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Інна Аврам
Науковий керівник – доц. Волощук О.М.
Динаміка вмісту молекул середньої маси
при токсичному гепатиті на фоні аліментарної
депривації протеїну
Наслідками токсичних уражень печінки є генералізовані
побічні реакції або ураження органів, які супроводжуються
ендогенною інтоксикацією організму [1]. Ендогенні токсини, які
утворюються у результаті порушення обмінних процесів у
клітині або є продуктами її деструкції, самі здатні виявляти
пошкоджуючу дію на клітинні структури та локалізовані у них
метаболічні процеси. Масивне надходження токсичних речовин
з первинних вогнищ ураження та їх перерозподіл з течією лімфи
та крові в органах і тканинах організму зумовлюють
генералізацію
ендотоксикозу.
Тому
раннє
виявлення
біохімічних маркерів ендогенної інтоксикації за умов
патологічних станів може слугувати прогностичним фактором
несприятливого результату захворювання. Як інформативний
тест діагностики ендогенної інтоксикації використовують
визначення числа молекул середньої маси [2].
Метою нашої роботи було визначення рівня молекул
середньої маси у сироватці щурів при токсичному гепатиті на
фоні аліментарної депривації протеїну.
У дослідженнях використовувалися 4 групи тварин: 1 – щурі
з ацетамінофен-індукованим гепатитом (Г), 2 – щурі з
ацетамінофен-індукованим
гепатитом,
які
попередньо
утримувалися за умов аліментарної депривації протеїну
(НПР+Г); 3 – щурі, які перебували на низькопротеїновій дієті
(НПР); 4 – інтактні тварини (К).
Результати досліджень вмісту молекул середньої маси
показали, що в групі тварин, які утримувалися на
низькопротеїновій дієті, досліджуваний показник порівняно з
контролем достовірно не змінювався. Водночас у групі тварин з
парацетамол-індукованим гепатитом рівень молекул середньої
маси зростає у 6 разів порівняно з контролем. За умов
попереднього тривалого утримування тварин з токсичним
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гепатитом на низькопротеїновому раціоні спостерігається
збільшення рівня молекул середньої маси у 10 разів порівняно з
контролем. Враховуючи, що молекули середньої маси великою
мірою визначають темпи розвитку синдрому ендогенної
інтоксикації внаслідок їх впливу на основні системи гомеостазу,
то різке підвищення вмісту молекул середньої маси є
прогностичним
фактором
несприятливого
результату
захворювання.
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Рис. Динаміка рівня молекул середньої маси у сироватці щурів
при токсичному гепатиті і аліментарної депривації протеїну

Отже,
парацетамол-індукований
гепатит
на
фоні
аліментарної
депривації
протеїну
супроводжується
накопиченням молекул середньої маси, які є універсальними
маркерами ендогенної інтоксикації.
Список літератури :
1. Ключарёва А. А. Лекарственный гепатит / А. А. Ключарёва //
Медицинские новости. – 2007. – №14. – С. 19-24.
2. Рубцов Г.К. Клинико-биохимическое значение комплексного
изучения молекул средней массы и окислительной модификации
белков для оценки эндотоксикоза / Г.К. Рубцов, Н.В. Безручко, Д.Г.
Садовникова и др. // Вопросы биологической, медицинской и
фармацевтической химии. – 2013. – № 2. – С. 41–47.
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Мар‘яна Алергуш
Науковий керівник – доц. Хлус Л.М.
Онтогенетичні аспекти мінливості Viviparus viviparus L.
(Gastropoda, Vivipariformes)
Досліджували вибірку з популяції Viviparus viviparus L. (Gastropoda, Vivipariformes) з Білогорського водосховища, розміщеного в руслі річки Біюк-Карасу в околицях м. Білогорськ (АР
Крим). Черепашки молюсків (499 ос.) зібрані в липні 2001 р. з
дна післе різкого скидання води в прижиттєвому положенні
(збирали усіх тварин вздовж 25 м берегової лінії на ширину оголеного дна). Вибірку розділили на 2 розмірно-вікові групи – статевозрілих та субадультних з урахуванням висоти черепашки
(ВЧ) та кількості обертів (КО). У кожній розмірно-віковій групі
окремо вимірювали 5 метричних конхологічних ознак: ВЧ, великий (ВД) і малий (МД) діаметри черепашки, ширину (ШУ) та
висоту (ВУ) устя, рахували КО. Розраховували 10 індексів відношень пластичних ознак та умовні об’єм черепашки (ОЧ), периметр (ПрУ) та площу (ПлУ) її устя. Результати опрацьовували
загальновживаними методами дескриптивної статистики [1].
Установлено, що всі лінійні параметри та КО у статевозрілих
тварин, як і передбачалося a priori, вірогідно перевищують відповідні показники субадультних живородок. При цьому молюски виділених розмірно-вікових груп розрізняються також за
більшістю розрахункових параметрів: габітуальні індекси вищі у
статевозрілих тварин, а індекси, що визначають частку устя в загальних пропорціях черепашки (ШУ/МД, ШУ/ВД, ВУ/МД,
ВУ/ВД, ШУ/ВЧ, ВУ/ВЧ), – у субадультних. Відмінності не виявлені тільки по двох індексах: устьовому та радіальному.
Отже, форма устя і радіальні пропорції калюжниць не
змінюються з віком (в останній період інтенсивного росту, який
безпосередньо передує статевому дозріванню), водночас черепашка статевозрілих молюсків набуває відносно більш витягнутої („стрункої”) форми при паралельному зменшенні частки устя
у визначенні її загальних лінейних пропорцій. Ці факти свідчать
про кінцеву детермінованість ростових процесів, переважно, за
рахунок останнього оберта. Враховуючи, що як в екофізіологічних, так і в популяційних дослідженнях, більшу цінність та ін5

формативність мают не самі показники, а швидкість та/або інтенсивність їх змін, ми обрахували прирости лінійних параметрів черепашки як різницю відповідних значень морфометричних
показників у групах адультних та субадультних тварин (dP)
відносно приростів КО (dКО), позначивши це відношення як
ступінь наростання парметра (табл).
Таблиця
Відносний приріст лінійних параметрів черепашки V. viviparus
показник значення
показник
значення
dВР/dКО
20,45 мм
dВР/ВР*dКО*100
66,65 %
dБД/dКО
12,76 мм
dБД/БД*dКО*100
56,24 %
dМД/dКО
11,86 мм
dМД/МД*dКО*100
58,38 %
dВУ/dКО
7,10 мм
dВУ/ВУ*dКО*100
44,54 %
dШУ/dКО
6,12 мм
dШУ/ШУ*dКО*100
45,49 %
Приріст габітуальних ознак, особливо ВЧ, виявився істотно
більшим, ніж відповідні показники параметрів устя, що природньо відображає залежність ступеня зростання габітуальних показників від збільшення КО в останній рік інтенсивного росту.
Для нівелювання можливого впливу великих абсолютних значень габітуальних розмірів порівняно з розмірами устя, наведений показник модифікували, використавши замість приросту лінійних параметрів їх відносний приріст (dP/Р), виразили його у
відсотах і також віднесли до приросту кількості обертів (dКО)
(табл.). Виявилось, що осьовий габітуальний параметр ВР більше реагує на наростання останнього оберта, ніж радіальні та устьові. У результаті осьові пропорції черепашки змінюються, а
радіальні й устьові залишаються стабільними. Отже, проведені
розрахунки підтвердили висновок, зроблений нами на основі
порівняльного аналізу габітуальних індексів субадульт-них та
статевозрілих молюсків про те, що збільшення розмірів
черепашки V. viviparus в онтогенезі призводить до зміни її форми з відносно більш приземкуватої до більш витягнутої; форма
устя в онтогенезі не змінюється.
Список літератури:
1. Лакин Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин – М.: Высшая школа, 1980. –
292 с.
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Тетяна Андрущук
Науковий керівник – доц. Язловицька Л.С.
Особливості імунних реакцій при запальних процесах
у людей під впливом девіацій функції
серцево-судинної системи
Запальний процес є ключовою універсальною реакцією, що
виникає у відповідь на пошкоджуючу дію різноманітних
чинників [2, С. 275]. Одним із головних факторів, який визначає
наслідки запалення, є стан системи протиінфекційного захисту
[4, Т.102, С. 6]. Відповідь останньої на виникнення запального
осередку реалізується за рахунок двох взаємопов’язаних
механізмів – високоспеціалізованої імунної реактивності та
неспецифічної резистентності [3, Т.80, С. 630]. Відомо, що така
відповідь може змінюватися під впливом чинників, що
безпосередньо впливають на функціональний стан імунної
системи [1, С. 55]. Метою дослідження є порівняльний аналіз
критеріїв стану імунної реактивності та неспецифічної
резистентності у людей із запальним процесом жовчного міхура
(ЗЖМ) – гострого холециститу, як однієї із найбільш частих
хвороб людини [1, С. 157].
Респондентами було 40 людей обох статей, яких
розподілили на 2 групи: І - 16 людей із ЗЖМ, без інших
захворювань; ІІ – 24 людини із ЗЖМ, яке розвинулось на тлі
захворювань серцево-судинної системи (ССС). Серед
захворювань ССС було 18 випадків ішемічної хвороби серця, та
5 випадків гіпертонічної хвороби. Середній вік досліджуваних –
33±3,47 та 34,17±6,16 років відповідно.
Вивчали загальну кількість лейкоцитів та їхніх окремих форм
і вміст лімфоцитів у периферійній крові за показниками
загального аналізу крові. Розраховували лейкоцитарний індекс
інтоксикації (ЛІІ), індекс резистентності організму (ІРО) [2,
С.300] та індекс імунологічної реактивності (ІІР) [3, Т.80,
С.640], нейтрофільно-лімфоцитний коефіцієнт (НЛК) [4, Т.102,
С. 10]. Статистичне обчислення результатів досліджень
7

проводилась з використанням критеріїв Стьюдента–Фішера та
Уілкоксона.
Виявлено, що загальна кількість лейкоцитів у людей із
захворюваннями ССС була суттєво нижчою ((9,83±1,05)×109/л),
ніж у людей без супутніх захворювань ((8,32±0,75)×109/л).
Водночас, кількість паличкоядерних нейтрофілів (ПЯН)
практично
не
відрізнялась.
Абсолютна
кількість
сегментоядерних нейтрофілів (СЯН) та еозинофільних
лейкоцитів (ЕЗФ) була меншою. Значно меншою у 2-й групі
була також кількість лімфоцитів (1,37±0,22)×109/л) в порівнянні
з 1-ою (1,98±0,29)×109/л). У людей із захворюваннями ССС
виявляються відмінності реакції клітинних факторів імунної
системи. Виражене зростання параметрів НЛК (1-група 4,02±0,56; 2-а гр. – 4,28±0,58 ) та ЛІІ (1-група - 1,40±0,32; 2-а –
1,48±0,28) у людей 2–ї групи вказує на напругу клітинних
факторів неспецифічного захисту, але в цілому, функціональна
здатність захисних систем у них нижча, про що свідчить
зниження ІРО (1-а гр. – 0,45±0,1; 2-а гр. – 0,25±0,10) та ІІР (1-а
гр. 0,10±0,045; 2-а гр. – 0,05±0,024).
Отже, наявність у людей функціональних девіацій ССС
внаслідок наявних захворювань супроводжується девіантною
імунною відповіддю на виникнення запального процесу
жовчного міхура. Це проявляється ознаками напруги механізмів
неспецифічної резистентності на тлі загального зниження
функціональної здатності імунної системи.
Список літератури :
1. Гринчук Ф.В., Білоокий В.В., Полянський І.Ю. Гострі хірургічні
захворювання органів черевної порожнини. – Чернівці: Букрек,
2012. – 344 с.
2. Змушко Е.И., Белозеров Е.С., Митин Ю. Клиническая
иммунология. – СПб: Питер, 2001. – 576 с.
3. Witko–Sarsat V., Rieu P., Descamps–Latscha B. et al. Neutrophils:
molecules, functions and pathophysiological aspects // Lab. Invest. –
2000. – Vol. 80. – P. 617–653.
4. Zahorec R. Ratio of neutrophil to lymphocyte counts–rapid and simple
parameter of systemic inflammation and stress in critically ill // Bratisl.
Lek. Listy. – 2001. – Vol.102, №1. – P.5–14.
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Тетяна Антощук
Науковий керівник – доц. Кондратьєва І.В.
Оцінка якості та безпечності продуктів
дитячого харчування
Раціональне та збалансоване харчування дитини з перших
днів існування є необхідною складовою її росту та розвитку.
Через повноцінне харчування в дитячому віці формуються
основні механізми, які визначають стан здоров’я на все
подальше життя. Тому особлива увага приділяється продуктам
харчування для дітей раннього віку. Ці продукти повинні мати
високу збалансованість складу всіх харчових компонентів:
білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних елементів [1].
У сучасних сумішах для штучного вигодовування, як
правило, збільшена частка легкозасвоюваних кислот (що
зазвичай досягається завдяки введенню кокосової олії), а також
необхідних для нормального росту ліпідів, що містять лінолеву
й інші жирні кислоти. Нерідко до складу сумішей вводяться
емульгатори (частіше − лецитин) і модулятори ліпідного обміну
(карнітин). Корекція вуглеводневого складу забезпечується за
рахунок підвищення концентрації лактози в молоці або введення
в нього декстрінмальтози, яку містять натуральні продукти
(солодовий екстракт, кукурудзяна патока тощо).
Метою роботи є аналіз результатів дослідження якості сухих
молочних сумішей для дитячого харчування вітчизняного та
зарубіжного виробництва та визначення показників безпеки
продукту, зокрема наявності важких металів.
Для дослідження були відібрані наступні види сухих
молочних дитячих продуктів: молочні суміші «Малютка»
(Україна), «Хумана» (Німеччина), «Нутрілон» (Голландія),
«Xiпп» (Австрія) та «Вінні» (Росія).
Органолептичну оцінку якості проводили у відповідності з
ГОСТом 8764-73 «Консервы молочные. Методы испытаний»[2].
Зокрема визначали консистенцію, колір та запах сухих
молочних сумішей для дитячого харчування.
Проведений органолептичний аналіз показав, що всі
досліджені зразки відповідають вимогам, що висуваються до
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виробництва дитячих сумішей. Проте зразок марки “Малютка”
за своєю консистенцією є неоднорідним та містить у своєму
складі щільні комочки. Крім того, у даному зразку не виявлено
пантотенової та фолієвої кислот; вміст вітаміну С також
найнижчий у порівнянні з іншими зразками дитячих сумішей.
Порівнюючи вміст лактози в дитячих сумішах, виявили, що
в усіх досліджених зразках її вміст нормований, причому
найбільша її кількість міститься у дитячій суміші “Хумана”.
Визначення фізико-хімічних показників якості продуктів
дитячого харчування (масова частка вологи, жиру та кислотність досліджених зразків) проводили згідно [2, 3]. Установлено,
що за фізико-хімічними показниками всі зразки відповідають
вимогам для дитячого харчування. Так, масова частка вологи у
жодному з досліджуваних зразків не перевищувала 4%, але в
двох зразках, а саме у молочних сумішах «Нутрілон» та
«Малютка» цей показник наближається до граничного і
становить 3,9 % та 3,8 % відповідно. Російський зразок «Вінні»
та німецька молочна суміш «Хумана» мають найменшу масову
частку вологи серед цих зразків (2,5 %). Кислотність молочної
суміші «Нутрілон» менша в порівнянні з іншими зразками і
становить 11,3 °Т, кислотність «Вінні» наближається до зразків
«Xiпп» і становить 12,5 °Т.
Проведено визначення токсичних елементів (Zn, Cu, Cd, Pb)
у зразках. Установлено, що такі важкі метали, як Cd та Cu, не
перевищують допустимих значень, проте у зразках «Вінні»,
«Хіпп» та «Малютка» виявлено незначне перевищення Zn і Pb.
Отже, не всі зразки відповідають встановленим вимогам для
сухих молочних сумішей. Перевагу за органолептичними та
фізико-хімічними показниками отримали суміші «Хумана»
(Німеччина) та «Нутрілон» (Австрія).
Список літератури :
1. Завадинська, О. Ю. Сучасний стан якості дитячого харчування
та шляхи його вдосконалення / О.Ю. Завадинська, А.Т.
Ратушенко // Ресторанне господарство і туристична індустрія
у ринкових умовах. − К. : КНТЕУ, 2004. − С. 9-11.
2. ГОСТ 8764-73 «Консервы молочные. Методы испытаний».
3. ГОСТ 3624-67 «Молоко и молочные продукты. Метод
определения кислотности».
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Юлія Базалійська
Науковий керівник – проф.Чорней І.І.
Особливості флори Кам᾽янця-Подільського
Cучасний етап розвитку суспільства супроводжується
збільшенням антропогенного навантаження на біосферу,що є
одним із вагомих факторів перетворення біогеоценотичного
(рослинного) покриву. Важливою рисою є те, що вплив міст
поширюється і за його межі зумовлюючи незворотні зміни в
суміжних з ним природних ділянках рослинного покриву, де
під впливом антропогенних чинників та забруднення
відбувається деградація і трансформація цінних біотичних
комплексів та біорізноманіття загалом [2, с. 19]. Це зумовлює
також негативний вплив на життєдіяльність та здоров᾽я
людини, що є однією з причин яка потребує негайного
практичного вирішення. Відкритою та важливою залишається
проблема визначення підходів до збереження біорізноманіття в
антропогенно трансформованому ландшафті та доцільності
охорони
територій,
які
зазнали
докорінної
трансформації[1,c.14].
Мета нашого дослідження полягає у проведенні
інвентаризації видового складу флори судинних рослин міста
Кам᾽янця-Подільського, її структурний та созологічний аналіз.
Науково-теоретичною основою критичного аналізу
видового складу обрано монотипічний стандарт виду.
Номенклатура таксонів видового рангу наводиться в
основному за зведенням С.Л.Мосякіна і М.М. Федорончука
(1999) [4].
За існуючим геоботанічним районуванням територія міста
знаходиться в Європейсько-Сибірській лісостеповій області, в
межах Бучацько-Борщівського району дубово-грабових і
дубових
лісів
субсередземноморського
характеру
Західноподільського
округу
ПодільськоСередньопридніпровської
провінції
Східноєвропейської
провінції [3].
Особливості флори Кам᾽янця-Подільського пов’язані з
унікальністю
його
географічного
положення
та
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геоморфологічної структури території з її ландшафтними
особливостями, що в комплексі сформували різноманіття
видового складу грибів, рослин та тварин, а також їх істотне
поповнення
синантропними
видами
під
впливом
антропогенних факторів. Оригінальна особливість міста –
наявність 8-ми типів ландшафтів з різним ступенем
трансформованості екосистем, що дозволило зберегти значну
різноманітність аборигенних видів.
Нами складено анотований список судиних рослин міста
Кам᾽янця-Подільського, який налічує 1069 видів, що належать
до 107 родин та 483 родів. Висока різноманітність флори
зумовлена наявністю лісопарку та каньйону р. Смотрич, що є
унікальним геоморфологічним утвором, до якого приурочена
велика кількість природних екотопів, що збереглись у майже
природному вигляді через важкодоступність.
З числа наведених видів 742 росте в урбанозоні, з них 100
притаманні лише їй, 969 – росте у субурбанозоні, з яких 326 не
трапляються в урбанозоні, спільними для обох зон є 642
види[1, c.83]
Аналіз літературних даних і гербарних зразків дає
можливість зробити висновок, що для подальшого вивчення
та детального аналізу урбанофлори видовий склад міста
Кам᾽янця-Подільського вивчений недостатньо та потребує
подальшої інвентаризації [1, с.82].
Список літератури:
1. БіорізноманіттяКам᾽янця-Подільського.
Попередній
критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин. / За
ред.. О.О.Кагала, М.В.Шевери, А.А.Леванця. – Львів: Ліга-Прес,
2004. – 180 с.
2. Біотичні різноманітність і наукові підходи до її збереження.
– Львів: Ліга-Прес, 2003. – 33с.
3. Геоботанічне районування Української РСР / Відп. ред.
А.І.Барбарич. – К. : Наук. думка. 1977. – 304с.
4. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. VascularplantsofUkraine: A
nomenclaturalchecklist. Kiev, 1999. – xxiv + 346 pp.
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Тетяна Банар
Науковий керівник – доц. Худа Л.В.
Вплив імуномодулятора Дон-1R на ростові процеси
цьоголіток стерляді в умовах замкнутого
водопостачання
Одним із напрямків вдосконалення біотехніки розведення
осетрових риб є розробка та впровадження біологічно активних
препаратів, що стимулюють ріст, резистентність та інші аспекти
життєдіяльності організмів. Ефективним способом корекції
фізіологічного
стану
молоді
риб
є
застосування
імуномоделюючих агентів. Дон-1R – комплексний препарат, до
складу якого входять γ-кротонолактон і суміш органічних
кислот (бурштинова, малеїнова, фумарова, мурашина), похідні
коричної кислоти та 2-бутенолідів. Препарат стимулює обмінні
процеси в організмі риб, підвищує імунний статус організму, а
також володіє бактерицидною і бактеріостатичною активністю
по відношенню до ряду мікроорганізмів. Даний імуномодулятор
успішно застосовується при вирощуванні коропових риб у
відкритих водоймах ставкових господарств, однак можливість
його використання в системах замкнутого водопостачання не
досліджено. Враховуючи те, що вирощування риб у таких
системах здійснюється в умовах ущільненої посадки, зростає
ризик виникнення іхтіопатологічної ситуації, тому застосування
даного імуномодулятора може запобігти смертності риб і
підвищити їх життєстійкість.
Метою даної роботи було дослідження впливу препарату
Дон-1R на ростові процеси стерляді при її вирощуванні в умовах
замкнутого водопостачання. Зазначений препарат люб’язно
наданий кафедрою технології біологічно активних сполук,
фармації та біотехнології Національного університету
«Львівська політехніка».
Дослідження проводилися на цьоголітках стерляді в
діапазоні живої маси 90- 350 г. Підтримання умов водного
середовища, оптимальної щільності посадки, норм годівлі,
розрахунки показників приросту маси тіла здійснювали згідно
загально прийнятих в осетрівництві методик. У ході
експериментальних робіт використовували продукційні корми
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Аller Аqua (45% протеїнів, 15% ліпідів, 21,6% вуглеводів, віт. А,
D3) і Skretting (47% протеїнів, 14% ліпідів, 26% вуглеводів, віт.
А) , які попередньо обробляли розчином Дон-1R у концентрації
150 мкл на 1 кг корму згідно рекомендацій виробника.
Найважливішим показником, що характеризує якість
харчування риб, є приріст їх маси. У ході досліджень
розраховували відносний середньодобовий приріст маси тіла
стерляді різних експериментальних груп. Отримані позитивні
результати при застосуванні препарату Дон-1R, як при
годуванні гранульованим кормом Аller Аqua, так і Skretting

