихід з резини та взуття.  

За середніми значеннями результатів проведення піролізу й крекінгу 

побудовано діаграми, де враховано час початку та вся тривалість піролізу (у 

хв.), вихід речовини (у мл.) – рис. 2-3. 

Установка для одержання автомобільного палива з побутових відходів є 

досить ефективною. З 10 кг вихідної речовини можна одержати 8500 мл 

сублімованої нафти, з якої вихід бензинових фракцій становить 3500 мл за 4 

год. Отримані зразки бензинових фракцій було перевірено шляхом порівняння з 

еталонним зразком бензину А-92 АЗС «Лукойл-Україна» за запахом, 

присутністю маслянистих домішок, смол та займистістю. Результати свідчать, 

що наближеним до характеристик та властивостей еталонного зразка є 
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бензинова фракція, одержана з пластику – має світло-зелений колір, залишає 

майже не помітну пляму на папері після висихання, при згоранні на поверхні 

скла залишає помітні білі кільця. 

 

Рис. 2. Середні зведені результати піролізу 

(ряд 1 – час початку утворення рідини (хв.), ряд 2 – час повного завершення піролізу (хв.), 

ряд 3 – вихід утвореної рідини (мл.): 1 – вихідна речовина – резина, 2 – вихідна речовина – 

пластик, 3 – вихідна речовина – поліетилен, 4 – вихідна речовина – взуття, 5 – вихідна 

речовина – лінолеум, 6 – вихідна речовина – грецькі горіхи, 7 – вихідна речовина – органічні 

відходи) 

 

 

Рис. 3. Середні зведені результати крекінгу 

(ряд 1 – час початку утворення рідини (хв.), ряд 2 – час повного завершення крекінгу (хв.), 

ряд 3 – вихід утвореної рідини (мл.): 1 – вихідна речовина – резина, 2 – вихідна речовина – 

пластик, 3 – вихідна речовина – поліетилен, 4 – вихідна речовина – взуття, 5 – вихідна 

речовина – лінолеум, 6 – вихідна речовина – грецькі горіхи, 7 – вихідна речовина – органічні 

відходи) 

 

Пластик є найбільш ефективною вихідною речовиною для одержання 

бензинових фракцій, наближених за своїми властивостями до бензину, однак з 

нижчім октановим числом. 
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Ґрунти як унікальне екологічне середовище і акумулююча система, 

здатні нагромаджувати важкі метали, хімічні засоби захисту рослин і є 

основним джерелом забруднення суміжних середовищ, а також вищих рослин. 

Для оцінки і подальшого прогнозування стану екосистем, які зазнають впливу 

промислового забруднення, але є важливими для господарської діяльності, 

необхідно отримати інформацію про рівень забруднення біогеоценозу. В 

основі екологічного моніторингу токсичного забруднення ґрунту з 

використанням біологічних тест-об'єктів лежить уявлення про те, що ґрунт, як 

середовище існування, становить єдину систему, яку населяють популяції 

різних організмів [2, c. 84]. Забруднення ґрунту призводить до утруднення 
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проростання насіння і проникнення коренів у ґрунт, уповільнення росту 

коренів і пагонів. 

Мета: визначити екологічний стан ґрунту, оцінити ступінь забруднення 

проб ґрунту екосистеми поля у зоні повітряного впливу ПАТ «Сумихімпром» 

за допомогою біоіндикації. Завдання: ознайомитися з методами біоіндикації 

ґрунтів; вивчити сферу можливого використання тест-об'єктів і способи 

оцінювання токсичного впливу на них, зібрати матеріал організмів-

біоіндикаторів у кількох точках поля; визначити даним методом біологічну 

повноцінність ґрунтів на досліджуваній території. Об’єкт дослідження: 

екосистема поля зони повітряного забруднення поблизу ПАТ «Сумихімпром». 

Предмет дослідження: якість ґрунту поля ПАТ «Сумихімпром», рослини та 

тварини екосистеми. 

Для визначення характеру й інтенсивності впливу повітряних викидів 

ПАТ «Сумихімпром» на забруднення ґрунтів на різній відстані від джерела 

відбирали тричі зразки ґрунтів. Контрольні зразки чорнозему, який належить 

до типу малогумусного крупнопилувато-середньосуглинистого [3, c. 15] 

відбиралися в районі с. Сад Сумського району, розташованого в 15 км на захід 

від джерела повітряного забруднення, чорнозему опідзоленого 

крупнопилувато-середньосуглинистого – поблизу машинобудівельного 

об’єднання ВАТ «СНВО». 

Визначення ступеня токсичності ґрунту проводилось за допомогою 

біотестування [5, c. 70]. Для цього застосовувався фітотестер, який здатний 

реагувати на зовнішній хімічний вплив, що проявляється в морфологічних і 

фізіологічних змінах під час росту і розвитку рослин, – крес-салат (Lepidium 

salatum). За наявності шкідливих речовин зменшується відсоток проростання та 

уповільнюється ріст зародкових корінців. Під час спостережень враховано 

схожість, швидкість проростання коренів і пагонів – час появи паростків, їх 

кількість на 3, 6, 10 добу, стабільність розвитку вегетативних органів (рис. 1). 

Також визначалися розміри особин у кожній пробі – середня довжина пагона та 

кореня, максимальні та мінімальні значення пагона та кореня (рис. 2). 
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Рис. 1. Пророщування 

насіння 

Рис. 2. Вимірювання геометричних параметрів паростків 

Схожість падає від ґрунту с. Сад до поля Сумихімпром, потім ґрунт 

машинобудівельного підприємства. Слід зазначити, що за чисельністю 

найкращим розвитком відмічені проби с. Сад (особини характеризуються 

високим ростом стебла, найбільшою довжиною коренів та найкращим 

тургором). Найкращі показники росту за геометричними параметрами (без 

урахування кількості пророслих особин) крес-салату спостерігаються у пробі с. 

Сад. Середні показники росту особин ПАТ «Сумихімпром» становили 5,8 см, а 

коренів – 2,5 см. Найнижчі особини зафіксовані для пагону 2,6см, для кореня – 

0,8 см. Фітотоксичний ефект ґрунту Сумихімпром = (3,5-2,5) / 3,5 = 0,29, що за 

шкалою рівнів токсичності ґрунтів відповідає середньому рівню [3, c. 48]. 

За допомогою визначників були визначені рослини екологічного 

угрупування поля з метою з’ясування індикатором яких властивостей ґрунту є 

дані рослини [5, c. 26]. Були визначені кропива жалка, костриця лучна, 

гадючник звичайний. За шкалою індикаторних видів рослин, що 

характеризують кислотність ґрунту розрахували, що рН ґрунту досліджуваної 

ділянки відповідає 6 – ґрунт близький до нейтрального. Визначена Вероні́ка 

довголиста – мезотроф за родючістю ґрунтів – мешкає на ґрунтах з помірним 

вмістом елементів мінерального живлення. Чистотіл великий, мишачий 

горошок, які є мезофітами [6, c. 56] з повним промочуванням кореневмісного 

шару ґрунту опадами. Щодо аерації ґрунту були знайдені геміаерофоби, що 

зростають на помірно аерованих сухих глинистих чи вологих піщаних ґрунтах з 

повним промочуванням кореневмісного шару ґрунту опадами: тонконіг 

вузьколистий, синяк звичайний. Щодо кислотного режиму виявлені нейтрофіли 

(на кислуватих та нейтральних ґрунтах рН = 6,5): тонконіг вузьколистий, 
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деревій звичайний; високий вміст катіони Са2+ – люцерна жовта; високий вміст 

Нітрогену N – ромашка польова; вміст вапнякових речовин – льонок звичайний. 

Отже, хоча ПАТ «Сумихімпром» наразі зупинив виробництво, але викиди 

в атмосферу, які здійснював хімкомбінат протягом багатьох років, знижують 

проростання і зменшують довжину кореня, паростків, хоча ґрунт поблизу 

підприємства має добру родючість, виходячи з видового складу рослин-

індикаторів. Підвищене автотранспортне навантаження та викиди 

машинобудівного підприємства та автомагістралі призвели до зменшення 

довжини паростків крес-салату [7, c. 40]. 