Відносний
середнодобовий
приріст маси …

3
2
1
0
АА

АА+Дон-1R

Scr

Scr+Дон-1R

(рис.1).
Рис.1 Відносний середньодобовий приріст цьоголіток стерляді
при застосуванні кормів Аller Аqua і Skretting, оброблених
препаратом Дон-1R
Установлено, що найвищий відносний середньодобовий
приріст (2,15%) спостерігається при застосуванні поєднання
Дон-1R з кормом Skretting. Зауважимо, що і в контрольній групі
риб
(без
використання
імуномодулятора)
показники
масонакопичення є майже удвічі вищими порівняно із
застосуванням Аller Аqua. Водночас, обробка корму Аller Аqua
препаратом Дон-1R дозволяє наблизити показники темпу росту
стерляді до показників, що забезпечуються споживанням корму
Skretting.
Отже, застосування комплексного імуномоделюючого
препарату Дон-1R при вирощуванні стерляді в умовах
рециркуляційної системи збільшує можливість реалізації у
особин здатності до швидкого росту і масонакопичення.
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Ольга Банас
Науковий керівник – проф. Костишин С.С
Моніторинг нітратів у воді річок басейну Пруту
поблизу різнотипних заплав
Зростання чисельності населення та випереджаючої його
потреби в білковому харчуванні змусили людину інтенсифікувати азотний цикл, щоб виробляти більше білка. Однак це
призвело до забруднення навколишнього середовища і, зокрема,
до інтенсифікації процесу евтрофікації водойм. Приблизно 50%
азоту, внесеного в агроекосистеми, потрапляє до складу
сільськогосподарських рослин. З цієї кількості близько
половини забирається з поля з урожаєм, а інша половина
залишається в ґрунті й потрапляє в підземні та поверхневі води.
Тому дослідження забруднення річок сполуками нітрогену
актуальне та першочергове завдання на шляху до відновлення стану
водного середовища [1].
Мета нашого дослідження - порівняти вміст нітратів у воді
р. Прут з різним характером антропогенної трансформації заплав.
Воду відбирали на 14 станціях моніторингу Чернівецької області
поблизу заплав лучного та пасторального типів. Вміст нітратів
визначали за допомогою нітратоміра H-401 [2].
Нашими дослідженнями встановлено, що вміст нітратів на
станціях моніторингу р. Прут у межах Чернівецької області
коливається від 2 мг/л до 15,85 мг/л, тобто не перевищує ГДК
(45 мг/л).
На 7 з 14 станцій моніторингу достовірних відмінностей у
вмісті Нітрогену у воді, відібраній біля лучних та пасторальних
заплав виявлено не було (табл. 1). А на станціях у с.Чорногузи,
с.Брусниця та с.Грозинці вміст нітратів у воді однієї й тієї ж
річки поблизу пасторальних заплав виявився в 5-7 разів
більший, ніж поблизу лучних. Лише на станції в с. Ошихліби
вміст нітратів у воді річки поблизу лучної заплави виявився в
1,5 разу більшим, ніж поблизу пасторальної.
Між середніми значеннями вмісту нітратів у воді річок
поблизу лучних та пасторальних екосистем достовірних
відмінностей виявлено не було.
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Одержані дані засвідчують необхідність проведення
кореляційного аналізу між вмістом нітратів у воді річок та
рівнем пасторального навантаження заплав. Висунене
припущення, що перевипас і недовипас можуть по-різному
впливати на рівень нітратів у річковій воді поблизу
пасторальних заплав.
Таблиця 1
Вміст нітратів (мг/л) у воді річок басейну Пруту біля
різних типів заплав (n=4)
№
Станції
Тип заплави
моніторингу
Лучна
Пасторальна
1
c. Мариничі
2,43±0,15
2
с. Чорногузи
2,18±0,11
11,43±0,57*
3
с. Карапчів
4,08±0,32
3,48±0,24
4
с. Брусниця
7,48±0,44
12,85±0,64*
5
с. Ошихліби
15,85±1,25
10,33±0,61*
6
с. Драчинці
1,98±0,11
3,1±0,21*
7
смт. Лужани
6,75±0,47
6,88±0,52
с. Стрілецький
Кут
8
4,9±0,24
4,3±0,27
9
с. Бояни
10,38±0,51
10 с. Колінківці
2,05±0,12
2,03±0,12
11 с. Грозинці
2,00±0,14
14,6±0,73*
12 с. Могилівка
3,95±0,23
4,58±0,27
13 с. Неполоківці
4,55±0,36
5,15±0,31
14 с. Мамалига
9,28±0,46
8,35±0,58
Середнє значення
5,42±1,22
7,14±1,16
Примітка: * достовірна різниця в дослідному варіанті
відносно контрольного при - P<0,05
1.

2.

Список літератури:
Грюк І. Вміст сполук нітрогену у воді малих річок як показник
рівня антропогенного навантаження територій / І. Грюк, І.
Суходольська // Вісник Львівського університету. Серія біолог. –
2012. – Вип. 60. – С. 227-238.
Руденко С.С. Практикум із загальної екології / С.С. Руденко, С.С.
Костишин, Т.В. Морозова. – Вид-во ЧНУ, 2013. – 246 с.
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Оксана Баран
Науковий керівник - доц. Копач О. В.
Дослідження закономірностей топлення сплавів
Cd0,90-xMnxZn0,10Te
Диференційний термічний аналіз (ДТА) – один iз найбільш
перспективних методів дослідження закономірностей процесів
топлення та кристалізації сплавів. Так, автори [1] досліджували
залежності температурні ентальпії топлення для кращого
розуміння перехідних процесів у стеклах, дослідники [2]
проводили диференційний термічний аналіз кристалогідратів у
квазі- ізотермічних і квазі-ізобаричних умовах тощо.
Система CdTe-MnTe-ZnTe містить два типи твердих розчинів на основі широкозонних напівпровідників АIIВVI, а саме:
Cd1-xZnxTe і Cd1-xMnxTe. Тверді розчини Cd1-xMnxTe належить до
розбавлених магнітних напівпровідників. Оскільки ці потрійні
сполуки широко використовуються для виробництва оптоелектронних пристроїв (світлодіодів, діодних лазерів, сонячних батарей, рентгенівських детекторів тощо [3]), важливе дослідження
особливостей формування сплавів четвертинних твердих
розчинів Cd1-х-yMnxZnyTe. Мета нашої роботи - дослідження процесів плавлення і кристалізації сплавів Cd0,90-xMnxZn0,10Te, що
дасть можливість поліпшити структуру вирощених кристалів.
У даній роботі проведено ДТА синтезованих сплавів Cd0,90xMnxZn0,10Te при x=0,05-0,20. Швидкість нагрівання (охолодження) становила 5 та 10 К/хв, а тривалість витримки 10, 30
та 60 хв.
На рис.1 зображена термограма плавлення та кристалізації
зразка сплаву Cd0.70Mn0.20Zn0.10Te. Із отриманої термограми видно,
що сплав топиться як типовий твердий розчин в інтервалі
температур. При значному перегріві (більше 20 К) кристалізація
розплаву відбувається із переохолодженням. Сплави даної системи були дослідженні в режимі термоциклювання при різних
перегрівах розплаву. Із рис.2 видно, що площа запису ефекту
кристалізації розплаву Cd0.85Mn0.05Zn0.10Te залишається незмінною
лише після перегріву розплаву вище 1390 К. При нижчих перегрівах розплав містить значну частку фрагментів твердої фази.
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Рис.1. Типова термограма плавлення та кристалізації зразка
Cd0.70Mn0.20Zn0.10Te (Vн/о = 5 K/хв)
60

S крист, в.о.

50
40
30
тривалість витримки = 10 хв
тривалість витримки = 30 хв
тривалість витримки = 60 хв

20
10
0
1370

1380

1390

1400

1410

1420

1430

1440

T витр, K

Рис. 2. Залежність площі запису ефекту кристалізації розплаву
Cd0.85Mn0.05Zn0.10Te від температури витримки розплаву
Список літератури:
J. Sestak. Use of phenomenological kinetics and the enthalpy versus
temperature diagram for a better understanding of transition processes
in glasses // Thermochim. Acta, 1996. – Vol.280/281. - P.175-190.
2. F. Paulik, E. Bessenyey-Paulik, K. Walther-Paulik. Differential thermal
analysis under quasi-isothermal, quasi-isobaric conditions (Q-DTA).
Part II. Water evaporation and the decomposition mechanism of
compounds with structural and crystal water // Thermochim. Acta,
2004. – Vol. 424. – P.75-82.
3. A. Sweyllam, K. Alfaramawi, S. Abboudy, N.G. Imam, H.A. Motaweh.
Growth and current–voltage characterization of ZnTe/CdTe heterojunctions // Thin Solid Films, 2010. – Vol.519. – P. 681-685.
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1.

Наталія Блаженко
Науковий керівник –доц. Букачук О. М.
Потенційні біологічно активні речовини на основі
антипірину
Незважаючи на наявність значної кількості бактерицидних
препаратів, які використовують у медичній практиці, висока
резистентність патогенних бактерій та їх здатність до генетичної
мутації спонукає до пошуку та впровадження нових ефективних
бактерицидів.
Широкий спектр фізіологічної активності похідних піразолу,
а також відносно низька токсичність використовуваних
піразоловмісних лікарських препаратів зумовлює постійний
інтерес до хімії піразолу і піразолону [1]. Серед них є сполуки,
що виявляють бактеріостатичні, бактерицидні, інсектицидні,
фунгіцидні, седативні та протипухлинні властивості. Лікарські
засоби, що містять піразольний та піразолоновий цикли мають
різноманітне призначення. У медицині застосовуються як
анальгізуючі, жарознижуючі, протизапальні засоби похідні
піразолону – антипірин, анальгін і похідні піразолідину –
бутадіон тощо.
Інтерес до онієвих похідних гетероциклічних сполук, і,
зокрема, піразолу та піразолону викликаний тим, що поєднання
в одній молекулі біогенних онієвого та гетероциклічних
фрагментів може привести до одержання нових сполук зі
специфічними властивостями [2].
Мета роботи – синтез, вивчення біологічних властивостей та
встановлення зв’язку “структура – біологічна активність” у ряду
нових фосфонієвих солей та їх амонієвих аналогів, синтезованих
на основі антипірину.
Вихідні 4-(хлорацетил)антипірин та 2,3- дибромопохідна
антипірину синтезовані за відомими методиками.
На основі одержаних похідних одержані фосфонієві та
амонієві похідні антипірину. Відзначимо, що онієві похідні
4-хлорацетилантипірину виділити у вигляді хлоридів не
вдалося, тому їх осаджували у вигляді перхлоратів.
19

+ COCH2B Cl

COCH2Cl

CH3

CH3

o

N

B

+

N CH3

O

N

N

CH2Br

N

CH3

C6H5

C6H5
CH2Br

N

O

+

2B
N

O

C6H5

B = Ph3P ; N(C2H5)3;

+ CH2B Br
N
CH2B +Br

C6H5

;
N

N

CH3

;
N

Взаємодією вказаних галогенопохідних з первинними та
вторинними ароматичними і гетероциклічними амінами
синтезовані нові аміни, що містять піразолоновий фрагмент.
Індивідуальність, склад і будова синтезованих речовин
доведені методами ТШХ, елементним аналізом, даними УФ
спектроскопії.
Вивчена антимікробна активність синтезованих фосфонієвих
солей. Результати скринінгу на предмет протимікробної та
протигрибкової активності вказують на перcпективність
проведення досліджень у цьому напрямку.
Список літератури:
1.
Вовк М. В., Братенко М. К., Чорноус В. О. 4-функціоналізовані
заміщені піразоли. – Чернівці: Прут, 2008. – 285 с.
2.
Гуменна А.В., Букачук О.М., Дейнека С.Є., Ягодинець П.І.,
Скрипська О.В. Синтез та антимікробна активність гетерилзаміщених
фосфонієвих солей. // Фарм.журн. – 2010.– № 3. – С. 49–56.
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Олеся Босак
Науковий керівник – проф. Чорней І.І.
Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb. (Оrchidaceae) у флорі
Чернівецької області
Рід Platanthera (Rich.) включає 70 видів, поширених у
помірних і тропічних областях земної кулі . На території
України та Буковини трапляються два його представники –
P. bifolia (L.) Rich. та P. chlorantha (Cust.) Reichenb., які
уключені до «Червоної книги України» [3, с. 213].
На території Чернівецької області найпоширеніша P. bifolia,
для якої властива широка еколого-ценотична амплітуда
(листяні, хвойні та мішані ліси, узлісся, луки). На території
області вид відомий зі 188 локалітетів [4, с. 183].
P. chloranta найчастіше трапляється в Буковинському
Передкарпатті. Цей вид
ценотично
зв’язаний
з
широколистяними лісами (буковими, грабовими, дубовими
лісами, рідше хвойними). Такі угруповання найбільш
представлені в цьому регіоні, відповідно і кількість
місцезнаходжень тут більша [4, с. 192]. У Прут-Дністровському
межиріччі трапляється досить рідко, тому одним із завдань
наших досліджень було уточнення ценотичної приуроченості
P. chloranta у цьому регіоні.
P. chlorantha – європейсько-середземноморський вид,
поширений по всій Європі від Британських островів і середньої
частини Скандинавії до Іспанії, Італії, Кіпру, Греції. На сході
доходить до Волги. На півдні Європи трапляється переважно в
горах. Це напівтіньова рослина, яка зазвичай росте в умовах від
середнього до значного затінення. До вологості ґрунту
індиферентна, уникає лише зовсім сухих і застійно-зволожених
місцезростань. До реакції середовища також невимоглива, росте
як на кислих, так і на нейтральних ґрунтах [2, с. 119].
У 2009 р. вийшла друком публікація О.Д. Волуци та
І.І. Чорнея [1], в якій указано три нових локалітети P. chloranta
на території Північної Бессарабії. У 2013 р. нами встановлено
ценотичні особливості одного з них – між м. Сокиряни та с.
Гвіздівці Сокирянського району.
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Популяція P. chloranta росте у складі лісокультур, у
деревному ярусі яких домінує Quercus petraea Liebl. та Quercus
robur L., співдомінантами виступають Fraxinus excelsior L. та
Cerasus avium (L.) Moench. Повнота деревостану становить 0,5–
0,6. Чагарниковий ярус (зімкненість 0,1) утворюють Viburnum
lantana L., Swida sanquinea (L.) Opiz, Euonymus europaea L.,
E. verrucosa Scop., Frangula alnus Mill. та підріст деревних
порід.
Загальне проективне покриття трав’яного ярусу коливається
від 10 % до 45–50 %. У трав’яному ярусі переважає Melampyrum
nemorosum L. (15–25 %), співдомінантами є Aegopodium
podagraria L., Convallaria majalis L., Viola hirta L., Sanicula
europaea L., Fragaria vesca L., Ajuga reptans L., Cruciata glabra
(L.) Ehrend., Poa nemoralis L., поодиноко трапляються Galium
intermedium Schult., Geum urbanum L., Lathyrus niger (L.) Bernh.,
Polygonatum hirtum (Bocs ex Poir.) Pursh, P. multiflorum (L.) All.,
Stellaria holostea L., Veronica chamaedrys L., Viola
reichenbachiana Jord. ex Boreau. та ін. У складі угруповань, окрім
Platanthera chlorantha, виявлено раритетний вид, уключений до
«Червоної книги України» [3,с.213] Epipactis helleborine (L.)
Crantz.
Площа популяції P. chloranta сягає 3,5 га, щільність
коливається від 1 до 6 ос./м2, в середньому сягає 2,2 ос./м2.
Виявлена популяція виду потребує подальших моніторингових
досліджень на популяційному та ценотичному рівнях.

Список літератури:
1.

2.

3.

4.

Волуца О.Д., Чорней І.І. Родина Зозулинцеві у флорі Північної
Бессарабії // Заповідна справа в Україні. – 2009. – Т. 15, вип. 2.
– С. 26-31.
Вахрамеева В.Г.,Загульский М. Н., В.Н. Павлов, Тихомирова
В. Н. Биологическая флора Московской области М.. МГУ,
Изд-во « Аргус» -Вып.11- 1995. .-С. 117-130
Червона книга України. Рослинний світ/ За ред. Я.П. Дідуха. –
К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с.
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Іван Бота
Науковий керівник – проф. Дмитрук Ю.М.
Оцінка системи удобрення й еколого-економічне
обґрунтування сівозміни ПрАТ ’’Зернопродукт МХП’’
Доцільність рекомендованих норм, форм, способів і строків
застосування добрив визначається багатьма організаційногосподарськими й економічними показниками, а саме:
підвищення врожайності та збільшення валового збору
рослинницької продукції, умовно чистий прибуток (вартість
прибавки врожаю з вирахуванням затрат, пов'язаних з її
одержанням), окупність 1 грн. затрат на використання добрив,
виражену в гривнях (відношення вартості приросту врожаю до
суми затрат, пов'язаних із використанням добрив), рівнем
рентабельності (відношення умовно чистого прибутку від
застосування добрив до затрат на їх використання, виражене в
процентах) та інші. Для такої оцінки існують різні способи
визначення показників економічної ефективності застосування
добрив [1].
У зв’язку з цим метою наших досліджень було оцінити
запроваджену в 2013 систему удобрення господарства та
визначити її господарську і економічну ефективність.
При сучасному економічному стані в країні, у зв'язку із
нестабільністю цін на продукцію рослинництва і добрива, наші
дослідження проводились простим і загальнодоступним
способом, який базується на визначенні господарської та
енергетичної ефективності використання добрив [2].
Господарську ефективність розраховували згідно формули:
С=(Уф:Ур) ×100, %
де С - ефективність використання природної родючості
ґрунту і добрив, %;
Уф - фактична врожайність, ц/га;
Ур - ресурсна урожайність, ц/га.
Як показують результати розрахунків, після вирощування
озимої пшениці та кукурудзи господарська ефективність
становить більше 100 %, а тому корегувати систему удобрення
недоцільно. Проте після сої господарська ефективність
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становить менше 100 %, а тому необхідно вивчити доцільність і
обгрунтованість запропонованої системи удобрення: наскільки
витримується в господарстві рекомендоване для даних ґрунтів
співвідношення N:Р:К та чи правильно ведеться розподіл добрив
для основного удобрення, внесення в рядки при посіві, для
підживлення і т. ін.

Урожайність
фактична (Уф)
ц/га
Урожайність
ресурсна (Ур)
ц/га
Природна
родючість (Уп)
ц/га
Господарська
ефективність, С
%

С/г культура

№ поля

Таблиця
Господарська ефективність використання добрив у сівозміні
Окупність 1 кг
д.р.мінеральних
добрив, кг
розрахунк нормати
ова
вна

Пшениц
57,6
50
25,3
225
9,88
4,0
я оз.
2
Соя
19,9
30
22
90
7,5
4,9
3
Соя
21,7
30
27,6
79
2,2
4,9
4
Соя
17,8
30
25,6
70
4,1
4,9
5
Соя
23,0
30
27,6
84
2,2
4,9
Пшениц
10
55,4
50
38
145
4,8
4,0
я оз.
Кук. на
11
117,6
90
36,6
317
22,0
4,9
зерн.
Пшениц
11
69,2
50
33,6
205
6,6
4,0
я оз.
Тому вважаємо за необхідне продовження досліджень у
контексті порівняльного аналізу ефективності застосування
добрив згідно попередньої та діючої сівозміни.
Список літератури:
1

1. Господаренко Г.М. Основи інтегрованого застосування добрив.
К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2002. – 344 с.
2. Свитко С.М., Сауляк П.М., Барвінченко В.І., Дідур І.М. Методичні
вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія"
студентами спеціальності 6.090101 - "Агрономія". - Вінниця: ОЦ
ВДАУ, 2009. – 52 с.
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Ольга Брєєва
Науковий керівник - доц. Панчук І.І., асист. Буздуга І.М.
Активність пероксидази за різних концентрацій
хлориду натрію у рослин Arabidopsis thaliana
Засолення ґрунтів - одним із абіотичних факторів, які
лімітують продуктивність сільськогосподарських рослин у світі.
Фізіологічна дія сольового стресу пов’язана зі зневодненням,
яке зумовлене зниженням водного потенціалу ґрунту,
призводячи до ускладнення всмоктування води і поживних
речовин. Засоленість індукує іонний стрес, який виявляється у
зміні співвідношення концентрацій Na+/К+ [1, 5, p. 369].
Підвищення внутрішньоклітинної концентрації іонів натрію
токсичне для рослинних клітин. Ці іони є причиною порушення
їх клітинного циклу, структури мембран, сповільнення
фотосинтезу і стимулювання утворення активних форм кисню
(АФК). АФК призводять до оксидативного пошкодження ДНК,
білків і мембран [6, 33, 453].
Представником АФК є пероксид водню, який, окрім
шкідливого впливу, може виступати в ролі сигнальної молекули
[4, 48, p. 910]. У рослинній клітині детоксикацію надлишку
перекису водню здійснюють ферменти - каталаза і група
пероксидаз, зокрема гваяколпероксидаза (POD). Відомо, що
пероксидаза відіграє важливу роль у захисті рослинної клітини у
відповідь на дію стресових факторів, зокрема іонів важких
металів [5, 33, 2077]. Метою нашої роботи було вивчення
впливу різних концентрацій хлориду натрію на активність POD
у рослин дикого типу Arabidopsis thaliana.
Стресову обробку рослин проводили на рослинах A. thaliana
лінії Col 0 5 тижневого віку. Для цього у рослин, які
культивувались у грунті, у воді гострим лезом відокремлювали
надземну частину від кореневої системи і місцем зрізу занурювали
у 0,5-кратне середовище Мурасіге-Скуга (0,5х MS), що містило
різні концентрації хлориду натрію – 50; 100 та 200 мМ. Стрес
проводили у темряві за температури 20°С протягом 4-х та 8-ми
годин. Контролем слугували рослини, інкубовані протягом
зазначеного часу у 0,5х MS без додавання іонів хлориду натрію.
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Після стресу рослини заморожували в рідкому азоті та зберігали в
морозильній камері за температури -70ºС.
Екстракцію нативних білків проводили в буфері, що містив
50 мМ фосфат натрію (рН=7,0), 0,25 мМ ЕДТА, 20% гліцерол, 0,5
мМ аскорбат та 2% полівінілпіролідон. Кількість білку в екстракті
визначали за методом Бредфорда [3, 72, р. 250]. Активність POD
вимірювали спектрофотометрично за зміною оптичної густини при
470 нм за описаним в літературі методом [2, 35, р. 499].
У результаті наших досліджень виявлено, що дія 4годинного сольового стресу у різних концентраціях не
викликала істотних змін активності POD. Незначне зростання
активності POD на 15%, порівняно з контролем зафіксовано
лише за концентрації 200 мМ хлориду натрію.
Продовження тривалості стресової обробки до 8 годин
призводило до зростання активності POD. При цьому
спостерігалась пряма кореляція між підвищенням активності та
збільшенням концентрації хлориду натрію в розчині.
Максимальне зростання пероксидазної активності на 33 %
виявлено за дії на рослини 200 мМ хлориду натрію. Отже,
отримані нами дані свідчать про те, що POD залучена у клітинну
відповідь рослин на підвищені концентрації солей у середовищі
й активується за дії більш довготривалого сольового стресу.
Список літератури:
1. Abogadallah G.M. Antioxidative defense under salt stress // Plant Signal.
Behavior.- 2010.- V. 5, №4. – P. 369-374.
2. Amako K., Chen G., Asada K. Separate assays for ascorbate peroxidase and
guaiacol peroxidase and for the chloroplastic and cytosolic isozymes of ascorbate
peroxidase in plants // Plant Cell Physiol. – 1994. – V. 35. – P. 497-504.
3. Bradford M.M. A rapid and sensitive method for the quantification of
microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye
binding // Analyt. Biochem. – 1976. – V. 72. – P. 248-254.
4. Gill, S.S., Tuteja N. Reactive oxygen species and antioxidant machinery
in abiotic stress tolerance in crop plants // Plant Physiol. Biochem. – 2010. –
V. 48. – P. 909-930.
5. Jouili H., Bouazizi H., Ferjani El. Plant peroxidases: biomarkers of
metallic stress// Acta Physiol Plant. – 2011. – V. 33. – P. 2075-2082.
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Фауна та поліморфізм белітін (Hymenoptera,
Diapriidae, Belytinae) південного заходу
Лісостепу України
Діапріїди – одна з важливих у практичному відношенні
група паразитичних перетинчастокрилих, природні регулятори
чисельності низки комах-шкідників сільськогосподарських
культур та лісових порід. Фауна діапріїд більшої частини
території України, зокрема південного заходу лісостепової зони,
вивчена недостатньо. Окрім вивчення фауни, особливе
зацікавлення викликає дослідження поліморфізму представників
родини як на морфологічному, так і на молекулярному рівні. На
сьогодні, 5S рДНК використовується в якості молекулярного
маркера для встановлення філогенетичних зв`язків низки груп
організмів, у т.ч. комах, однак структура та поліморфізм цієї
ділянки ДНК у діапріїд залишаються майже невивченими.
Мета:
дослідження
поліморфізму
та
з`ясування
видоспецифічних особливостей організації 5S рДНК родини
Diapriidae підродини Belytinae.
Збір матеріалу проводили впродовж весняно-осінніх
періодів 2011-2013 років в різних рослинних формаціях
лісостепової зони України. Збір матеріалу та його камеральну
обробку здійснювали за загальноприйнятими в гіменоптерології
методиками. З метою дослідження морфологічного поліморфізму
двох найбільш поширених та найбільш масових видів (Belyta
sanguinolenta Nees von Esenbeck та Cinetus iridipennis Lepeletier &
Serville) проводили вимірювання дев`яти морфологічних параметрів:
довжина костальної жилки (ДКЖ), довжина голови (ДГ), висота
голови (ВГ), довжина та ширина стебельця (ДС та ШС відповідно),
довжина та ширина основного членика вусики (ДОЧВ та ШОЧВ
відповідно) та довжина і ширина фасеткового ока (ДО та ШО
відповідно). Опис вибіркового розподілу даних представлено у
вигляді медіани, верхнього та нижнього квартилів. Достовірність
відмітностей між вибірками підтверджували за допомогою
критерію Манна-Уітні та критерію Стьюдента [2, 207].
Виділення ДНК із тваринного матеріалу проводили за
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загальноприйнятою методикою [1, c. 157]. Ампліфікацію
послідовності 5S рДНК проводили методом полімеразної
ланцюгової реакції (ПЛР). Для проведення ПЛР застосовували
праймери RV0803 та RV0804, які комплементарні до ділянок
кодуючої послідовності 5Sр ДНК.
Показано статистично достовірну відмінність восьми
вимірюваних морфометричних параметрів, крім довжини
голови. Порівняння спектра продуктів ампліфікації 5S рДНК
досліджуваних видів також засвідчило існування значного
поліморфізму на молекулярному рівні, що виражається у різниці
як кількостей отриманих продуктів ампліфікації, так і їх довжин
(табл.).
Таблиця
Розмір ПЛР-продуктів повторюваних ділянок 5S рДНК досліджуваних
представників Belytinae
Вид

Довжина фрагменту, п.н.

Cinetus iridipennis

1000; 450; 270; 240; 180; 150;
130; 110; 70
750

Belyta sanguinolenta

Згідно з традиційними уявленнями, співвідношення темпів
морфологічної та молекулярної еволюції у тварин вище
порівнянo з іншими групами еукаріотичних організмів. Однак
отримані нами результати демонструють наявність значних
відмінностей між представниками різних родів підродини
Belytinae як на морфологічному, так і на молекулярногенетичному рівні. Імовірно, відставання морфологічної
еволюції є результатом адаптацій діапріїд, пов`язаних з
ендопаразитичним способом життя.
Cписок літератури:
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Органолептичний та фізико-хімічний аналіз якості
та безпечності деяких зразків фруктових соків
Соки є важливим продуктом харчування в раціоні
людини. Вони забезпечують наш організм всіма фізіологічно
активними речовинами: вітамінами, макро- і мікроелементами,
поліфено-лами, ароматичними та біологічно активними
речовинами (БАР), харчовими волокнами, до яких відносяться і
пектинові речовини. Однак порівняння споживання соку до
користі для здоров'я ставиться під сумнів в основному, тому що,
по-перше, під час його виробництва, який включає довгий етап
обробки, у фруктових соках можлива недостатня кількість
клітковини − рослинного елементу, який вбирає і виводить з
організму токсичні речовини, продукти розпаду та стимулює
роботу шлунково-кишкового тракту. По-друге, глюкозофруктозовий сироп, інгредієнт багатьох соків, може призвести
до
виникнення
діабету
другого
типу.
По-третє,
понаднормований вміст важких металів може спричинити
отруєння організму людини [1].
Експертиза плодово-ягідних і овочевих соків передбчає
оцінку стану тари та маркування об'єднаної проби, відібраної від
партії «випадковим» методом, перевірку документів та оцінку
якості. Якість соків оцінюють за органолептичними, фізикохімічними та показниками безпеки (наявність важких металів,
радіонуклідів, бактеріологічні показники) [2].
Метою роботи є проведення органолептичного, фізикохімічного аналізу деяких зразків фруктових соків і визначення
наявності важких металів методом атомно-абсорбційної
спектроскопії.
Об'єктами дослідження є найбільш часто вживані соки
(яблучний, апельсиновий, мультифруктовий) шести марок
вітчизняних виробництв − «RICH», «ДОБРЫЙ» − Київська
область; «SANDORA», «ДАР», «САДОЧОК» − Миколаївська
область і «JAFFA», м. Одеса).
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Під час огляду упаковки досліджених зразків соків
з'ясовано, що вони упаковані в упаковку TetraPak, без видимих
слідів ушкодження та чисті.
Основними показниками при проведенні органолептичної
оцінки деяких зразків фруктових соків є: зовнішній вигляд і
консистенція, смак, запах та колір. Проведено органолептичний
аналіз деяких найбільш популярних марок соків вітчизняного
виробництва. Виявлено, що всі досліджені зразки фруктових
соків відповідають вимогам ДСТУ 7159:2010 за органолептичними показниками [3].
В оцінці якості та безпечності фруктових соків особлива
увага приділяється вмісту сухих речовин, важких металів,
нітратів. Вміст сухих речовин – це основний показник ступеня
концентрації чи розведення соків. Вимоги за цим показником
відрізняються залежно від сировини, з якої виготовлений сік, а
також від того, натуральний сік чи відновлений.
Визначення масової частки розчинних сухих речовин в
досліджених зразках коливалось у межах норми (від 11 %),
проте зразки торгової марки «ДОБРЫЙ» мали дещо завищені
результати аналізу (12−14 %). Масова частка титрованих кислот
в зразках апельсинових соків марки «ДОБРЫЙ» та «ДАР»
складала 0,6 та 0,9 %, що у 2 та 3 рази відповідно перевищувало
допустимого значення (0,3 %).
Проведено визначення токсичних елементів (цинк, купрум,
кадмій, плюмбум) у обраних нами зразках фруктових соків.
Установлено, що такі важкі метали, як кадмій та цинк, не
перевищують допустимих значень, проте незначне перевищення
купруму та плюмбуму виявлено у зразках марки «САДОЧОК»
та «JAFFA».
Список літератури :
1. Орлова Н.Я. Фізіологія та біохімія харчування / Н.Я. Орлова,
підручник – К. : КНТЕУ, 2001. – 248 с.
2. Домарецький В.А., Прибильський В.Л., Михайлов М.Г.
Технологія екстрактів, концентратів і напоїв із рослинної
сировини / за ред. В.А. Домарецького підручник. – Вінниця :
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Відділ Папоротеподібні (Polypodiophyta)
у флорі Чернівецької області
Збереження біорізноманіття – глобальна екологічна
проблема, розв’язання її можливе тільки на основі вичерпних
знань про різноманіття рослинного і тваринного світу
конкретних регіонів. У зв’язку з цим важливе значення мають
детальні флористичні дослідження окремих таксономічних груп.
Відомості про представників відділу Папоротеподібні у флорі
Чернівецької області на сьогоднішній день фрагментарні. На
основі узагальнення літературних джерел [1-4], фондів гербарних
колекцій Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича (CHER), інституту ботаніки імені М.Г. Холодного
НАН України (KW), встановлено, що видове різноманіття
Папоротеподібних у флорі регіону досліджень представлене 24
видами, що складає 38 % від видового багатства папоротей флори
України. З 16 родин відділу Папоротеподібні флори України на
території області представлено 8 родин: Aspleniaceae – 5 видів;
Athyriaceae – 3 види; Dennstaedtiaceae – 1 вид; Dryopteridaceae – 8
видів; Onocleaceae – 1 вид; Ophioglossaceae – 3 види; Polypodiaceae
– 1 вид; Thelypteridaceae – 2 види.
У складі флори Папоротеподібних Чернівецької області
виявлено 6 видів, занесених до Червоної книги України –
Cystopteris montana (Lam.) Bernh. ex Desv., C. sudetica A.Braun &
Milde, Botrychium lunaria (L.) Sw., B. matricariifolium (A.Braun ex
Doll) W.D.J.Koch, B. multifidum (S.G.Gmel.) Rupr., B. virginianum
(L.) Sw.
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Науковий керівник – доц. Савчук Г.Г.
Стан реніну й ангіотензину ІІ у хворих з вадами серця
в поєднанні з артеріальною гіпертензією
Артеріальні гіпертензії (АГ) відносяться в сучасних
розвинених країнах до числа найбільш поширених синдромів
при серцево-судинних і деяких інших захворюваннях. У
літературі є численні дані про наявність підвищення
артеріального тиску (АТ) при різних вадах серця (ВС).
Приєднання АГ сприяє розвитку гіпертрофії лівого шлуночка
серця, що посилює зміни при ВС [1, 2]. Тому питання про
взаємозв’язок ВС й АГ вважають актуальним.
Однією з основних систем, відповідальних за підвищення
артеріального
тиску,
вважається
ренін-ангіотензинальдостеронова
система.
Ренін,
що
продукується
юкстагломерулярними клітинами клубочкових артеріол,
каталізує синтез ангіотензину ІІ, який має судинозвужувальну
дію, тому сприяє підвищенню кров’яного тиску. Ренін також
стимулює утворення гормону альдостерону в надниркових
залозах, який відіграє велику роль у розвитку АГ [1, 2].
Метою нашої роботи було дослідити активність реніну й
ангіотензину ІІ у хворих на вади серця в поєднанні з
артеріальною гіпертензією.
Проведено обстеження 68 хворих на вади серця віком від 19
до 65 років. Артеріальна гіпертензія виявлена у 57,4 % хворих
(39 пацієнтів). Група контролю складала 42,6 % хворих (29
пацієнти віком від 19 до 55 років) з нормальним АТ на фоні вад
серця. Хворих з артеріальною гіпертензією розподілили на 2
групи: з первинною, есенціальною гіпертензією ІІ ступеня (160179 мм. рт. ст. та 100-109 мм. рт. ст.), та з вторинною,
симптоматичною нирковою артеріальною гіпертензією.
Для визначення нормативних показників обстежено 20
здорових осіб, які достовірно не відрізнялись від досліджуваних
ні за віком, ні за розподілом за статтю.
Визначення активності реніну й ангіотензину ІІ проводили
радіоімунологічними методами. Стан досліджуваних показників
оцінювали вранці в стані спокою натще. Для порівняння
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середніх величин клінічних та контрольних груп застосовували
t-критерій Стьюдента.
Нормальний рівень реніну у здорових осіб в стані спокою
становив 0,60±0,04 нг/мл/год, рівень ангіотензину ІІ – 0,19±0,01
нг/мл/год. У групі пацієнтів з вадами серця та нормальним
артеріальним тиском рівень реніну й ангіотензину ІІ не
відрізнявся від фізіологічних норм (табл.).
У хворих з вадами серця в поєднанні з есенціальною
гіпертензією (ЕГ) II ступеня зафіксовано підвищення рівня
реніну в стані спокою в 1,45 рази (р < 0,05) від фізіологічної
норми і в 1,26 рази (р < 0,05) порівняно з хворими на вади серця
з нормальним АТ. Активність ангіотензину ІІ не змінюється.
У пацієнтів з вадами серця з нирковою артеріальною
гіпертензією також спостерігається достовірне зростання
активності реніну без змін рівня ангіотензину ІІ.
Таблиця
Активність реніну й ангіотензину ІІ у хворих з вадами серця
в поєднанні з артеріальною гіпертензією
Групи обстежених
Ренін
Ангіотензин ІІ
(нг/мл/год)
(нг/мл/год)
ВС з нормальним АТ
0,69 ± 0,03
0,22 ± 0,01
(n = 29)
ВС з ЕГ II ст. (n = 25)
0,87± 0,05*
0,20 ± 0,01
ВС з нирковою АГ (n = 14)
1,89 ± 0,09*
0,24 ± 0,01
Примітка: * - достовірна різниця між показниками групи пацієнтів з
ВС і нормальним АТ та груп пацієнтів з ВС і АГ (р < 0,05)

Отже, при приєднанні артеріальної гіпертензії у хворих з
вадами серця спостерігається зростання активності реніну.
Список літератури:
1. Драпкіна О.М. Ренін-ангіотензин-альдостеронова система і фіброз:
гепатокардіальні з’вязки / О.М. Драпкіна // Ліки України.
Фармакотерапія. – 2012. – №5 (161). – С. 56-60.
2. Дзяк Г.В. Активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
у больных с артериальной гипертензией и сердечной
недостаточностью под влиянием различных схем лечения / Г.В.
Дзяк, Л.И. Васильева, А.А. Ханюков // Укр. кард. ж. – 2002. – № 1
(додаток). – С. 58-60.
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Олексій Гонца
Наукові керівники – проф. Петраковська О.С.,
асист. Романко Р.М.
Інтенсифікація сільського господарства в Україні
Україна – потужна аграрна держава з давніми традиціями
землеробства. Володіючи третиною світових чорноземів, вона
має високий потенціал розвитку сільського господарства. Для
цього є усі передумови: родючі ґрунти, сприятливий клімат,
трудові ресурси, вигідне географічне положення і близькість
ключових ринків Близького Сходу, Північної Африки, країн
колишнього СРСР. Будучи базисом кредитно-фінансової
системи, земля була і залишається надійним ресурсом
економічного зростання країни.
Україна володіє великими земельними ресурсами. її
земельний фонд складає 60,3 млн. гектарів. Це безцінне
національне багатство, здатне при ефективному управлінні
забезпечити гідне життя її громадянам.
Земельні ресурси, з використанням яких формується 95 %
обсягу продовольчого фонду та дві третини фонду товарів
споживання, дійсно вважаються первинним чинником
виробництва, фундаментом економіки України. Тому такі землі
необхідно використовувати для того, що відповідає їхньому
призначенню – для виробництва продовольчих товарів.
Основним шляхом підвищення ефективності всіх
структурних підрозділів АПК є відмова від екстенсивного
господарювання та перехід на інтенсивний розвиток.
Інтенсифікація сільського господарства означає збільшення
виробництва продукції в розрахунку на одиницю ресурсів. Хоча
цей процес сьогодні вже стає реальністю, зростання собівартості
продукції, зниження фондовіддачі свідчать про те, що
збільшення капіталовкладень випереджає збільшення валової
продукції. Протягом багатьох років підвищення продуктивності
праці відстає від темпів зростання її оплати. Усе це істотно
сповільнює
темпи
підвищення
ефективності
сільськогосподарського виробництва.
В інтенсифікації виробництва найбільш важливі заходи
науково-технічного характеру, спрямовані на перехід від
35