За даними тесту на крес-салат найбільш техногенно забрудненими 

ділянками є ґрунти поблизу машинобудівного підприємства, потім – ПАТ 

«Сумихімпром», найбільш чистою зоною – ґрунти с. Сад. Виявлені рослини 

показали середню родючість ґрунту досліджуваної території, помірне 

зволоження та помірну аерацію, нейтральну кислотність, високий вміст катіонів 

Са2+, N. Тварини-індикатори доводять відносно задовільну екологічну ситуацію, 

виходячи з індексу Симпсона. 
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Актуальність теми. Наразі багато говориться про високе забруднення 

повітря природних екосистем України. Поблизу нашого міста є мальовничі 

лісові ділянки, які місцеві жителі полюбляють відвідувати, щоб подихати 

свіжим повітрям. Тож постає питання, наскільки чистим є повітря наших лісів? 

Тому метою нашого дослідження було визначити ступінь забруднення 

повітря лісового біоценозу за станом його ліхенофлори. 

Об’єкт дослідження: повітря лісового біоценозу. 

Предмет досліджень: ступінь забруднення повітря лісового біоценозу. 

Методи дослідження – методи ліхеноіндикації: 1) метод пасивного 

спостереження; 2) визначення частоти зустрічальності лишайників різних видів 

та ступеня їх покриття. 

Методика дослідження: 

1) досліджено 2 дослідні ділянки листяного лісу, площею 0,1 га кожна, 

що розташовані на північний захід від м. Кролевець на відстані 3 км від окраїни 

за методикою доктора біологічних наук, професора Горової А.І.; 

2) у кожній ділянці досліджено 10 старих, але здорових дерев; на 

кожному дереві підраховано кількість видів лишайників; 

3) проведено оцінку ступеня покриття деревного стовбура лишайниками 

за допомогою палетки, (20 вимірів палеткою); 

4) розраховано частоту зустрічальності кожного виду (Авиду) за формулою 

(1):  

Авиду = твиду : п · 100%                        (1) 
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де твиду – кількість лишайників одного виду, п – кількість вимірів палеткою. 

Анак. = 21 : 20 ∙ 100% = 105%; Алист. = 46 : 20 ∙ 100% = 230% 

Арун. = 4 : 20 ∙ 100% = 20% 

5) розраховано середній ступінь покриття рамки лишайниками кожного 

виду (S) за формулою (2):  

𝑆 =
1
𝑛 ∑ 𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1
                                       (2) 

де S i – ступінь покриття площі рамки лишайниками окремого дерева,  

S нак. = 
1

20
∙  590=58%; S лист. = 

1

20
∙  640 = 67%; S рун. = 

1

20
∙  30 = 1,5% 

6) складено порівняльні діаграми частоти зустрічальності видів і ступеня 

покриття лишайників; 

7) визначено середній умовний бал частоти зустрічальності і ступеню 

покриття (М) за формулою (3):  

М виду =  
 А+S  

2
                                           (3) 

 М нак. =  
5 +4  

2
= 4,5; М лист.=  

 5+5  

2
= 5; М рун. =  

 2+1  

2
= 1,5; 

8) визначено показник відносної чистоти атмосферного повітря (Q) за 

формулою (4): 

Q = 
  Mн+2Mл +3Mc

30
                                              (4) 

Q = (4,5+2∙5+3∙1,5):30=0,63. 

Загальні результати дослідження представлені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати дослідження ліхенофлори листяного лісу  

в околицях міста Кролевця 

Класи 

лишайників 

Частота 

зустрічальності 

А виду, % 

Умовний 

бал оцінки 

Ступінь 

покриття 

S виду, % 

Умовний 

бал оцінки 

Середній 

умовний 

бал, М вид 

Накипні 105 5 58 4 4,5 

Листуваті 230 5 67 5 5 

Кущисті 20 2 1,5 1 1,5 

 

За результатами проведеного дослідження зроблено наступні висновки. 
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Метод ліхеноіндикації – перспективний метод для визначення екологічної 

чистоти біоценозів. 