випуску окремих механізмів до комплексу машин, що дадуть
змогу забезпечити поточну технологію. Важливе місце у системі
заходів належить прогресивним індустріальним технологіям
вирощування окремих культур.
При сучасному темпі приросту населення у світі може
виникнути проблема забезпечення людей продовольчими
товарами. Збільшення виробництва продукції землеробства в
майбутньому можливий тільки за рахунок підвищення
родючості ґрунтів. Продуктивність орних земель територіально
диференційована, тому для оцінки їх використовують земельний
кадастр, який містить дані про економічну родючість ріллі.
Критерієм останньої вважають кількість розрахункової вартості
валової продукції на одиницю посівної площі. Для одержання
розрахункових показників застосовують метод добору типових
господарств з кожного сільськогосподарського типу земель. Цей
показник у межах окремих районів досить диференційований.
Найбільш дійовим засобом поліпшення родючості землі та
збільшення виробництва сільськогосподарської продукції є
меліорація. Нині площа меліорованих земель становить 5,9 млн.
га (або 14 % площі сільськогосподарських угідь), на них
виробляють понад 20 % продукції землеробства. На осушених і
зрошуваних землях вирощують 58 % овочів, 27 % плодів, ягід і
винограду, 18 % кукурудзи на зерно і 12 % озимої пшениці.
Економічна ефективність здійснення меліорації не викликає
сумніву. Підвищення урожайності на меліорованих землях
характерне для всіх сільськогосподарських культур.
Отже, варіант перетворення України в аграрну наддержаву
можливий за умови ведення збалансованого та раціонального
управління сільським господарством і необхідного інвестування
аграрної галузі, щоб забезпечити перехід до інтенсивного
господарювання.
Список літератури:
1. Економічна і соціальна географія світу/ Яценко Б.П. — К.: Форум,
2004. — 351 с.
2. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. посібник /
М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула та ін.; За заг. ред. М. Г.
Ступеня. – 2-ге видання, стереотипне. – Львів: «Новий Світ-2000», 2006.
– 336 с.
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Оксана Гончарюк
Науковий керівник – доц. Волощук О.М.
Активність ядерної протеїнфосфатази у печінці
щурів за умов токсичного гепатиту
На сьогодні проблема лікарських ушкоджень печінки, що є
наслідком побічного впливу ряду фармакологічних препаратів,
набуває особливої актуальності. Залишається відкритим питання
про біохімічні механізми порушення метаболічних процесів у
клітинах печінки при токсичних гепатитах. Інтегральними
компонентами ряду життєвоважливих сигнальних шляхів
клітини є процеси фосфорилювання та дефосфорилювання, що
каталізуються
відповідно
протеїнкіназами
та
протеїн
фосфатазами [1].
Метою нашої роботи було визначення активності ядерної
протеїнфосфатази клітин печінки щурів з ацетамінофеніндукованим гепатитом за умов аліментарної депривації
протеїну.
У дослідженнях використовувалися 3 групи тварин: 1 – щурі
з ацетамінофен-індукованим гепатитом (Г), 2 – щурі з
ацетамінофен-індукованим
гепатитом,
що
попередньо
утримувалися за умов аліментарної депривації протеїну
(НПР+Г); 3 – інтактні тварини (К).
Результати досліджень показали, що у тварин обох дослідних
груп
спостерігається гальмування активності ядерної
протеїнфосфатази в три рази в порівнянні з контрольною
групою тварин. Враховуючи, що реакція, яка каталізується
протеїнфосфатазою, є ключовою у регуляції активності ряду
процесів, зокрема забезпеченні сигнальної трансдукції,
міжклітинної адгезії, регуляції сигналів інсуліну, то наслідком
встановленого нами гальмування досліджуваної ферментативної
активності буде порушення протікання зазначених процесів [2].
Одним з механізмів регуляції активності протеїнфосфатази є
окислювальна модифікація її амінокислотних радикалів.
Мішенню окисної атаки вважається каталітично активний домен
D1, окислення амінокислотних залишків якого викликає
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нмоль/(хв*мг білка)

конформаційні зміни каталітичних доменів з подальшою
інактивацією ферменту.
Результати наших досліджень показали, що гальмування
активності протеїнфосфатази супроводжується посиленням
окисної модифікації амінокислотних залишків препарату
ферменту в 2,5 рази, що реєстрували за накопичення карбонілдериватів.
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Рис. Протеїнфосфатазна активність у ядрах печінки щурів при
токсичному гепатиті на фоні аліментарної депривації протеїну

Отже, за умов токсичного гепатиту в печінці спостерігається
гальмування активності протеїнфосфатази з одночасним
посиленням окисної модифікації її амінокислотних залишків.
Результати досліджень можуть використовуватися для
біохімічного обгрунтування терапевтичних підходів до
усунення та корекції наслідків лікарського ушкодження печінки.
Список літератури :
1. Яковлева Е. Б. Фосфатази, їх біологічне значення і методи
визначення / Е. Б. Яковлева, І. В. Жердева // Укр. мед. альманах. –
2005. – Т. 8, № 6. – С.126-128.
2. Белова Е. А. Некоторые характеристики активатора фосфопротеинфосфатазы клеточных ядер селезенки быка / Е. А. Белова, А. И.
Воскобоев, В. И. Резяпкин // Веснік ГрДУ. – 2000. – №1(3). – С.81 – 85.
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Анастасія Гордійчук
Науковий керівник - проф. Смага І.С.
Стан та напрями оптимізації сільськогосподарського
землекористування Вижницького району
Земельна реформа в умовах становлення та розвитку
ринкових відносин економіки стала центральною ланкою
трансформації аграрної сфери, визначивши темпи росту,
структуру і якість валового внутрішнього продукту. Вона
сприяє підтримці конкурентного стану економіки, створює
новий суспільний лад та формує клас земельних власників
країни.
Площа земельного фонду Вижницького району станом на
01.01.2014р. становить 90350 га, або 11,2 % площі Чернівецької
області. Сільськогосподарські угіддя розміщені на площі –
31089 га, зокрема рілля – 20177 га, багаторічні насадження –
1223 га, сінокоси - 3688 га і пасовища - 6000 га.
До початку 90-х років ХХ століття в землекористуванні
була стійка тенденція до розширення площ земель
сільськогосподарського призначення, в першу чергу, ріллі, що
обґрунтовувалося
державною
політикою
необхідності
вирішення проблем продовольчого забезпечення країни. У
період земельної реформи відбулася трансформація структури
земельного фонду, зумовлена формуванням нових земельних
відносин у зв’язку зі зміною форм власності на землю і
категорій землекористувачів. У 2007 р. частка земель
підприємств становила 10,9%, а громадян – 83,9% від загальної
площі сільськогосподарських угідь. У 2014р. ці показники
становили 20,6 та 73,8% відповідно. Фонд приватизованих
земель у Вижницькому районі майже повністю складається із
сільгоспугідь. У приватній власності знаходиться 22039,30га
земель, з них сільськогосподарських угідь - 20811,97 га, або
80,8% ріллі та третина багаторічних насаджень, сінокосів і
пасовищ.
За період реформування земельних відносин у Вижницькому
районі загострилася проблема забезпечення екологічно
збалансованого та ефективного використання землі, оскільки
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відмічається погіршення екологічного стану землекористування,
показники інтенсивності використання земельних угідь
залишаються невиправдано високими, переважає екстенсивний
шлях ведення сільськогосподарського виробництва, тобто
природні властивості землі використовуються майже без
відтворення її продуктивних якостей. Крім того, спостерігається
негативний вплив сформованої структури землекористування на
навколишнє природне середовище.
Аналіз якісного стану та біопродуктивного потенціалу
земельних ресурсів Вижницького району дає підстави
стверджувати про високі потенційні можливості отримання
високих урожаїв сільськогосподарських культур. Однак
надмірне антропогенне навантаження на природні ресурси
зумовлює актуальність розробки заходів їх збереження та
підвищення
ефективності
використання.
Такими
першочерговими заходами можуть стати :
- посилення екологічної та соціальної складових у практиці
використання й охорони земель у сільській місцевості;
- підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарського
землекористування шляхом здійснення заходів землеустрою;
- проектування та запровадження невеликих за площею
динамічних сівозміни задля більш продуктивного використання
орних земель, які використовуються єдиним масивом;
- виявлення земель сільськогосподарського призначення, які
використовуються
нераціонально
власниками
та
землекористувачами, й вжиття заходів щодо їх перерозподілу;
- консервація деградованих і малопродуктивних земель
сільськогосподарських угідь;
- упровадження і фінансове забезпечення загальнодержавних
програм використання й охорони земель, зокрема зменшення
розораності земель, системи захисту їх від де градаційних
процесів;
- розвиток і удосконалення земельних відносин, що сприятиме
формуванню в селянина почуття господаря на землі.
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Оксана Граб
Науковий керівник – асист. Баглей О. В.
Вплив вирубки лісів на колообіг азоту
у водозбірно-басейнових екосистемах річки Сірет
Проблема оцінки рівня антропогенного навантаження
території, трансформації колообігів є досить актуальною, про
що свідчать численні наукові публікації [1,2].
Мета даної роботи – проаналізувати вплив вирубки лісів на
колообіг азоту у лісових і зрубових водозбірно-басейнових
екосистемах (ВБЕ) р. Сірет .
Для досягнення мети були встановлені такі завдання:
1) визначити вміст різних сполук Нітрогену у відібраних
пробах води в межах екосистем: «ліс-річка» та «зруб-річка»;
2) провести порівняльний аналіз вмісту різних сполук
Нітрогену в межах досліджуваних екосистем.
Проби води відбирали в двох точках: с. Селятин та
смт. Глибока, які відрізняються за ступенем антропогенної
трансформації лісових екосистем та знаходяться в різних
фізико-географіних зонах.
Визначення різних форм нітрогену проводили за
загальноприйнятими методиками [1]. Одержані дані піддавалися
статистичній обробці [3].
У результаті проведених досліджень виявлено, що вміст
амонійних і нітратних форм достовірно відрізняється між
екосистемами «ліс-річка» та «зруб-річка» в межах кожної
досліджуваної точки (рис.1). Це пояснюється тим, що внаслідок
антропогенної діяльності відбуваються процеси, що сприяють
посиленню вимивання та вивітрювання різних форм нітрогену,
що в свою чергу призводить до збільшення їх вмісту у
воді [2]. Також спостерігається достовірна відмінність за
амонійними і нітратними формами в пробах води відібраних з
ділянок смт. Глибока та с. Селятин (рис.1). Такі результати
можна пояснити тим, що на території смт. Глибока знаходяться і
фермерські господарства, і промислові об’єкти різних галузей,
які є одними з головних джерел надходження нітрогену в
природні екосистеми. Разом із тим, зазначимо, що за
співвідношенням різних форм сполук нітрогену можна судити
41

про давність забруднення [1]. Оскільки у пробах відібраних з
екосистем с. Селятин основну частку становлять нітрати, то це
свідчить про те, що забруднення відбулося давно. Тоді як
наявність як амонійної, так і нітратної форм у пробах води
відібраних з ділянок смт. Глибока, свідчить про систематичний
та постійний характер забруднень.
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Рис.1. Вміст різних форм нітрогену у ВБЕ р. Сірет
Примітка: * – різниця достовірна при р<0.05

На основі проведених досліджень можна зробити висновки:
1. Достовірна відмітність вмісту форм нітрогену в
екосистемах «ліс-річка» та «зруб-річка» свідчить про вплив
антропогенної діяльності на колообіг азоту.
2. Показано, що за вмістом амонійної та нітратної форм
достовірно відрізняються проби відібрані з ділянок
смт. Глибока, що вказує на системний та пролонгований
характер антропогенних забруднень.
Список літератури:
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Наталія Грабовецька
Науковий керівник – асист. Дійчук В.В.
Нові іон-селективні електроди на основі
гідроксилапатиту
Іонометричні методи аналізу широко використовуються
в аналізі об’єктів довкілля, сировини, продуктів харчування, в
контролі та автоматизації технологічних процесів тощо. Проте,
для розширення області застосування іонометрії необхідне
створення нових іон-селективних електродів.
Метою
роботи
є
одержання
твердофазного
пластифікованого іон-селективного електроду на основі ПВХматриці та гідроксилапатиту, як електродно-активної речовини,
та дослідження його електроаналітичних характеристик.
Гідроксилапатит (ГОА) відноситься до природних
сполук кальцію, які можуть бути отримані і синтетично. ГОА
являє собою основний фосфат складу Са10(РО4)6(ОН)2,
практично нерозчинний у воді, він є основною складовою
частиною тканини зубів та кісток тварин і людини, проте
практично не досліджений як електродноактивна речовина для
іон-селективних електродів.
Аналіз літератури показує, що електродноактивні
речовини, які використовуються при створенні іон-селекивних
електродів, повинні відповідати певним вимогам: володіти
якомога нижчим добутком розчинності, характеризуватися
іонним типом провідності, бути легкодоступними та
нетоксичними. ГОА відповідає цим вимогам [1]. Можна
очікувати, що електроди, виготовлені на основі ГОА, будуть
чутливі до іонів кальцію, фосфат-іонів та гідроксид-іонів (чи
гідроген-іонів), тобто від рН. Тому в роботі досліджували
залежність потенціалу виготовлених електродів від концентрації
вказаних іонів.
Відомо, що для стабілізації та поліпшення електродних
характеристик іонселективні електроди перед вимірюванням
витримують у розчині відповідного іону. Тому нами досліджено
два типи виготовлених електродів: електроди без попередньої
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обробки та електроди, які витримувалися протягом доби у
розчині що містить 10-3 моль/дм3 Ca(NO3)2.
Результати досліджень показали, що потенціал
одержаних електродів без попередньої обробки має лінійну
залежність від концентрації іонів Ca2+ в інтервалі 10-4÷10-2
моль/дм3 з кутовим коефіцієнтом 0,0145 В/декада; попередньо
витриманий у розчині солі Кальцію – в інтервалі 10-5÷10-3
моль/дм3 з кутовим коефіцієнтом 0,0220 В/декада.
Лінійна
залежність
потенціалу
електрода
без
2попередньої обробки від концентрації іонів HPO4 знаходиться
в інтервалі 10-3÷10-1 моль/дм3, кутовий коефіцієнт рівний
0,0150 В/декада; для електроду з попередньою обробкою –
інтервал 10-3÷10-1 моль/дм3, кутовий коефіцієнт 0,0225 В/декада.
Таблиця 1
Область лінійної залежності потенціалу ГОА-електродів від
концентрації іонів Ca2+ і HPO42- та кутові коефіцієнти
електродної функції
Потенціалвизначальний
іон

Ca2+
HPO4

2-

ГОА-електрод
без попередньої обробки
інтервал
концентрацій,
моль/дм3
10-4÷10-2
-3

-1

10 ÷10

S,
В/декада
0,0145
0,0150

попередньо витриманий у
10-3 М розчині Ca(NO3)2
інтервал
S,
концентрацій, В/декада
моль/дм3
10-5÷10-3
0,0220
10-3÷10-1

0,0225

Оскільки до складу ГОА входять ОН-групи, то можна
було очікувати впливу рН на електродний потенціал. Проведені
дослідження показали відсутність лінійної залежності
потенціалу виготовлених електродів від рН розчинів.
Також пластифікований ГОА-електрод піддавали
попередній обробці, витримуючи в розчині (NH4)2HPO4 з
концентрацією 10-3 моль/дм3. Вплив такої обробки на
електродну функцію відносно Ca2+- HPO42-- та Н+-іонів не дав
очікуваних результатів.
Список літератури:
1. Шпак А.П. Апатиты / А.П.Шпак, В.Л.Карбовский,
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Валерія Грігель
Науковий керівник - асист. Халавка Ю.Б.
Визначенняелектро-кінетичних параметрів
наночастинок срібла та кадмій телуриду
У даний час широке застосування набувають колоїдні
розчини наночастинок різноманітних матеріалів. Важливою
характеристикою таких систем є електро-кінетичний (дзета-)
потенціал.
Знак
і
значення
ζ-потенціалу
широко
використовуються
для
характеристики
електричних
властивостей поверхні при розгляді адсорбції, адгезії,
агрегативної стійкості дисперсних систем, структуроутворенні в
матеріалах та інших процесів, де мають місце електрокінетичні
явища.
Ця робота присвячена розробці методики гельелектрофорезу наночастинок та визначенню і порівнянню дзетапотенціалів наночастинок срібла сферичної, декаедричної [1] та
призматичної форми та наночастинок кадмій телуриду[2], а
саме: вплив розміру, форми на дзета-потенціал.
Електрофорез проводили в агарозному шарі одержаному із
2% розчину агар-агару, з розрахунку на 100 мл розчину, з
додаванням 0,1 г TRIS, залитому у скляну ванночку з двома
графітовими електродами. За допомогою «гребінця» у шарі
створюються 5 комірок. Для компенсації впливу руху іонів
електроліту одну з комірок наповнювали розчином вітаміну В12,
положення якого після електрофореза використовувалося як
точка відліку. Після цього на електроди подавалася напруга
300 В протягом заданого часу і фіксувалиположення зони
кожної з досліджуваних золів. Одержані результати обробляли
програмним пакетом ImageJ.Дзета потенціал визначали за
формулою Гельмгольца-Смолуховського:

Установлено, що поверхневий заряд наночастинок обох
досліджуваних матеріалів є негативний,
ζ-потенціал
нанодекаедрів срібла становить - 26 мВ, а наночастинок кадмій
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телуридузнаходиться в межах -65  -80 мВ, що відповідає
помірній та високій стабільності відповідно.

а)

б)

в)

Профілі розподілу інтенсивності забарвлення вздовж зони:
а) вітамін В12, б) нанодекаедриAg, в) наночастинкиCdTe.

1.

2.
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Надія Грущук
Наукові керівники – проф. Петраковська О.С.,
асист. Романко Р.М.

Особливості функціонування первинного ринку земель
Основні положення державної політики в галузі продажу
земель державної та комунальної власності та прав на них
закріплені в главах 20 та 21 Земельного кодексу України (ЗКУ).
Цим документом передбачено, що органи державної влади, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування
відповідно
до
їх
повноважень,
визначених статтею 122 ЗКУ, здійснюють продаж земельних
ділянок державної чи комунальної власності або прав на них
(оренди, суперфіцію, емфітевзису) громадянам, юридичним
особам та іноземним державам на підставах і в порядку,
встановлених цим Кодексом [1].
Щодо більшості категорій земель та цільового призначення в
їх межах, то фактично всі суб’єкти земельно-майнових відносин
(приватні фізичні та юридичні особи) мають право купувати
землі чи окремі права на них відповідно до законодавства.
Проте існує ряд особливостей та умов набуття прав на земельні
ділянки шляхом купівлі-продажу. Це, в першу чергу, зумовлено
вичерпністю найціннішого національного багатства – землі
(згідно із Конституцією України), необхідністю її раціонального
використання і охорони.
Прикладом особливих умов є вимоги щодо покупців земель
сільськогосподарського призначення для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, згідно з якими, такими
покупцями можуть бути:
а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту
або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються
веденням товарного сільськогосподарського виробництва;
б) юридичні особи України, установчими документами яких
передбачено ведення сільськогосподарського виробництва [2].
Додатково передбачено, що переважне право купівлі
земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають
громадяни України, які постійно проживають на території
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відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної
ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування,
тобто у разі продажу таких земель, ці громадяни повинні бути
поінформованими про майбутній продаж і їм має бути надано
можливість першочергово придбати ці земельні ділянки за
умови рівного рівня цін на них.
Особливості продажу земельних ділянок, на яких
розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що
підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у
процесі реформування Збройних Сил України, Державної
спеціальної служби транспорту, встановлюються окремим
законом.
Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності
держави, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти,
які підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним
юридичним особам здійснюється Кабінетом Міністрів України
за погодженням з Верховною Радою України.
Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній
власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним
особам здійснюється державними органами приватизації за
погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності
держави та територіальних громад, іноземним юридичним
особам допускається за умови реєстрації іноземною юридичною
особою постійного представництва з правом ведення
господарської діяльності на території України.
Отже, питання правового врегулювання функціонування
первинного ринку земель в Україні потребує подальшого
вивчення і вдосконалення, що забезпечить створення прозорих і
зрозумілих умов для вітчизняних та іноземних приватних і
корпоративних інвесторів.
Список літератури:
1. Земельний кодекс України [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
2. Ринок земель [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14http://land.gov.ua/rynokzemel
48

Павло Грябан
Наукові керівники – проф. Марченко М.М., доц. Худий
О.І.
Ефективність культивування Daphnia obtusa Kurz. на
різнокомпонентних середовищах
З посиленим розвитком інтенсивних технологій у
аквакультурі зростає необхідність у створенні ефективних та
незатратних способів отримання кормових ресурсів, що
дозволить забезпечити молодь аборигенних видів риб якісним
кормом та цим самим підвищити виживаність личинок риб на
ранніх стадіях розвитку.
Основним шляхом зменшення показника смертності молоді
риб при переході на екзогенне харчування є використання
живих кормів. У зв’язку з цим проведені дослідження з
визначення ефективності вирощування Daphnia obtusa Kurz. на
різнокомпонентних середовищах із застосуванням у якості
харчового субстрату двох видів дріжджів – Saccharomyces
cerevisiae та Rhodotorula glutinis. Також досліджено вплив на
культуру
імуномодулятора
Дон-1R,
який
широко
використовується в ставовому рибному господарстві для
підвищення рівня розвитку природної кормової бази та
профілактики захворювань риб.
Стійке наростання чисельності D. obtusa при культивуванні
на відстояній водопровідній воді з використанням у якості
харчового субстрату як Saccharomyces cerevisiae, так і
каротинсинтезуючих дріжджів Rhodotorula glutinis відбувалося
на 20-й день культивування і тривало 26 діб.
На 48 добу експерименту спостерігалося пригнічення
розвитку культури досліджуваних організмів внаслідок
накопичення в середовищі критичної кількості метаболітів (рис.
1). Це вказує на необхідність здійснення проміжного оновлення
середовища у встановлений період культивування.
При культивуванні дафній на стандартизованому за іонним
складом штучному середовищі ADaM (Artificial Daphnia
medium) наростання чисельності культури більш ніж удвічі
спостерігалось уже на третю добу.
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Рис. 1. Ріст культури Daphnia obtusa при використанні в якості
харчового субстрату дріжджів Saccharomyces cerevisiae (І група) та
каротинсинтезуючих дріжджів Rhodotorula glutinis (ІІ група)

З метою здешевлення технології культивування D. obtusa
було вивчено можливість використання в якості середовища
води, яка поступає на фільтрацію з рибоводних ємностей
установки замкнутого водопостачання. Як і при використанні
синтетичного середовища ADaM наростання культури
спостерігалось на 3-ю добу, хоч і з меншою інтенсивністю –
приблизно 1,5 рази. Зазначимо, що зростання чисельності
культури дафній на зазначеному субстраті спостерігався і при
виключенні годування дріжджами. Це пояснюється присутністю
у скидних водах бактерій, одноклітинних водоростей та
вільноживучих інфузорій, які служать для ракоподібних
додатковим кормовим ресурсом.
Додавання імуномодулятора Дон-1R як до середовища ADaM
так і до скидних вод з УЗВ виявляє позитивний ефект на
швидкість наростання культури D. obtusa. Окрім того, даний
препарат пригнічує розвиток ціанобактерій, що дозволяє
відтермінувати
процедуру
оновлення
культиваційного
середовища.
Отже, використання синтетичного середовища ADaM та води
із рециркуляційної системи культуральних середовищ у
поєднанні
з
імуномодулятором
Дон-1R
визначеної
концентрації дозволяє ефективно нарощувати щільність і
біомасу живих кормів для забезпечення молоді риб якісним
кормом.
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Роман Гук
Науковий керівник – доц. Беспалько Р.І.
Правове забезпечення
економічного стимулювання раціонального
використання й охорони земель
Застосування економічних важелів впливу на поведінку
юридичних і фізичних осіб, як суб’єктів земельних
правовідносин, спрямоване, насамперед, на позитивне
виконання ними обов’язків власників землі й землекористувачів
щодо підвищення родючості ґрунтів та збереження корисних
властивостей землі. Земельний кодекс України [1] закріплює
систему економічних стимулів, застосування яких має
підвищити зацікавленість власників землі й землекористувачів в
оптимальному використанні своїх земель, у запобіганні
негативному впливу господарської діяльності на кількісний та
якісний стан сільськогосподарських, лісогосподарських та
інших угідь, у поліпшенні екологічного стану земельних
ділянок.
Згідно зі ст. 205 Земельного кодексу України [1], економічне
стимулювання раціонального використання та охорони земель
включає:
а) надання податкових і кредитних пільг громадянам та
юридичним особам, які здійснюють за власні кошти заходи,
передбачені загальнодержавними та регіональними програмами
використання і охорони земель;
б) виділення коштів державного або місцевого бюджету
громадянам та юридичним особам для відновлення
попереднього стану земель, порушених не з їх вини;
в) звільнення від плати за земельні ділянки, що перебувають
у стадії сільськогосподарського освоєння або поліпшення їх
стану згідно з державними та регіональними програмами;
г) компенсацію з бюджетних коштів зниження доходу
власників землі та землекористувачів внаслідок тимчасової
консервації деградованих та малопродуктивних земель, що
стали такими не з їх вини.
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Ці методи хоч і визначені законодавчо, але порядок їх
застосування поки що не встановлено. Тому на практиці
механізм
економічного
стимулювання
раціонального
використання та охорони земель не задіяно.
Основна частка фінансування економічного стимулювання
раціонального використання та охорони земель здійснюється за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Іншими
джерелами фінансування є різноманітні фонди охорони
навколишнього природного середовища та гранти міжнародних
екологічних організацій тощо.
Стаття 206 Земельного кодексу України визначає плату за
землю, а об’єктом плати за землю визначає земельну ділянку.
Плата за землю, як елемент механізму економічного
стимулювання, запроваджується з метою формування джерел
коштів для фінансування заходів щодо раціонального
використання й охорони земель, підвищення родючості ґрунтів,
відшкодування витрат власників землі і землекористувачів,
пов'язаних з господарюванням на землях гіршої якості, ведення
земельного кадастру, здійснення землеустрою та моніторингу
земель, проведення земельної реформи та розвитку
інфраструктури населених пунктів [2].
Отже, для того, щоб почати застосовувати механізм
економічного стимулювання раціонального виростання та
охорони земель, потрібно прийняти закон, який би регулював
відносини в даній галузі. Також потрібно збільшити кількість
випадків, для яких буде застосовуватися даний механізм, адже
стаття 205 розглядає надто вузький спектр випадків
економічного стимулювання раціонального використання та
охорони земель.
Список літератури:
1. Земельний кодекс України, редакція від 05.12.2013 р.
2. Управління земельними ресурсами / За редакцією професора А. М.
Третяка. Навчальний посібник. - Вінниця: Нова Книга, 2006 - 360 с.
3. Земельне право України / М.В. Шульга Навчальний посібник. 2004
– 345 с.
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Мар’яна Данилюк
Наук. керівник – проф. І.І. Чорней
Родина Первоцвіті (Primulaceae Vent.) у флорі
Буковини: таксономічний склад, географічна й
екологічна характеристика
За результатами аналізу матеріалів гербарію Чернівецького
національного університету (CHER), даних літературних джерел
[1, VI, с. 198; 2, I, с. 18; 3, VIII, с. 72; 4, 5, c. 110] встановлено,
що родина Primulaceae у флорі Буковини представлена 13
видами, які належать до 7 родів. Найбільшим видовим
багатством відзначається рід Lysimachia L., який включає 4 види
– L. vulgaris L., L. punctata L., L. nemorum L., L. nummularia L. До
складу роду Primula належать 3 види – P. veris L., P. elatior (L.)
Hill, P. acaulis (L.) L., Soldanella – 2 види (S. hungarica Simonk.,
S. montata Willd.). Решта родів включають по одному виду –
Cortusa matthioli L., Hottonia palustris L., Anagallis arvensis L. та
Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb.
Найбільша кількість видів родини Primulaceae поширена в
Передкарпатті – 10, на території Буковинський Карпат
трапляються 7 види, у межах Прут-Дністровського межиріччя
ростуть 5 види. У всіх трьох природно-географічних ростуть 3
видів (P. elatior (L.) Hill. , A. arvensis L., P. acaulis (L.) L., у двох
областях – Буковинських Карпатах та Передкарпатті росте 1 вид
(P. veris L.), у Передкарпатті та Прут-Дністровському межиріччі
ростуть 2 види (L. vulgaris L., L. nummularia L.), тільки на
території одного району представлені 7 видів: C. Matthioli L., H.
palustris L., L. nemorum L., N. thyrsiflora (L.) Rchb., S. montana
Willd., S. hungarica Simonk., L. punctata L.
Досліджені види належать до 8 зональних типів ареалів.
Переважають види з субсередземноморсько-неморальним
ареалом – 4 (30,76%), досить багато видів із середземноморськонеморальним ареалом – 3 (23,1%). По одному виду належать до
середземноморсько-бореально-арктичного, неморально-субальпійського,
субсередземноморсько-субпомірного, середземноморсько-бореального,
південно-субтропічно-неморального
та
субсередземноморськобореального.
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Види родини Primulaceae належать до 5 регіональних типів
ареалів. Панівне положення займають 7 видів з європейським
типом ареалу. Другу та третю позицію у спектрі посідають види
з циркумполярним та європейсько-західносибірським типами
ареалів, які представлені однаковою кількістю видів – по 2. По
одному виду з європейсько-західноазійським і європейськопівнічноамериканським типами ареалів.
Згідно з класифікацією біологічних типів (Raunkiaer, 1934)
переважають гемікриптофіти – 7 (53,8%). Друге місце у цьому
спектрі посідають криптофіти – 3 (23,1%), серед них геофітів – 2
(15,4%), гідрофітів – 1 (7,7%). Хамефіти займають третє місце –
2 (15,4%) видів, терофіти представлені одним видом – (7,7%).
Провідними едафічними факторами є трофність та
гігроморфність. За відношенням до трофності грунту досліджені
види об’єднано в 3 групи, найчисельнішою з яких є група
евтрофів – 8 (61,5%) видів, другою за чисельністю є мезотрона
група – 4 (30,8%) види, третьою – оліготрофна група з 1 (7,7%)
видом.
За відношенням до водного режиму грунту види належать
до 5 груп. Переважають гігромезофіти – 5 (23,07%) видів.
Однаковою кількістю видів (по 3 або 23,07%) представлені
групи мезофітів та гігрофітів, наступні позиції у спектрі
посідають пергігрофіти і субмезофіти які представлені 1 видом
(7,7%).
1.

2.
3.
4.
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Аліна Двірничук
Науковий керівник – доц. Романюк В.В.
Едафічна приуроченість букових лісів ландшафтного
заказника загальнодержавного значення «Цецино»
Одним із ключових факторів зовнішнього середовища, який
визначає особливості формування біоценозів, і фітоценозів
зокрема, є едафічний чинник. Морфологічна структура та
фізико-хімічні властивості ґрунтів обумовлюють структуру та
видовий склад флори будь-якого регіону, особливо в умовах
антропогенного навантаження. Зважаючи на цінність і
унікальність флоро фонду державного ландшафтного заказника
«Цецино», вивчення грунтових умов є актуальним та
необхідним. За геоботанічним районуванням України м.
Чернівці та його околиці знаходяться в межах ВашковецькоГлибоцького геоботанічного району дубово-букових лісів й
остепненої лучної рослинності Карпатського округу [1, с.147],
[2, с.68].
Нами проведено дослідження морфологічної структури,
фізико – хімічних та агрохімічних властивостей ґрунтів, на яких
зростають домінуючі лісові угруповання в межах державного
заказника "Цецино“. Закладено 3 розрізи в найбільш типових
ділянках, які охоплюють різні частини схилів гори Цецино.
У результаті проведених досліджень установлено, що
ґрунтові умови заказника представлені трьома типами
близькоспоріднених ґрунтів:
1)
бурий
лісовий
глейовий
опідзолений
кислий
слабоненасичений на елювій пісковидному з профілем ґрунту:
Hл + Не + Hрgl+ Phgl + Pgl.
2) буро – лісовий буроземно-підзолистий грунтово-глеєвий
глибокозакипаючий середньопотужний з профілем ґрунту:
Не+Iegl+Igl+Р(к)+Q.
3) бурувато-підзолистий з профілем ґрунту: HE+ Е(h)+ Ie(h)+
РI(gl).
Виділені типи ґрунтів володіють комплексом подібних
фізико-хімічних і агрохімічних показників, типових для
бурувато-підзолистих ґрунтів у цілому.
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Для досліджуваних ґрунтів характерне незначне коливання
вмісту гумусу, максимальне значення якого припадає на верхній
гумусовий горизонт і становить від 1,6% до 2,4%. Із
збільшенням глибини профілю до 57 см вміст гумусу незначно
зменшується в межах до 0,6%- 1,5% із подальшим незначним
спаданням в материнській породі.
Для даних грунтів характерний регресивно–акумулятивний тип
гумусового профілю.
Вказані ґрунти характеризуються кислим рН із незначним
коливанням. Значення рН водного варіює в межах 4,49 (Не) до
5,6 у материнській породі (Pgl), спостерігається перехід від
кислої реакції середовища у слабокислу вниз по профілю. У
верхніх горизонтах рН сольовий становить в межах 3,88- 5.28,
що є типовим для цих грунтів.
За показником ємності поглинання досліджувані грунти
характеризуються
незначним
коливанням,
максимальне
значення якого припадає на материнську породу і становить
29,2 - 40,4 мг-екв/100 г ґрунту; у верхньому горизонті
мінімальне значення ЄП становить 28,4- 33,2 мг-екв/100 г
ґрунту.
Аналіз агрохімічних показників показав середній рівень
забезпеченості N, P, K. Уміст доступних форм калію є в не
достатньо
великій
кількості.
Досліджувані
ґрунти
середньозабезпеченіми на лужногідролізований нітроген і дуже
низько забезпеченіми на рухомий фосфор. Вміст N, P, K
залежить від ступеня розвитку трав'янистої рослинності та
потужності лісової підстилки, а також ступеня мінералізації.
Список літератури:
1. Географія Чернівецької області: Навч. посіб. / За ред. Я.І.
Жупанського. - Чернівці: УОЧОДА, 1993. - 192 с.
2. Ландшафти міста Чернівці: Монографія / За ред. В.М. Гуцуляка. –
Чернівці: Рута, 2006. – 188 с.
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Науковий керівник – асист. Хрищук С.Ю.
Перспектива титульного страхування земельних
ділянок в Україні як способу захисту майнових прав
землевласників
Одним із важливих інфраструктурних елементів ринку
земель може стати страхування земельних ділянок, яке відіграє
роль одного з провідних способів мінімізації ризиків, пов’язаних
із володінням та користуванням землею. Зважаючи на те, що
процес використання земельних ресурсів пов’язаний з деякими
ризиками, страхування земель може стати ефективним
фінансовим інструментом захисту майнових інтересів власників
земельних ділянок.
Одним із таких способів захисту майнових прав
землевласників в Україні може бути титульне страхування, яке
являє собою страхування фінансового ризику втрати або
обмеження права власності на об’єкт нерухомості. Наразі, цей
різновид страхових послуг є порівняно новим на українському
страховому ринку і надається лише невеликою кількістю
страхових компаній, а проблематика титульного страхування
прав
на
земельні
ділянки
залишається
практично
недослідженою у вітчизняній економічній та юридичній науці.
В Україні, на відміну від багатьох розвинених країн, не
здійснюється державне регулювання ріелторської діяльності, що
в сумі з низьким рівнем правової обізнаності більшості
громадян України, створює досить сприятливі умови для
шахрайств та махінацій із правами на землю, оспорювання
договору купівлі-продажу земельних ділянок в судовому
порядку тощо.
Особливої уваги потребує строк дії договору титульного
страхування. Він укладається, зазвичай, на термін від 3 до 10
років (саме стільки становить термін позовної давності для
операцій купівлі-продажу нерухомості) [2]. Це означає, що
договори страхування, укладені через 10 років після здійснення
угоди, не передбачають ніякого страхового захисту, оскільки
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судове рішення про визнання угоди незаконною вже не може
бути прийняте.
Перелічимо основні перешкоди, що стримують активний
розвиток титульного страхування в Україні:
1) досить висока ймовірність визнання правочинів щодо
відчуження земельних ділянок недійсними;
2) обережність страхових компаній щодо даного виду
страхування внаслідок його порівняної новизни, а отже й
високої ризикованості;
3) недосконалість системи оформлення та реєстрації
правовстановлюючих документів на земельні ділянки;
4) юридична й організаційна складність титульного
страхування порівняно зі звичайним майновим страхуванням;
5) недосконалість земельного законодавства, що значно
підвищує «титульні ризики» власників земельних ділянок,
внаслідок чого страхові компанії змушені встановлювати високу
вартість страхування, тим самим знижуючи на нього попит;
Титульне страхування земель стає надійним економічним
інструментом, який успішно функціонує в провідних країнах
світу, і захищає права суб’єктів ринкових відносин [3]. Для
швидшого впровадження інституту титульного страхування в
Україні, необхідно розвинути та прийняти відповідну
нормативно-правову базу, деталізувати і закріпити економікоправовий механізм реалізації цієї страхової послуги,
обґрунтувати критерії і науково-методичні засади оцінки
страхових ризиків при титульному страхуванні.
Cписок літератури:
1. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обмежень» від 01.07.2004 № 1952-IV // Відомості
Верховної Ради України 2004 – № 51 – ст. 553.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості
Верховної Ради України від 03.10.2003 – 2003 р., № 40, стаття 356.
3. Title insurancein the United States // [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://en.wikipedia.org/wiki/Title_insurance_in_the_United_States
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Марія Дзвінчук
Науковий керівник - доц. Шелифіст А.Є.
Вплив екзогенного цистеїну на функціонування
поліфенолоксидази, пероксидази та каталази в експлантах
Ligularia glauca (L.) J. Hoffm. та L. sibirica (Cass.)
Особливість рослинного організму – наявність власної
антиоксидантної системи, однією з ланок якої є ферментативна.
Характер зміни активності її компонентів при наявності
антропогенних впливів може визначати ступінь адаптаційних
здатностей рослин. До таких впливів можна віднести і культивування в умовах in vitro, при якому одним із проявів розвитку
стресу є інтенсифікація процесу окислення тканин рослини.
Саме такі зміни виявлені нами при введенні в культуру та у
процесі культивування рідкісних видів L. glauca та L. sibirica.
Для їх усунення до складу поживних середовищ як антиоксидант нами був включений цистеїн.
У зв’язку з цим метою роботи було зробити порівняльний
аналіз функціонування поліфенолоксидази, пероксидази та каталази L. glauca та L. sibirica за умов культивування при наявності
в поживному середовищі цистеїну та за його відсутності.
Оскільки ефективне розмноження обох досліджуваних видів
відбувалося лише при додаванні цистеїну, за нормальні (тобто
ті, при яких нівельована дія стресового фактору) були прийняті
показники, властиві рослинам саме за таких умов культивування. Результати досліджень представлені в таблиці.
Таблиця
Ферментативна активність поліфенолоксидази, пероксидази
та каталази за дії екзогенного цистеїну
Наявність
цистеїну
-3
+
поліфенолоксидаза (10 )
(ум.од./мг білкахв)
+
пероксидаза (10-2)
(ум.од./мг білкахв)
-5
+
каталаза (10 )
(мкМоль/мкг білкахв)
Фермент
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L. glauca

L. sibirica

5,800,410
0,6060,043
49,94,82
23,02,21
7,700,821
3,450,236

7,580,521
19,21,051
59,24,34
61,55,52
4,850,323
3,240,294

Як видно з таблиці, за нормальних умов існування для обох
видів рівні активності досліджуваних ферментів відрізняються
не суттєво. Найбільш виражена різниця встановлена для
каталази. Так, її значення у L. glaucа переважають за такі іншого
виду майже в 1,6 разів. У той же час ферментативна активність
поліфенолоксидази і пероксидази дещо знижена.
При культивуванні на середовищі без цистеїну практично
незмінними залишилися лише значення пероксидазної
активності у L. sibirica. Натомість, в іншого досліджуваного
виду відмічалося її двократне зниження. В обох видів також
установлено зниження каталазної активності, однак більш
виражені зміни були притаманні L. glaucа.
Зміна активності каталази багато в чому пов'язана з
біологічними особливостями виду і є до певної міри показником
реакції рослинного організму на комплекс екологічних впливів.
Великий ступінь інгібування його активності може бути
діагностичною ознакою слабкої стійкості рослин до
антропогенних навантажень.
Найбільш чутливою до дії стресових факторів виявилась
поліфенолоксидаза. Так, при вирощуванні експлантів L. glauca і
L. sibirica за відсутності у поживному середовищі цистеїну,
виникають зміни протилежного характеру: десятикратне
зниження рівня поліфенолоксидазної активності у L. glauca та її
зростання у 2,5 рази в іншого досліджуваного виду. Відомо, що
у видів, які володіють підвищеною стійкістю до дії стресових
чинників, поліфенолоксидаза також присутня і у так званій
«прихованій формі». Завдяки цьому під впливом стресу може
відбуватися збільшення фонду вільних форм за рахунок їх
переходу і з зв’язаного стану, причому підвищення активності
відбувається паралельно зі збільшенням ступеня техногенного
навантаження на рослини. За таким самим механізмом
функціонує і пероксидаза.
Отже, на підставі отриманих результатів можна стверджувати, що L. sibirica порівняно з L. glauca володіє більшим
потенціалом для пристосування до дії негативних факторів умов
існування, що може бути однією з причин загрози зникнення
останнього.
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Тетяна Добрянська
Наукові керівники - доц. Беспалько Р.І.
асист. Хрищук С. Ю.
Оптимізація співвідношення земельних угідь
з метою досягнення екологічної рівноваги
Нераціональність землекористування і структури земель
призводить до масштабних руйнівних процесів та порушує
екологічну рівновагу в екосистемах. Основна складність
оптимізації природного середовища полягає у єдності і
протиріччі економічних і екологічних потреб
Оптимальне використання земельних ресурсів можливе за
умови реалізації ефективної регіональної політики на основі
балансу загальнодержавних та регіональних інтересів [1, c.115].
Непродуманий підхід до організації землекористування вже
призвів у всіх регіонах України до формування неповноцінної
системи
користування
земельними
ресурсами,
яка
характеризується неефективністю, екологічними загрозами та
соціальною непривабливістю.
Оптимізація землекористування повинна спиратися на ряд
принципів, які є основою для його раціоналізації, зокрема:
- економічна ефективність повинна бути максимальною,
природні втрати – мінімальними;
- необхідність розроблення системи економічних стимулів та
покарань для землекористувачів за дотримання або порушення
принципів раціонального землекористування;
- створення умов для раціонального природокористування, у
тому
числі
застосування
прогресивних
методів
землекористування та охорони земель;
- установлення норм антропогенного навантаження на земельні
ресурси та контроль за їх дотриманням;
- екологічний моніторинг земельних ресурсів, що залучені у
господарське використання;
- підвищення ефективності використання природних ресурсів і
умов одночасно із нормуванням негативного впливу на
довкілля.
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Приступаючи до оптимізації землекористування, в першу
чергу необхідно взяти до уваги закон максимуму,
сформульований Н.Ф. Реймерсом: в даному географічному місці
при існуючих природних (а частіше природно-антропогенних)
умовах екосистема може продукувати біомасу і мати біологічну
продуктивність не вищу, ніж це властиво найпродуктивнішим її
елементам в їх ідеальному поєднанні. Максимальний екологосоціально-економічний ефект досягається при 40% освоєної
території і 60% площ природних екосистем [2, c.104].
Крім того, для природних зон Н.Ф. Реймерсом розраховані
оптимальні співвідношення інтенсивно експлуатованих і
екстенсивно використовуваних територій (табл. 1). Дотримання
цих співвідношень повинно забезпечити екологічну рівновагу.
Таблиця 1.
Оптимальні співвідношення територій
різного ступеня перетвореності
Екосистеми
Полісся
Лісостеп
Перетворені екосистеми
(рілля, населені пункти,
70-75
60-65
дороги та ін.)
Природні та природноантропогенні екосистеми
25-30
35-40
(ліси, болота, луки та ін.)