У якості біоіндикаторів використовують лишайники, як організми що 

мають високу чутливість до забруднення повітря шкідливими газами. 

Видова різноманітність лишайників досліджуваного біоценозу лісу 

досить різноманітна (8 видів). 

Частота зустрічальності найвища у листуватих лишайників (230%), 

найменша – у кущистих (20%). 

Найвищий ступінь покриття створюють листуваті лишайники (67%). 

Розрахований показник відносної чистоти повітря складає 0,63, що 

означає незначне забруднення повітря лісового біоценозу. 
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Нормальна життєдіяльність організму людини, здоров’я, гарне 

самопочуття неможливі без регулярного вживання в їжу продуктів, багатих на 

вітаміни. Для забезпечення протікання процесів обміну речовин людині 

необхідні більше десятка різних вітамінів, добові потреби яких коливаються від 

0,01 до 100 мг. Вітаміни не виконують в організмі ані енергетичної, ані 

структурної функції. Але є необхідними для використання тих сполук, які ці 

функції виконують, зокрема білків, ліпідів і вуглеводів. 

Одним із таких вітамінів є аскорбінова кислота (вітамін С). Ця сполука 

необхідна для синтезу колагену, бере участь у відновленні шкіри, кісток, 

суглобів, потрібна для забезпечення еластичності й міцності стінок 

кровоносних судин, у процесі згортання крові, для імунного захисту. Вітамін С 

не синтезується в організмі людини, тому надходить лише з їжею. 

Засоби масової інформації та стійке суспільне переконання сформували у 

більшості людей уявлення про те, що джерелами вітаміну С є виключно плоди 

цитрусових культур. Тоді як вітамін С міститься у продуктах як рослинного, 

так і тваринного походження, наприклад, в молоці [1; 2]. 

Мета дослідження полягає у визначенні вмісту вітаміну С у домашньому 

молоці. 

Існує кілька методик кількісного визначення вмісту вітаміну С у 

природних об’єктах. Аскорбінова кислота легко руйнується, тому забезпечення 

її збереження є істотним для будь-якого методу визначення. Аскорбінову 

кислоту (вітамінС) слід оберігати від дії сонячного випромінювання, аерації, 
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підвищення температури, контактування з металами, від високих температур і 

підвищення рН середовища. 

Нами, виходячи із наявних реактивів, був обраний метод йодатометрії. Це 

титриметричний метод визначення відновників, що ґрунтується на 

використанні як окисника стандартного розчину калій йодату (KIO3), що 

відновлюється у слабкокислому середовищі за рівнянням напівреакції: 

IO3– + 6H+ + 6ē → I– + 3H2O. 

Титрування калій йодатом здійснювалось нами в присутності йодид-іонів 

I– у присутності хлоридної кислоти. При цьому виділяється вільний йод I2, який 

виступає як окисник: 

IO3– + 5I– + 6H+ → 3I2 + 3H2O. 

Індикатором у цьому випадку є крохмаль. Виділення вільного йоду 

визначалось за появою синього забарвлення, що не зникало протягом 30 

секунд. Відновником у цьому процесі виступила аскорбінова кислота. 

Титрування проводилось три рази із подальшим розрахунком за 

формулою: 

С(аск.к-ти) = 
V(𝐾𝐼𝑂3)∙0,000088 ∙1000

V(а)
, де 

С(аск.к-ти) – вміст аскорбінової кислоти, мг/100 мл; 

V(KIO3) – об’єм розчину калій йодату, що пішов на титрування, мл; 

V(а) – об’єм аліквоти молока, мл. 

Розрахунки показали, що вміст аскорбінової кислоти (вітаміну С) у 

дослідженому зразку домашнього молока становив 0,01144 ( 0,01) г/л. За 

існуючими нормами, вміст аскорбінової кислоти в свіжому молоці повинен 

становити 0,02 г/л (для молока, що надходить до продажу). 

Отримані нами результати засвідчили, вміст вітаміну С у домашньому 

цільному молоці майже в два рази нижче норми, що може бути пояснено тим, 

що дослідження проводилось в січні, коли корм домашніх тварин не такий 

поживний і вітамінний, як влітку. Тоді як норми вмісту аскорбінової кислоти 

встановлені для молока від промислового виробника. Передбачаємо, що 
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вітамінний склад такого молока не повинен залежати від пори року, що може 

бути пояснене штучною вітамінізацією під час його виробництва, або завжди 

високою якістю кормів. 