Степ
50-60

40-50

Оптимізація та раціональне використання земельних ресурсів
дасть
змогу
досягти
найбільшого
еколого-соціальноекономічного ефекту землекористування. При цьому зростання
обсягу виробництва сільськогосподарської продукції повинно
бути спрямоване на збереження та раціональне використання
земельних ресурсів.
Список літератури:
1. Курильців Р. М. Механізм формування раціонального використання
і охорони земель на регіональному рівні : монографія /
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Науковий керівник – доц.. Борук С.Д.
Властивості низько розмірних систем напівпровідникових
матеріалів отриманих електрохімічним шляхом
Розвиток твердотільної електроніки та ІЧ-техніки
вимагає як розширення кола напівпровідників, так і більш
детального дослідження вже відомих матеріалів, які
застосовуються для розробок її елементарної бази. Незважаючи
не те, що технології отримання та фізико-хімічні властивості
основних напівпровідників і твердих розчинів на їх основі
досліджуються упродовж тривалого часу, залишається ще ряд
нез’ясованих питань, у першу чергу це стосується проблем
одержання
досконалих
монокристалів,
а
також
нанокристалічних систем на їх основі.
Електроіскрові методи отримання ультрадисперсних та
наноструктурних порошків металів та напівпровідникових
сплавів на сьогодні є одним з найефективніших [1]. Незважаючи
на це, важливою науково-технічною задачею залишається
підвищення частки ультрадисперсних та наноструктурних
частинок у загальній кількості іскроерозійних порошків, що дає
значний стимул у розвитку розрядно – імпульсних систем [2].
Сфера застосування ультрадисперсних
і наноструктурних
матеріалів швидко розширюється й охоплює матеріалознавство,
промисловість, медицину, сільське господарство. Серед
способів одержання напівпровідникових матеріалів є одержання
їх електрохімічним синтезом шляхом безпосереднього
пропускання електричного струму через електроди [3].
Особливу цікавість з погляду як практичного, так і
наукового вивчення, являє собою телурид кадмію та тверді
розчини на його основі. З практичного погляду даний об’ємний
матеріал застосовується як фоточутливі елементи та абсорбційні
фільтри.
Дана робота спрямована на одержання низкорозмірних
напівпровідникових
і металевих систем, дослідженню їх
характеристик, а саме: встановлення якісного та кількісного
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складу, механізму утворення частинок. Досліджувалися
безпосередньо системи Cd-Cd, Te-Te, K:Te-A: Cd, K:Cd-A: Te,
CdTe в розчині тіоглеколевої кислоти.
При виготовленні електродів використовували матеріали
напівпровідникової чистоти (кадмій КД0000, телур марки ТВ4
зонноочищений, телурид кадмію вирощений методом
Бріджмена, з високочистих матеріалів). Для встановлення
якісного складу та розмірів отриманих високодисперсних
систем використовували рентгенофазовий аналіз (РФА). Для
проведення РФА отримані колоїдні розчини диспергували, а з
отриманого осаду виготовлювали зразки у вигляді таблеток,
скріплюючим матеріалом у яких служив полівінілацетат(ПВА).
Установлено, що при різниці потенціалів між
електродами в межах 200-240 В виникає електрична дуга.
Проведені спектральні дослідження одержаних систем
підтвердили утворення високодисперсних частинок у всіх
досліджуваних системах. При їх зберіганні пік поглинання
поступово зміщується у бік більших довжин хвиль,
інтенсивність забарвлення зменшується. Cтійкість отриманих
систем складає 12–14 діб.
Список літератури:
1.

2.

3.

Захарченко С.Н. Шевченко Н. И., Масловский В.А. и др.
Стабилизация параметров систем объемной электро-искровой
обработки гетерогенных токопроводящих сред // Пр. Ін-ту
електродинаміки НАН України : Зб . наук. пр. – К.: ІЕД НАНУ. –
2005. – No 2 (11). – Ч . 2. – С . 9-13.
Лопатько К.Г., Афтандилянц Е.Г. Влияние мощности искрового
разряда на состав продуктов эрозии меди в воде.//Междунар. Конф
«Электрические контакты и электроды». − Крым. – 2009. – С . 25.
Асанов У.А., Цой А.Д., Щерба А.А и др. Электроэрозионная
технология соединений и порошков металлов . – Фрунзе : Илим ,
1990. 256 с .
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Науковий керівник - проф. Смага І.С.
Землі сільськогосподарського призначення
Кіцманського району Чернівецької області
та їх еколого-економічна оцінка
Для ефективного використання сільськогосподарських земель
постає потреба у визначенні їх екологічних та економічних
показників, тобто проведенні загальної еколого-економічної
оцінки. Екологічні дані щодо використовуваних земель
отримуються шляхом проведення бонітування ґрунтів, а
економічні показники – в результаті проведення економічної
оцінки земель. Головним результатом таких робіт виступає
еколого-економічна оцінка ґрунтів.
Якість ґрунтів уособлює таке поняття як родючість. Ця
властивість ґрунту визначає його здатність забезпечувати земні
фактори життя рослин, тобто сільськогосподарських культур.
Родючість є унікальною і постійною за умови правильного її
використання.
Територія Кіцманського району розміщена в досить складних
геолого-геоморфологічних умовах, що вимагає виділення
окремих однорідних територій. Землі району розташовані на
горбистих місцевостях і на значних височинах. Досить рідко
зустрічаються однорідні за рельєфом та іншими умовами землі
сільськогосподарського призначення [1]. Тому постає завдання у
проведені
ретельного
та
трудомісткого
природносільськогосподарського районування земель задля адекватного
врахування природних умов краю і агробіологічних вимог
сільськогосподарських культур [2]. Після проведення таких робіт,
територія району увійшла до складу двох земельно-оціночних
районів Чернівецької області: північна частина – до КіцманськоКельменецького (01) та південна - до Сторожинецького (05)
районів[3].
На основі проведених робіт із бонітування ґрунтів у межах
території Кіцманського адміністративного району, де головною
метою постає кількісне визначення відносної якості ґрунтів за їх
родючістю, тобто наскільки один ґрунт ліпше чи гірше за інший
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здатний забезпечувати екологічні вимоги сільськогосподарських
культур, встановлено бонітети усіх агровиробничих груп ґрунтів.
Найкращі екологічні умови притаманні таким ґрунтам: 40е (75
балів), 41е (89), 49е (75) та 121е (95). Зазначимо, що дані ґрунти
високобонітетніми та займають більшість території району.Це
створює передумови для вирощування на цих землях головних
сільськогосподарських культур [3].
До показників часткової економічної оцінки земель відносять
урожайність культур, окупність витрат на вирощування культур
та диференціальний дохід.
Саме бал за урожайністю зернових колосових культур має
найбільше значення та складає в межах адміністративного району
65 балів, території, що входить до (01) земельно-оціночного
району - 79 і (05) земельно-оціночного району - 53 бали.
Найвищу оцінку отримали такі агрогрупи ґрунтів: 40е (90балів),
41е (95), 49е (81), 121е (85).
Бал за окупністю затрат на вирощування даних
сільськогосподарських культур в межах (01) земельно-оціночного
району складає 49 і (05) - 31 бал.
Додатнє значення диференціального доходу може виникати
лише при отриманні додаткового доходу, що характерно при
використанні кращих умов виробництва. У цілому для території
Кіцманського району характерні як додатні, так і від’ємні
значення цього показника. Середньозважене його значення в
межах (01) земельно-оціночного району складає 55 ,а (05) - 18
балів, а для всієї території адміністративного району - 47 балів
[3].
Отже, зазначені дані дають можливість власникам та
користувачам
земель
визначати
ефективність
ведення
господарської діяльності та визначати головні проблеми
підвищення ефективності виробництва.
1.
2.
3.

Список літератури:
Атлас України. Економічна та соціальна географія України. . - К.;
Наукова думка, 2001. –180 с
Земельний кодекс України. - К.; Велес, 2011. – 80 с.
Экономическая оценка земель Кицманского района. – Черновцы,
1989. – 42 с.
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Науковий керівник – доц. Ситнікова І.О.
Вміст загального азоту у ґрунті та мулі трав’яних
водозбірно-басейнових екосистемах р. Дністер
Для водних екосистем надмірне надходження біогенних
речовин не менш небезпечне, ніж токсичне забруднення води.
Коли вміст у воді фосфору, азоту, калію перевищує критичний
рівень, прискорюються життєві процеси водних організмів.
Водозбірно-басейнова екосистема (ВБЕ) об’єднує річкову
систему та суміжні наземні екосистеми, з яких стікають в неї
поверхневі та підземні води.
Мета робити – з’ясувати особливості розподілу Нітрогену у
ґрунті та мулі трав’яних ВБЕ р. Дністер з різним ступенем
гемеробності.
Для моніторингових спостережень обрано пасторальні та
лучні екосистеми у 9 населених пунктах водозбірно-басейнової
екосистеми р. Дністер на території Чернівецької області. Вміст
загального азоту визначали у поверхневому шарі ґрунтів і
прибережному мулі за методом Кьєльдаля [1].
Показано, що вміст загального азоту коливається в межах
0,62 – 1,22 мг/г у поверхневому шарі грунтів лучних ВБЕ і в
межах 0,34 – 2,03 мг/г – пасторальних ВБЕ р. Дністер. Виявлено,
що в шести із дев’яти досліджуваних моніторингових точках
спостерігається зменшення вмісту загального азоту у ґрунтах
пасторальних екосистем порівняно з лучними, зокрема
с. Дорошівці, с. Погорилівка, с. Рухотин, с. Поляна, с. Комарів і
с. Волошкове. Знижений вміст нітрогену у поверхневому шарі
ґрунту пасторальних екосистем може бути пов’язаний з
активним виносом азоту рослинами.
Наступним етапом досліджень було визначення вмісту
загального азоту у прибережному мулі пасторальних і лучних
ВБЕ р. Дністер. Показано, що вміст загального азоту у мулі
пасторальних ВБЕ коливається в межах 0,42 – 3,68 мг/г сухої
маси, у мулі лучних ВБЕ – 0,47 – 1,05 мг/г сухої маси.
У чотирьох моніторингових точках вміст загального азоту в
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мулі вищий за його вміст у відповідних лучних ВБЕ
(с. Кострижівка, с. Вікно, с. Рухотин і с. Волошкове).
Розраховано балансний водно-грунтовий індекс (Nвода/грунт)
вмісту азоту. Практично у всіх досліджуваних точках (крім с.
Кострижівка) спостерігається перевищення значення Nвода/грунт
>1 в досліджуваних трав’яних ВБЕ р. Дністер. При цьому
виявлено високе значення даного показника у пасторальних
ВБЕ р. Дністер порівняно з лучними. Цей факт свідчить про
недостатню забезпеченість ґрунтів азотом пасторальних ВБЕ
внаслідок виносу азоту рослинами та проникнення його
неорганічних форм з потоками води у ґрунтові води та
подальшою їх міграцією. Це може бути одним із джерел
забруднення поверхневих вод, про що свідчить підвищений
вміст різних форм Нітрогену в поверхневих водах р. Дністер
досліджуваних трав’яних ВБЕ з різним рівнем гемеробності [2].
Значення балансного мулово-водний індексу Нітрогену
(Nмул/вода) не перевищує 1 у пасторальних і лучних ВБЕ в
більшості досліджуваних точок, крім с. Волошкове.
Отже, виявлено недостатня забезпеченість азотом ґрунтів
пасторальних ВБЕ р. Дністер порівняно з лучними, що
підтверджується високим значенням балансного водногрунтового індексу Nвода/грунт.
Список літератури:
1. Руденко С.С. Загальна екологія. Практичний курс: навч. Посібник у
2 ч. Частина 2 / С.С. Руденко, С.С. Костишин. Т.В. Морозова. –
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Науковий керівник – доц. Решетюк О.В.
Таксономічний аналіз раритетного компоненту
флори Буковинських Карпат
Відповідно до вимог Конвенції про біорізноманіття (1992),
збереження та відтворення біорізноманіття є актуальним
питанням сьогодення. Важливим є з’ясування особливостей
його поширення, біології, екології та перспективи збереження,
адже стійкість раритетних видів визначається біологічними,
ценотичними й екологічними параметрами. Метою нашої
роботи було з’ясувати таксономічний склад раритетного
компоненту флори Буковинських Карпат та визначити ступінь
його охорони. За даними літературних джерел [1,2], власних
досліджень та матеріалів Гербарію Чернівецького національного
університету (CHER) з території досліджень (табл. 1) відомо про
79 видів рідкісних рослин (59,8 % «червонокнижників» області).
Таблиця 1.
Розподіл видів раритетного компоненту флори Буковинських
Карпат за природними областями
Кількість
% від
Фізико-географічні області
видів

Буковинські Карпати:
- Вижницький район (гірська частина)
- Сторожинецький район (гірська частина)
- Путильський район
Буковинське Передкарпаття
Прут-Дністровське межиріччя

79
46
40
68
49
33

загальної
кількості
видів

100
58,2
50,6
86
62
41,7

28 видів трапляються в усіх районах регіону досліджень
(Gentiana acaulis L., Traunsteinera globosa Rchb.) Anacamptis
pyramidalis (L.) характерний лише для Сторожинецького
району, Ophrys insectiferaL. – для Вижницького району, 23 із
досліджуваних видів (Leontopodium alpinum Cass., Pinguicula
alpina L.) відомі лише для Путильського району, серед них і
ендемічні види Nigritella carpatica (Zapał.), Poa rehmannii (Asch.
et Graebn.) Silenanthe zawadskii (Herbich), Jovibarba hirta Opiz,
Aquilegia transsilvanica Schur, знайдені у високогірній частині
області (хребет Чорний Діл). Більшість видів є вразливими (33)
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та рідкісними (20), природоохоронний статус 16 із них
(зникаючі) передбачає заходи щодо особливої охорони та
відновлення ex situ та in situ. 31 вид трапляється в усіх трьох
природних областях Буковини (Буковинське Передкарпаття – 49
видів, Прут-Дністровське межиріччя – 33 види).
Проведений нами таксономічний аналіз рідкісних рослин
Буковинських Карпат показав (табл. 2), що рослини належать до
24 родин – провідне місце належить родині Orchidaceae
(44,3 %). Поодинокими видами представлені 12 родин.
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Таблиця 2.
Родинний спектр раритетного компоненту флори
Кількість
% від
Родини
видів

Orchidaceae
Asteraceae
Ranunculaceae
Gentianaceae, Iridaceae, Ophioglossacea,
Poaceae
Amaryllidaceae,Cyperaceae,Cystopteridaceae,
Lycopodiaceae, Solanaceae
Alliaceae, Brassicaceae, Campanulaceae,
Cariophilaceae, Crassulaceae, Colchicaceae,
Fabaceae, Huperziaceae, Lentibulariaceae,
Liliaceae, Pinaceae, Taxaceae.
Всього: 24

загальної
кількості
видів

35
5
4
по 3

44,3
6,3
5
по 3,8

по 2

по 2,54

по 1

по 1,27
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Більшість видів на території області знаходиться під охороною у
об’єктах ПЗФ, однак є види, такі як Botrychium matricariifolium,
Iris sibirica, Anacamptis pyramidalis, Herminium monorchis,
Malaxis monophyllos, Echinops exaltatus, Carex loliacea, Ophrys
insectifera, які ще чекають на створення нових об’єктів.
Список літератури:
1. Червона книга України. Рослинний світ /За ред. Я.П. Дідуха.
Київ, 2009.
2. Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І. Сторінками Червоної
книги України (рослинний світ). Чернівецька обл. Чернівці,
2010. С. 97-219.
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Галина Захарюк
Науковий керівник – доц. Хлус Л.М.
Просторово-часові аспекти мінливості гістологічної
структури гепатопанкреасу молюсків роду Helix L.
(Gastropoda: Geophila: Helicidae)
Одним з головновних завдань сучасного етапу розвитку біоіндикаційних досліджень є формування бази даних щодо основних кількісних ознак індикаторних видів, характеру та ступеня
їх мінливості як в межах окремих популяцій, так і цілісних видів
у різних аспектах: просторовому, часовому, онтогенетичному
тощо [1]. Серед перспективних напрямів досліджень – оцінка
показників морфо-функціонального стану органів і тканин видів
з великою тривалістю життя. На особливу увагу в цьому сенсі
заслуговують наземні молюски, здатні населяти як природні, так
і антропогенно трансформовані біогеоценози. Мета роботи –
дослідження гістологічної будови гепатопанкреасу молюсків роду Helix L. з територій невиснажливого використання та антропогенно трансформованих місцеіснувань.
Досліджували гепатопанкреаси статевозрілих особин H. pomatia L. та H. lutescens (Rssm.); загалом опрацьована 41 вибірка,
проаналізовано 3312 зрізів гепатопанкреасів (1104 гістологічні
препарати). Для виявлення можливих деструктивних змін гепатопанкреасів підрахували частки ацинусів різного ступеня пошкодженості в кожній вибірці.
Аналіз отриманих даних дозволив констатувати таке: 1.
Співвідношення ацинусів різного ступеня пошкодження в гепатопанкреасах молюсків одного виду в межах певного біогеоценозу характеризується відносною сталістю в часі. Це показано
для популяцій H. pomatia з Прут-Дністровського межиріччя та з
гірської зони Буковини. 2. Не виявлено значущих відмінностей у
відсоткових співвідношеннях ацинусів різного ступеня пошкодження в гепатопанкреасах виноградних слимаків, зібраних з різних локалітетів у межах одного географічного пункту рівнинної
зони Буковини в один вегетаційний сезон. Це спостерігається
для популяцій H. pomatia як у степовому фізико-географічному
районі, так і в умовах західної частини Хотинської височини.
Водночас, у гірських умовах спостерігаються невеликі, але зна71

чущі відміності між частками інтактних ацинусів у гепатопанкреасах молюсків, що населяють різні урочища. 3. Значущо не
відрізняються згадані показники у виноградних слимаків з просторово розмежованих популяцій, які населяють ділянки невиснажливого використання в межах рівнинної та гірської зон. 4.
Установлено, що найвищою сумарною часткою пошкоджених
ацинусів та найвищим відсотком сильно пошкоджених ацинусів
характеризуються гепатопанкреаси виноградних слимаків, які
населяють зелену зону ВАТ «Текстерно» (м. Тернопіль) та
територію промислових складів (м. Чортків). Подібні закономірності встановлені також для популяцій H. lutescens. Для верифікації отриманих результатів провели аналіз подібності досліджуваних популяцій H. pomatia за співвідношенням часток
ацинусів різного ступеня пошкодження методом деревовидної
кластеризації. Згідно з дендрограмою, отриманою методом
«най-ближчого сусіда», популяція виноградного слимака з
території ВАТ «Текстерно» виділяється від усього іншого
масиву на відстані близько 19 евклідових одиниць. Усі
популяції з природних місцеіснувань виявляють значно більшу
подібність. Висновок про істотні відмітності популяції з
техногенної зони підтвер-джує кластеризація, здійснена
методом повного включення, при використанні якого популяція
з ВАТ «Текстерно» відокрем-люється від усіх інших на відстані
44 е. од.
Отже, можна констатувати, що в гепатопанкреасах молюсків
роду Helix, які населяють техногенно трансформовані місцеіснування, збільшується відсоток пошкоджених ацинусів у порівнянні з тваринами, які населяють природні біогеоценози.
Виходячи з цього, даний показник можна вважати перспективним для використання у біоіндикації техногенного забруднення
довкілля.
Список літератури:
1. Соколов Ф.М. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти
дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього
середовища / Ф.М. Соколов // Бiологiя. Екологiя. – 2007. – №4. – С.
142-149.
72

Олександр Іщенко
Науковий керівник – доц. Давидюк Ю.М.
Будова 5’ЗТС 35S рДНК видів роду Solanum mamosum L.
Родина Solanaceae – монофілетична група рослин, що налічує
приблизно 100 родів та 2500 видів. До неї належать
сільськогосподарські культури світового значення, такі як
картопля, томат, перець, баклажан та тютюн [4, Vol. 57, P. 1159].
У родині будова міжгенного спейсера (МГС) генів, що кодують
35S рРНК (35S рДНК), вивчена лише для кількох видів родів
Solanum, Nicotiana та Capsicum [2, Vol. 298, Р. 313; 3, Vol. 276, P.
70 ]. Водночас рід Solanum найбільший у родині, а види, які до
нього належать, характеризуються високою генетичною
мінливістю, що робить даний рід зручною моделлю для
еволюційних досліджень на молекулярному рівні [3, Vol. 276, P.
70], зокрема, із використанням 35S рДНК як молекулярногенетичного маркера. Тому метою нашої роботи було визначення
особливостей будови МГС 35S рДНК, у тому числі його частини
– 5’ зовнішнього транскрибованого спейсера (5’ЗТС) у Solanum
mamosum L. представника малодослідженої секції роду.
Виділення загальної ДНК із гербарних зразків проводили
цетавлоновим методом [1, с. 58]. Якість отриманих препаратів
ДНК визначали за допомогою методу електрофорезу в 1%
агарозному гелі [1, с. 70]. Для ампліфікації методом
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) використовували пари
праймерів: для ампліфікації МГС – RNt-1 + RNt-2, а для 5’ ЗТС
– праймери RV20-Not + 18S-Not, та полімеразу Dream Taq.
Аналіз продуктів ПЛР-ампліфікації проводили методом гельелектрофорезу у 1% агарозному гелі.
На першому етапі встановлено, що для отримання помітних
кількостей продуктів ПЛР-ампліфікації МГС необхідно
проведити реакцію полімеризації за зниженої температури 68 °С
та удвічі більшої кількості полімерази. Підібрані умови дають
можливість отримувати ПЛР-продукти завдовжки кілька тисяч
пар нуклеотидів. У результаті електрофоретичного аналізу
спектру отриманих продуктів ампліфікації встановлено, що в усіх
випадках утворюється лише один ПЛР-продукт довжиною
близько 3000 пн (Рис. 1). Така довжина МГС відповідає довжині
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МГС раніше досліджених видів Solanum секції Petota. На другому
етапі досліджень проводилась ампліфікація 5’ЗТС з
використанням в якості матриці геномної ДНК та отриманих
продуктів ампліфікації МГС. Аналіз електрофореграм спектрів
отриманих продуктів ампліфікації виявив, що при на матриці
геномної ДНК в усіх випадках утворювалося два ПЛР-продукти
завдовжки приблизно 1600 і 1100 пн, а на матриці ПЛР-МГС
завжди утворювався лише один ПЛР продукт довжиною
приблизно 1100 пн (Рис. 2). Це дозволяє припустити, що в геномі
S. mamosum присутній лише один варіант повтору 35S рДНК.
Водночас наявність двох ПЛР-продуктів, отриманих на матриці
геномної ДНК, засвідчує імовірність існування у геномі
S. mamosum послідовностей, що відповідають фрагменту 35S
рДНК і, можливо, є псевдогенами. Для перевірки даних
припущень на наступних етапах планується провести клонування
та сиквенування отриманих ПЛР-продуктів.
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Оксана Кавуля
Науковий керівник – доц. Васіна Л. М.
Вміст каротиноїдів в клітинах Rhodotorulasp. за умов
зміни середовищ культивування
Високу біологічну цінність каротиноїдів пов’язують не
лише з вітамін А прекурсорною дією, а й антиоксидантним,
антимутагенним, протипухлинним ефектом. Утворення багатьох
важливих каротиноїдів можливе в клітинах дріжджів роду
Rhodotorula, зокрема β-каротину, торуліну, торулародину [1].
Процес біосинтезу каротиноїдів мікроорганізмами значною
мірою залежить від складу поживного середовища. Знаючи
біохімічні особливості процесу, його можна корегувати шляхом
додавання в середовище культивування попередників
отримуваного продукту, індукторів або стимуляторів.
Дріджі культивували у рідкому поживному середовищі
протягом 2 (інокулят) та 5 діб (основна ферментація). Для зміни
біосинтетичного потенціалу нижчих грибів використовували:
ретинол (індуктор каротиногенезу), ацетат натрію (попередник
каротиноїдів), пероксид водню (агент оксидативного стресу).
Після деструкції дріжджових клітин та екстракції пігментів
здійснювали їх спектрофотометричне визначення.
Як свідчать експериментальні дані, усі досліджувані
сполуки виявляли стимулюючу дію на процес каротиногенезу,
ступінь якого варіювала залежно від виду продуцента та типу
пігменту (рис.1). Заслуговує уваги факт суттєвіших змін вмісту
пігментів у клітинах Rhodotorulaglutinis, порівняно з
Rhodotorularubra.
Найбільший вплив як на кількісний, так і якісний склад
каротиноїдних пігментів зафіксований у випадку внесення у
глибинну культуру пероксиду водню. Даний окислюючий агент
викликав збільшення загального вмісту каротиноїдів,
βкаротину,
торуліну,
торулародину в
клітинах обох
досліджуваних дріжджів. Причому загальна кількість пігментів
зростала у 2 – 3,2 рази, вміст β-каротину –до2,5 разів, торуліну –
на 50-70%, торулародину– 1,5-2,5 рази.
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За умов додавання ацетату натрію зареєстровано зростання
сумарного вмісту каротиноїдів, проте не виявлено значних змін
у кількості червоних пігментів (торуліну, торулародину), цінних
у промисловому відношенні та характерних саме для даного
роду дріжджів. Даний попередник каротиногенезу доцільний у
випадку спрямованого синтезу Rhodotorula попередника
вітаміну А.
Найменше стимулюючий вплив на синтез пігментів
проявляв
ретинол,
що,
за
літературними
даними,
використовується як індуктор.

А
Б
Рис. 1. Вміст загальних каротиноїдів (А) та
торулародину (Б) в клітинах Rhodotorulasp. за умов зміни
середовищ культивування
Отже, перспективними є дослідження, пов’язані з
розробкою ефективних і економічно доцільних середовищ
вирощування каротинсинтезуючих дріжджів, до складу яких на
певних етапах культивування стимулюючий агент вносять
пероксид водню.
Cписок літератури:
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Тетяна Кадайська
Науковий керівник – доц. Волощук О.М.
Співвідношення редокс-форм убіхінону в мітохондріях
печінки щурів за умов аліментарної депривації
протеїну
На сьогодні відкритим залишається питання про біохімічні
механізми порушення клітинної енергетики за умов
аліментарної депривації протеїну. Для розгляду причин змін у
системі енергозабезпечення клітин за умов аліментарної
білкової недостатності актуальним є визначення ланок, що
лімітують її можливості. Ключова роль у біоенергетичних
процесах у клітині належить убіхінону, що забезпечує
перенесення електронів від NADH-дегідрогеназного комплекса
(Комплекс І) і сукцинатдегідрогеназного комплекса (Комплекс
ІІ) дихального ланцюга на систему мітохондріальних
цитохромів [1].
Метою нашої роботи було визначення вмісту загального,
окисленого та відновленого убіхінону в мітохондріальній
фракції печінки щурів за умов аліментарної білкової
недостатності.
Модель дослідження передбачала поділ тварин на групи: І
група – щурі, які перебували на повноцінній напівсинтетичній
дієті (К); ІІ група – щурі, які перебували на напівсинтетичній
низькопротеїновій дієті (1/3 добової потреби білка) (НПР).
Результати проведених досліджень показали, що в умовах
аліментарної депривації протеїну в мітохондріальній фракції
печінки щурів спостерігається тенденція до зниження вмісту
загального убіхінону до 35% в порівнянні з контрольною
групою тварин. Враховуючи, що зниження рівня загального
убіхінону навіть на 25% свідчить про дисбаланс
біоенергетичного метаболізму, то результати наших досліджень
указують на порушення системи енергозабезпечення клітин
печінки в умовах аліментарної депривації протеїну.
Встановлений факт, імовірно, може бути пов’язаний із
порушенням синтезу убіхінону при білковій недостатності,
оскільки його попередником є амінокислота тирозин [2].
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Рис. 1. Вміст редокс-форм убіхінону в мітохондріальній фракції
печінки за умов аліментарної депривації протеїну

Зниження вмісту загального убіхінону супроводжується
перерозподілом співвідношення його окисленої і відновленої
форми. Нами встановлено зниження вмісту окисленої форми
убіхінону вдвічі в порівнянні з контролем, при цьому вміст
відновленої форми достовірно не змінюється. Результати
досліджень дозволяють зробити висновок, що одним із
механізмів
порушення
функціонування
системи
біотрансформації енергії в умовах аліментарної депривації
протеїну є зниження вмісту загального убіхінону в мітохондріях
печінки та перерозподіл його редокс-форм, що буде призводити
до порушення передачі електронів на цитохромну ділянку
дихального ланцюга.
Список літератури:
1. Smeitink J. R. Human NADH: ubiguinon oxidoreductase / J. R.
Smeitink, R. S. Sengers, F. L. Trijbels et. al. // Journal of bioenergetics and
biomembranes. – 2011. – Vol. 33, № 3. – P. 259–266.
2. Бурлака А. П. Модифікуюча дія убіхінону, комплексу попередників
і модулятора його біосинтезу на мітохондрії тканин печінки та серця за
умови введення доксорубіцину / А. П. Бурлака, О. Б. Кучменко, Д. М.
Петухов // Оригинальные исследования. – 2011. – Т. 13, № 4. – С. 301–
303.
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Анастасія Казюк
Науковий керівник – доц. Беспалько Р.І.
Сучасні правові аспекти охорони земель
Земля ─ це найголовніше джерело багатства: верхній
найродючіший шар землі (ґрунт) є базою розвитку сільського і
лісового господарства; в надрах землі знаходяться величезні
запаси корисних копалин; вода, без якої взагалі неможливе
життя, також органічно пов’язана із землею. Зрештою, земля є
просторовим базисом розміщення засобів виробництва у
багатьох сферах діяльності. Тому вивчення питань щодо її
охорони, раціонального використання є завжди актуальним.
Значення проблеми охорони земель зростає, якщо
врахувати, що охорона земель є важливою складовою частиною
охорони навколишнього природного середовища. Охороні
підлягають не лише землі сільськогосподарського призначення,
а й інші види земельних ресурсів України: землі населених
пунктів, промисловості, транспорту, природоохоронного,
оздоровчого та іншого призначення. В Україні сьогодні
неосвоєних земель майже немає. Збереглися вони, окрім
заповідників, тільки в місцях, що досі вважалися непридатними
для господарського використання — ярах, крутосхилах, балках.
Саме тому вкрай необхідне ефективне правове забезпечення
всіх освоєних земель.
Землі потрібно охороняти не лише від необґрунтованого
зменшення кількості, а й від зниження їхньої родючості. На
велику увагу заслуговує охорона верхнього, найбільш родючого
шару земної кори — ґрунту. Саме ґрунт забезпечує
продуктивний розвиток рослинного покриву, є живильним
середовищем для зернових та інших сільськогосподарських
культур.
У нашій країні є величезні запаси чорноземів – кращого у
світі ґрунту, що досягають за деякими оцінками 40 % світових
запасів.
Проблема охорони земель вирішується різними шляхами і
засобами, зокрема, правовими. При вирішенні теоретичних і
практичних питань охорони земель треба виходити з того, що
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забезпечення їх охорони — це конституційна вимога. Статтею
14 Конституції України визначено: «Земля є основним
національним багатством, що перебуває під особливою
охороною держави» [1].
Поряд з організаційно-правовими заходами охорони земель
чинне
законодавство
України
передбачає
юридичну
відповідальність за порушення земельного законодавства, що
тягне за собою дисциплінарну, кримінальну, адміністративну
види відповідальності.
При вирішенні питання охорони земель уважніше треба
ставитись до їхнього санітарного стану. Кримінально-правова
відповідальність за порушення земельного законодавства
виявляється в кримінальному переслідуванні злочинних
порушень земельного законодавства. Основним критерієм, що
відрізняє кримінальне від інших правопорушень, є неоднаковий
характер їх суспільної небезпеки. Посадові особи, винні в
злочинному порушенні земельного законодавства, несуть
відповідальність за статтями Кримінального кодексу України
про посадові злочини, зокрема за ст. 364 — зловживання владою
або службовим становищем; ст. 365 — перевищення влади або
службових повноважень; ст. 367 — службова недбалість.
За даними Міністерства екології та природних ресурсів
України на охорону земель в минулому році використано майже
90 млн. грн., з яких 26,5 млн. грн. надійшли в порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
та
лісогосподарського виробництва, спрямовано на проведення
робіт зі збереження та відновлення земель – рекультивацію
земель. Крім того, 60 млн. грн. також було виділено на охорону
земель у відповідності до регіональних програм .
Отже, вдосконалення (в тому числі і правове) процесу
покращення охорони земель — це актуальна проблема
сьогодення, вирішення якої стане важливим кроком до
подолання екологічної кризи загалом та збереження ґрунтового
покриву, зокрема.
Список літератури:
1. Конституція України: К.: Велес, 2011. - 80с.
2. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
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Світлана Каланжій
Науковий керівник – доц. Літвіненко С.Г.
Рід Potentilla L. у флорі Чернівецької області
Рід Potentilla L. (Rosaceae Juss.) у світовій флорі представлений 420 видами [5, с. 309-452], з яких у флорі України – 41
вид [4, с. 164-167]. Для території Чернівецької області станом на
1859 р. Fr. Herbich указував 13 видів роду Potentilla L. [6, с. 432436]. У "Конспекті флори Північної Буковини" [1, с. 67-69]
наведено 14 видів роду Potentilla L. На основі аналізу гербарних
зразків гербарію Чернівецького національного університету
(CHER) нами з'ясовано, що у Чернівецькій області зростає 20
видів роду Potentilla L. Вони трапляються у всіх природногеографічних зонах Чернівецької області, проте найбільше – у
Буковинському Передкарпатті (табл. 1).
Таблиця 1
Розподіл видів роду Potentilla L. за природно-географічними
зонами Чернівецької області
Вид

Potentilla alba L.
P. anserina L.
P. argentea L.
P. arenaria Borkh.
P. astrachanica Jacd.
P. aurea L.
P. canescens Besser.
P. chrysantha Trev.
P. erecta (L.) Raeusch.
P. goldbachii Rupr.
P. humifusa Willd. ex
Schlecht.
P. impolita L.
P. intermedia L.
P.leucopolitana P.J.Müll.
P. norvegica L.
P. obscura Willd.
P. pilosa Willd.

Природно-географічні зони
Прут-Дніст- Буковинське Буковинсь
Передкарпат кі Карпати
ровське
межиріччя
тя
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
-

+
+
-

P. reptans L.
P. sulphurea Lam.
P. supina L.

+
+
+

+
+
+

-

Серед видів роду Potentilla L. є представники, які володіють
лікарськими властивостями. До офіцинальних лікарських рослин віднесено, зокрема, P. erecta (L.) Raeusch. Його кореневища
містять дубильні речовини (до 31 %), флобафени, кристалічний
ефір торментол, тритерпенові сапоніни, хінну й елагову
кислоти, крохмаль, мінеральні речовини (6 %) і використовуються як в’яжучий, протизапальний і кровоспинний засіб, а
зовнішньо – як протизапальний засіб [2, с. 862]. Це дало
підставу для проведення оцінки запасів лікарської сировини
(кореневищ) P. erecta, яку здійснювали за методикою
В.М. Мінарченко та П. І. Середи [3, с. 33-38] на прикладі
популяції, виявленої в окол. смт. Берегомет на г. Стіжок
(Вижницький р-н). З'ясовано, що експлуатаційний запас
свіжозібраних кореневищ P. erecta на площі, зайнятій
популяцією, становить 37,2 кг; у перерахунку на повітряно-суху
сировину (її вихід – 48 %) – 17,86 кг. Період відновлення
популяції P. erecta становить 4 роки [3, с. 56], тому обсяг
допустимого щорічного використання популяції – 7,44 кг
свіжозібраної сировини, що сприятиме відновленню популяції.
Список літератури:
1. Конспект флори Північної Буковини (судинні рослини) /
Термена Б.К., Стефаник В.І., Серпокрилова Л.С., Якимчук
М.К., Баканова Н.В., Вайнагій В.І. та ін. – Чернівці: Вид-во
газети "Від Дністра до Горині", 1992. – С. 67-69.
2. Лікарські рослини України: Енциклопедичний довідник / за
ред. А.М. Гродзінського. – К.: Вид-во "Українська
енциклопедія", 1991. – С. 862.
3. Мінарченко В. М., Середа П. І. Ресурсознавство. Лікарські
рослини. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 71 с.
4. Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д.Н.,
Котов М.И., Прокудин Ю.М. – К.: Фитосоциоцентр, 1999. –
С. 164-167.
5. Флора Восточной Европы / отв. ред. Н. Н. Цвелев. – т. Х. –
СПб.: Изд-во СПХФА, 2001. – С. 309-452.
6. Herbich Fr. Flora der Bucovina. – Leipzig, Verlag von
F.Volckmar, 1859. – P. 432-436.
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Віолетта Каланча
Науковий керівник – асист. Халавка Ю.Б.
Броунівський рух призматичних наночастинок
Металеві наночастинки, зокрема золота і срібла
знаходяться на передньому краю нанотехнологій через їх
широкий спектр застосування в таких областях, як каталіз, наноелектроніка, медична діагностика і біологічні зображення [1].
Для визначення розмірів наночастинок використовуються
методи
динамічного розсіювання світла, скануючої та
просвічуючої
електронної
мікроскопії,
атомно-силової
мікроскопії. Нещодавно нами розроблено метод аналізу
траєкторій наночастинок (нанотрекінгу) [2], що дозволяє
безпосередньо визначити, форму, розмір і кількість
наночастинок.
Дана робота присвячена дослідженню характеристик
колоїдних розчинів наночастинок срібла методом нанотрекінгу
та встановлення впливу форми частинок на закономірності
броунівського руху. Для дослідження використовували водні
колоїдні розчини нанотрикутників срібла. Розрахунок їх
розмірів проводиться за рівнянням Ейнштейна-Стокса.
Отримані
значення
дають
можливість
визначати
гідродинамічний діаметр наночастинок з відносною похибкою
не більше 5%.
Дослідження проводилися на основі оптичного
мікроскопа оснащеного конденсором темного поля. Відеозапис
руху частинок фіксували цифровою відеокамерою Olympus E-3 і
аналізували за допомогою комп’ютерної програми «Particle
Analyzer» в програмному середовищі MatLab. На основі значень
глибини різкості об’єктива та площі поля зору камери
розраховували концентрацію наночастинок у розчині.
Досліджувані колоїдні розчини нанотрикутників
синтезували за методикою [2], які далі опромінювали світлом з
довжиною хвилі 630 нм.
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Рис. Темнопольове зображення призматичних наночастинок срібла та гістограма розподілу розмірів у нм
Як видно із темнопольового зображення (рис.),
наночастинки розсіюють світло синього, зеленого та червоного
діапазонів, що свідчить про їх відносну полідисперсність. Це
узгоджується з результатами нанотрекінгу (див. рис.) згідно
яких, ефективний гідродинамічний діаметр нанопризм
становить від 20 до 140 нм. З вимірювань скануючої
електронної мікроскопії видно, що висота одержаних нанопризм
не перевищує 30 нм, а їх діаметр сягає 200 нм. Оскільки під час
броунівського руху можливий не лише поступальний, але і
обертальний рух призм, то одержані значення гідродинамічного
діаметра повинні знаходитися в межах цих розмірів, що і
спостерігається в нашому дослідженні.
1.