Маючи отримані результати розрахуємо, чи може бути задоволена 

потреба людини у вітаміні С лише за рахунок вживання молока. Добова 

потреба в аскорбіновій кислоті залежить від ваги людини, фізичної активності, 

певних фізіологічних станів (зокрема, вагітності). У середньому її приймають 

за 80 мг на добу. Нескладні математичні розрахунки показують, що один стакан 

дослідженого нами домашнього молока із вмістом аскорбінової кислоти 

0,01 мг/л забезпечує трохи більше 3% добової потреби у вітаміні С. Якщо ж 

вживати молоко із вмістом аскорбінової кислоти 0,02 мг/л, то кожен його 

стакан забезпечить людину більше ніж 6% добової потреби у вітаміні С. 

Висновки. Досліджене нами домашнє молоко містить аскорбінову 

кислоту (вітамін С), що може бути виявлено методом йодатометрії. 
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ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СумДПУ імені А.С. Макаренка запрошує на навчання 
 

 
Спеціальність 

(предметна 

спеціальність) 
Освітня програма 

Професійне спрямування 
освітніх програм 

Предмети ЗНО для 

вступу 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 01 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА 
Спеціальність 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 

014 Середня 

освіта 
(біологія та 

здоров’я людини) 

Середня освіта. 

Біологія та здоров’я 

людини. Хімія 

Вчитель біології та основ 

здоров’я людини. 
Вчитель хімії 

1. Українська мова та 

література 

2. Біологія 

3. Хімія або 

Математика 

Середня освіта. 

Біологія та здоров’я 

людини. Психологія 

Вчитель біології та основ 

здоров’я людини. 
Психолог закладу освіти 

014 Середня 

освіта 
(географія) 

Середня освіта. 

Географія. Біологія та 

здоров’я людини 

Вчитель географії. 
Вчитель біології та 

здоров’я людини 

1. Українська мова та 

література 

2. Географія 

3. Математика або 

Іноземна мова 

014 Середня 

освіта 
(хімія) 

Середня освіта. 
Хімія. Інформатика 

Вчитель хімії та екології. 
Вчитель інформатики 

1. Українська мова та 

література 

2. Хімія 

3. Біологія або 

Математика 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 09 БІОЛОГІЯ 

091 Біологія 

 

Біолог. 
Викладач біології 

1. Українська мова та 

література 

2. Біологія 

3. Хімія або Іноземна 

мова або Математика 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

106 Географія 

 

Географ. 
Викладач географії 

1. Українська мова та 

література 

2. Географія 

3. Математика або 

Іноземна мова 

106 Географія 
(на комерційній 

основі) 

 

Географ. 
Викладач географії 

1. Українська мова та 

література 

2. Географія 

3. Історія України або 

Математика 

102 Хімія 

 

Хімік-аналітик. 
Викладач хімії 

1. Українська мова та 

література 

2. Хімія 

3. Математика або 

Іноземна мова 

 

Контактна адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, центральний корпус, 4 поверх, 

418 ауд. (деканат), тел. (0542) 68-59-11;                                                       Сайт: pgf.sspu.edu.ua 

Е-mail: pgf-dekanat@ukr.net         https://www.facebook.com/pgf.sspu              @pgf_official_page 

Приймальна комісія: +38(0542) 68-59-15.                      Підготовчі курси: +38 (0542) 68-59-45. 

ВИПУСКНИКАМ ПІДГОТОВЧИХ КУРСІВ ТА ПРИЗЕРАМ ОЛІМПІАДИ                      

СумДПУ імені А.С.МАКАРЕНКА ПРИ ВСТУПІ НА НАШ ФАКУЛЬТЕТ НАРАХОВУЮТЬСЯ 

ДОДАТКОВІ КОНКУРСНІ БАЛИ!  

http://www.sspu.sumy.ua/
mailto:pgf-dekanat@ukr.net.
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