2.

Список літератури:
Measurements of the Diffusion Coefficient of Nanoparticles by
Selective Plane Illumination Microscopy / I. V. Fedosov, I. S.
Nefedov, B. N. Khlebtsov, and V. V. Tuchin // Optika I Spekroskop. –
2009. – Vol. 107, N. 6. – P. 894-900.
Іліка А.І. Фотостимульоване відновлення йонів Аргентуму з
утворенням декаедричних наночастинок. / А.І.Іліка, І.А.Чікірка,
Ю.Б. Халавка // Наук. вісник ЧНУ. — 2011. — Вип. 555: Хімія. —
C. 40-43.

84

Тетяна Калин
Науковий керівник - доц. Панчук І.І., асист. Буздуга І.М.
Вплив сольового стресу на активність каталази
у рослин Arabidopsis thaliana
Одним із абіотичних факторів, вплив якого на рослинні
організми зростає з кожним роком, є засолення ґрунтів.
Сольовий стрес пригнічує ріст і розвиток рослин та призводить
до зниження їх продуктивності. Досліджено, що за дії сольового
стресу в рослинних клітинах відбуваються порушення іонного
та осмотичного гомеостазу [5, 6, p. 137-139]. Порушення
останніх призводить до утворення активних форм кисню (АФК),
пошкодження мембран та макромолекул. АФК, зокрема
пероксид водню, можуть виконувати подвійну роль у
метаболізмі рослин: за одних умов викликати окиснювальнi
пошкодження важливих внутрішньо-клiтинних компонентів, а
за інших - бути необхідними для забезпечення клітинної
відповіді на дію стресових факторів [3, 33, p. 456; 5, 6, p. 138].
Контроль концентрації пероксиду водню у клітині
здійснюється антиоксидантними ферментами, що розщеплюють
його, а саме – каталазою (САТ) та групою пероксидаз. У
літературі існують численні дані, які підтверджують важливу
роль СAT у захисті рослинної клітини за дії абіотичних
стресових факторів [4, 61. p. 4212].
Метою нашої роботи було дослідження впливу сольового
стресу на активність каталази у рослин A. thaliana.
Стресову обробку рослин проводили на рослинах A. thaliana
лінії Col 0. У рослин 5-тижневого віку, що росли на ґрунті, у
воді гострим лезом відокремлювали надземну частину від
кореневої системи, і місцем зрізу занурювали у 0,5-кратне
середовище Мурасіге-Скуга (0,5х MS), що містило різні
концентрації хлориду натрію – 50; 100 та 200 мМ. Стрес
проводили у темряві за температури 20°С протягом 4-х та 8-ми
годин. Контролем слугували рослини, що інкубувались
протягом зазначеного часу у 0,5х MS без додавання іонів
хлориду натрію. Після стресу рослини заморожували в рідкому
азоті та зберігали в морозильній камері за температури -70ºС.
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Екстракцію білків проводили у буфері, що містив 0,1 М
трис-НСІ (рН=6,8), 20 % гліцерин, 30 мМ дитіотрейтол та 0,1 %
нерозчинний полівінілполіпіролідон (ПВПП). Кількість білка в
екстракті визначали спектрофотометрично за методом
Бредфорда [2, 72, р. 250].
Каталазну активність визначали за методом, описаним нами
раніше [1, 42, с. 501]. Метод ґрунтується на здатності молібдату
амонію утворювати з пероксидом водню комплекси жовтого
забарвлення, інтенсивність якого вимірювали спектрофотометрично за довжини хвилі 410 нм.
У результаті проведених досліджень виявлено, що 4 годинна
обробка хлоридом натрію у концентрації 100 мМ викликала
зниження активності САТ на 20%, порівняно з контролем. Тоді
як застосування найвищої концентрації хлориду натрію – 200
мМ – не викликало істотних змін активності ферменту та
значення наближались до контрольних.
Довготривала обробка хлоридом натрію протягом 8 годин
викликала зниження активності САТ на 34% лише за
концентрації 100 мМ. Ці дані свідчать, що за таких умов
інтенсивно відбуваються окислювальні пошкодження білків, що
спричиненні зростанням рівня АФК в клітині.
Список літератури:
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Екологічний моніторинг нітрогену у водозбірнобасейнових екосистемах р. Сірет
У зв'язку зі зростанням антропогенного навантаження на
екосистеми, особливо загострилася проблема якості грунтового
середовища, що зумовлює необхідність з'ясуваня механізмів
формування екотоксикологічних ситуацій у грунтах з метою їх
уникнення та подолання. Значний інтерес при цьому становить
кругообіг Нітрогену.
Метою дослідження було визначення вмісту Нітрогену у
водозбірно-басейнових екосистемах (ВБЕ) р. Сірет трав’яного
типу (лучних та пасторальних). Моніторингу підлягав
поверхневий шар ґрунту відповідних ВБЕ. Рівень Нітрогену
порівнювали у зазначених структурних компонентах лучної та
пасторальної ВБЕ, а також кожної з них з ГДКгп – гранично
допустимою концентрацією господарського призначення.
Річка Сірет бере початок у межах Покутсько-Буковинських
Карпат біля с. Долішній Шепіт, де розміщена 2-га станція
здійснюваного нами моніторингу. Особлива увага до цієї річки
зумовлена її транскордонним статусом. Адже вона перетинає
українсько-румунський кордон на території Чернівецької
області біля с. Новий Вовчинець (12-та станція здійснюваного
нами моніторингу) [1].
Вміст Нітрогену визначали стандартизованим методом:
загальний Нітрогену – методом Кьєльдаля у модифікації З.В.
Чмельової та С.Л. Тютерева [2]. Дослідження проводились у
період весняного водопілля (кінець квітня – початок травня 2013
року).
Нами встановлено, що середній вміст загального Нітрогену у
поверхневому шарі ґрунтів пасторальних ВБЕ р. Сірет
достовірно не відрізняється від лучних і перебуває на рівні 3,43,9%. Лише у с. Комарівці відсоток Нітрогену в поверхневому
шарі ґрунтів пасторальної ВБЕ виявився достовірно більшим,
ніж лучної (табл. 1).
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Таблиця 1
Вміст загального Нітрогену в поверхневому шарі ґрунтів ВБЕ
р. Сірет, % (n=4)
Тип ВБЕ
№

Станції моніторингу

Лучна

Пасторальна

1

с. Селятин

6,12 ± 0,5

7,34 ± 0,5

2

с. Долішній Шепіт

4,08 ± 0,3

3,01 ± 0,4

3

смт. Берегомет

3,52 ± 0,2

-

4

с. Стара Жадова

3,51 ± 0,2

3,52 ± 0,8

5

с. Банилів Підгірний

5,79 ± 0,1

6,41 ± 0,5

6

с. Комарівці

1,72 ± 0,3

5,16 ± 0,8*

7

м. Сторожинець

2,78 ± 0,1

2,49 ± 0,1

8

с. Красноїльськ

-

3,58 ± 0,1

9

с. Кам’янка

-

4,47 ± 0,3

10

смт. Глибока

3,53 ± 0,4

3,53 ± 0,2

11

с. Куликівка

1,05 ± 0,2

1,41 ± 0,1

12

с. Новий Вовчинець

1,66 ± 0,1

2,21 ± 0,3

Середнє значення:
3,4
3,9
Примітка: * - різниця між пасторальною та лучною ВБЕ достовірна
при P<0,05; - прирічкові луки в даному населеному пункті відсутні.

1.

2.

Список літератури:
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Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. збірник. / Ю.С.
Ющенко, М.Д. Пасічник. – К.: ВГЛ ”Обрії”, 2010. –Т.4 (21). – С.
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Науковий керівник – асист. Череватов О.В.
Мінливість довжин послідовностей 5S рДНК у
джмеля кам’яного та бджоли медоносної, родини
Бджолині (Bombus lapidarius, Apis mellifera, Apidae).
Кластер 5S рДНК складається з кількох копій висококонсервативних кодуючих ділянок довжиною 120 пар
нуклеотидів (пн), розділених міжгенними спейсерами (МГС) [2,
с. 3-4]. Кодуючі ділянки разом з міжгенними спейсерами
утворюють тандемні повтори, які розміщуються за типом
«голова до хвоста». Тоді як 5S рРНК гени залишаються
незмінними навіть у віддалених таксонів, МГС є більш
мінливим, та зазвичай має розмір від 100 до 700 п.н. [3, с. 252].
Ми досліджували мінливість за довжиною повторюваної
ділянки 5S рДНК у бджоли медоносної та джмеля кам’яного, що
належать до родини Бджолині (Apis mellifera, Bombus lapidarius,
Apidae). Матеріалом для досліджень були особини бджоли
медоносної, зібрані в околицях міста Чернівці (зразок №2) та
міста Бар, Вінницької області (зразок №7) та джмеля кам’яного
м. Чернівці.
Загальну ДНК екстрагували з комах згідно стандартного
протоколу. Полімерність ДНК перевіряли за допомогою
електрофорезу в 1% агарозному гелі [1, c. 157]. Для ампліфікації
повторюваної ділянки 5S рДНК і міжгенного спейсера був
використаний метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Для ПЛР використовували два праймери RV0803 та RV0804, які
є комплементарними до послідовності 5S рДНК даних видів, і
були змодельовані за допомогою програми Primer Design, що
присутня у базі даних Genbank.
За допомогою електрофореграм було встановлено, що
повторювані ділянки 5S рДНК у A. mellifera та B. lapidarius,
характеризуються різним розміром повторюваної одиниці
(рисунок). Виявлено, що у представників навіть різних колоній
бджоли медоносної спостерігається деякий поліморфізм за
довжиною досліджуваних ділянок ДНК. Так у зразка №2
спостерігаються ампліфікати з довжиною фрагментів біля 420
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п.н. (рис. А), а у зразка №7 – фрагменти довжиною 190 пн та
~420 пн (рис. Г). На відміну від бджоли, у джмеля кам’яного
спостерігалися фрагменти довжиною близько 340 пн та 800 пн
(рис. А та В).

Рисунок. Результати електрофоретичного розділення
ПЛР-ампліфікатів 5S рДНК
М. – маркер pBluescript II KS(+)/MspI;
1. ПЛР продукт B. lapidarius;
2. ПЛР продукт A. mellifera зразок №2;
3. ПЛР продукт A. mellifera зразок №7.
Отже, можна сказати, що у медоносних бджіл з різних
колоній спостерігаються як однакові, так, і відмітні за
довжиною ділянки 5S рДНК. Крім того, у близькоспорідненого
виду B. lapidarius спостерігаються значні відмітності варіантів і
довжин 5S рДНК.
Список літератури:
1. Маниатис Т.
Молекулярное клонирование.
Методы
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evolution of 5S and 35S ribosomal RNA genes (rDNA) in the Asteraceae
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Науковий керівник – асист. Романко Р.М.
Необхідність упровадження 3D-кадастру в Україні
У відповідності до збільшення населення України за останні
200 років, а також у відповідності до законів, що гарантують
права на землю, важливість і необхідність декларування прав
власності, особливо індивідуалізованих прав, зростає, коли
зростає густота населення і використання землі стає
інтенсивнішим. Необхідна система, яка б затверджувала право
власності і право користування землею на правовій основі.
Система подібного виду вже розроблена і реалізована в Україні,
це система державного земельного кадастру. Проте дана
система відкрила безліч недоліків і недопрацювань, як у
відображенні введених даних на планово-картографічному
матеріалі (відомі випадки коли земельні ділянки накладались,
одна на одну, а в Криму знаходились в морі на відстані від
берега до 15 км), так і в автоматизації введення даної
інформації. Крім того, публічна земельна кадастрова карта менш
точна та інформативна на відміну від її Польського аналога.
Головним завданнями ведення державного земельного
кадастру є облік і реєстрація правового статусу земельних
ділянок, а також обмежень і обтяжень в їх використанні.
Зважаючи на розвиток міст, кадастр у вигляді 2D (двовимірному
просторі) не може справитись з деякими завданнями в силу
своїх конструктивних особливостей, які все частіше починають
з’являтись. Однією із особливостей 2D планів і карт є
недопустимість пересікання і накладання меж земельних
ділянок, а також існування невизначених проміжків між ними.
Згідно зі ст. 79 Земельного кодексу України, право власності
поширюється не тільки на поверхневий шар, але й на простір,
що знаходиться над і під поверхнею ділянки на висоту і на
глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та
інших будівель і споруд [1]. У розвинених країнах урбанізація
призвела до утворення особливих прав, коли власність різних
суб’єктів розташовується одна над іншою.
Якщо навіть реєструвати права відповідно до чинного
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законодавства, описуючи і змальовуючи їх за правилами
реєстрації, все одно залишаються певні проблеми [2].
Прикладами 3D-формалізації існуючих ситуацій можуть бути:
- будівництво поверх прав одного суб’єкту а іншим;
- комунікаційна інфраструктура над і під землею (метро,
тунелі тощо);
- розвиток комунікацій (збільшення кількості кабелів, труб і
кількості їх власників внаслідок процесів приватизації);
- квартири, офіси, магазини тощо;
- історичні пам'ятки;
- забруднені території.
Такі 3D - фізичні об'єкти мають труднощі з відображенням
інформації на кадастровій карті.
Cтворення 3D-кадастру це завдання на перспективу, але
роботу у цьому напрямку потрібно починати якнайшвидше,
адже процес створення трудомісткий і потрібне точне доведення
до повністю робочого стану, крім того потрібно працювати над
виправленням помилок і модернізації вже існуючої 2D-системи,
доки іде розробка її 3D-відповідника. Адже, в майбутньому, при
створенні 3D-кадастру можна буде використовувати дані 2D
кадастру, як гібридне явище, при якому ведеться обов’язкова
реєстрація 2D і додаткова реєстрація 3D-фізичних об'єктів, або
створення комбінованої
2D/3D альтернативи. При розробці
власної системи 3D-кадастру в Україні потрібно враховувати
досвід передових країн, у яких уже є діючі системи.
Список літератури:
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Агрохімічні властивості ґрунтів агрохолдингу «Мрія»
Однією із необхідних умов отримання високих врожаїв є
підтримання показників родючості ґрунтів у оптимальних
параметрах.
У
процесі
багаторічного
екстенсивного
використання ґрунтів у землеробстві України відбувається їх
поступове виснаження, погіршення основних фізико-хімічних
властивостей та агрохімічних показників [1]. Одним із чинників,
які істотно впливають на стан ґрунтів і визначають форми їх
використання, є сукупність фізико-хімічних і агрохімічних
властивостей, від яких залежить застосування певних
технологій вирощування рослин польової культури [2].
Нами проведено дослідження ґрунтів агрохолдингу «Мрія»,
розташованих
на
території
Сторожинецького
району
Чернівецької області, які використовуються в умовах сучасних
інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських
культур.
Для дослідження особливостей морфологічної структури та
агрохімічних властивостей ґрунтів нами було закладено 6
розрізів на полі площею 96 га, зайнятому кукурудзою. Розрізи
закладались у другій половині червня у фазу 5-6 листка.
Дослідження морфологічних особливостей та фізикохімічних властивостей грунту нами використовувались
загальноприйняті методики. У відібраних зразках ґрунту
основні агрохімічні показники визначались в 3-х разовій
аналітичній повторності: вміст гумусу за Тюріним у модифікації
Симакова; вміст рухомого фосфору і калію за методом
Мачигіна; лужногідролізований нітроген за Корнфілдом.
Визначення вмісту гумусу проводилось по всьому профілю; N,
Р, К − у верхньому орному шарі.
У результаті проведених досліджень встановлено, що
грунтові умови кукурудзяного поля представлені бурувато –
підзолистим глибоко глейовим малогумусним грунтом на
елювіальних відкладах з профілем ґрунту: Hорн+ HEgl + Hіgl+
IGl + PGl. Агрохімічні властивості ґрунту є важливим
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показником, який визначає можливості нормального розвитку
рослин і формування високого і якісного врожаю.
Проведений нами аналіз агрохімічних показників засвідчив
низький рівень забезпеченості на N, P, K, у 1, 2, 3 розрізах
(Табл.). В 4, 5, 6 спостерігається низький рівень забезпеченості
N,середній рівень P. Підвищений вміст К нами зафіксовано для
5 розрізу із низьким вмістом К у 4 і 6 розрізах. У цілому,
досліджуваний
ґрунт
є
низькозабезпеченим
на
лужногідролізований азот і калій та є середньозабезпеченим на
рухомий фосфор.
По вмісту гумусу в орному шарі в більшості розрізів має
місце відносно низький вміст гумусу. Підвищеною кількістю
гумусу характеризуються розрізи 2 (3,01%) та 6 (%,14%).
Отримані дані свідчать про грунтову строкатість за основними
агрохімічними показниками та необхідність проведення
агротехнічних заходів щодо вирівнювання вказаних показників.
Таблиця

Агрохімічні властивості ґрунтів
Розрізи

Глибина,
см

Розріз 1
Розріз 2
Розріз 3
Розріз 4
Розріз 5
Розріз 6

0-25
0-33
0-28
0-25
0-29
0-30

N мгекв/100г
грунту
16,9
29,2
3,23
30,6
4,99
32

P2O5,
мг/100г
ґрунту
57
66
73
113
91
100

K2O,
мг/100г
ґрунту
25
25
12
25
150
23,3

Гумус,
%
1,48
3,01
1,23
1,31
1,63
5,14

Поліпшити
агрохімічні
властивості
ділянки
поля
агрохолдингу «Мрія», зайнятої в полі сівозміни під
зубоподібною кукурудзою можна, за умови ретельного
дотримання системи внесення науково обґрунтованих доз
органічних і мінеральних добрив, рекомендованих для
конкретних польових культур.
Список літератури:

1. Андрушенко Г.О. Ґрунти Західних областей УРСР.-Львів-Дубляни,
1970.-Ч.2.-114 с.
2. Канівець В.І. Життя ґрунту / В.І. Канівець.-К.: Аграрна наука, 2001.247 с.
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Науковий керівник – доц. Шмараков І.О.
Біохімічні особливості гепатостеатозу при відсутності
запасів вітаміну А
На сьогодні серед патологій печінки невпинно зростає частка
неалкогольного ожиріння, в основі чого лежить порушення
транспорту, акумуляції та метаболізму нейтральних жирів.
Вказана патологія виступає ключовим елементом розвитку
метаболічного синдрому, супутнім проявом якого виявляється
інсулінорезистентність та розвиток діабету 2 типу [1].
Надзвичайно актуальним виявляється розкриття механізмів
залучення природних біорегуляторів у розвиток цього процесу з
метою застосування набутих знань в корекції метаболічних
порушень. В цьому аспекті значну увагу привертають ретиноїди
(вітамін А та його метаболіти), запаси яких прогресивно
втрачаюся при розвитку патологій печінки.
Мета роботи – встановити особливості розвитку
гепатостеатозу та інсулінорезистентності при відсутності
ендогенно депонованих ретиніл ефірів.
Результати проведених досліджень після 16-ти тижневого
утримання тварин на високожировій дієті збагаченій трансжирами та з високим вмістом фруктози показали, що у мишей
дикого типу (група WT/HF) спостерігалися класичні ознаки
розвитку неалкогольного ожиріння печінки, а саме: зростання
рівня триацилгліцеролів печінки на 35 % (Рис.1 А) та холестеролу
на 25%. Одночасно фіксувалося порушення співвідношення
транспортних форм ліпідів, що проявлялося зростанням рівня
ліпопротеїнів низької густини на 50 % (Рис. 1 Б) з одночасним
зростанням рівня триацилгліцеролів та загального холестеролу у
сироватці крові на 50 % і 30 % відповідно. У тварин даної групи
розвивались ознаки інсулінорезистентності, виражені у
достовірно вищих показниках рівня та сповільненні темпів
кліренсу глюкози, визначених у тесті толерантності до глюкози
(Рис.1 Г). Підвищений рівень глікозильованого гемоглобіну на 30
% свідчив про персистентність процесів, які характеризують
діабет 2 типу. (Рис.1 В).
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Рис. Біохімічні маркери гепатостеатозу в мишей.
Примітка: А – вміст триацилгліцеролів в печінці (ммоль/г); Б – вміст
ліпопротеїнів низької густини в сироватці крові (ум.од.); В – вміст
глікозильованого гемоглобіну (ммоль фруктози/г гемоглобіну); С – криві тесту
толерантності до глюкози; величини позначені різними буквеними індексами
статично достовірно відрізняються, Р < 0,05.

Водночас тварини позбавлені ендогенно депонованих
ретиніл ефірів, володіли резистентністю щодо індукції
неалкогольного ожиріння печінки при утриманні на
високожировій дієті з високим вмістом фруктози (Lrat -/-/HF), а
їх показники не відрізнялись від величин, характерних для
тварин, яких утримували на стандартній дієті (Lrat -/-/SC).
Отже, отримані результати вказують, що ендогенно
депоновані ретиніл ефіри залучені в процеси розвитку
неалкогольного ожиріння печінки та інсулінорезистентністі.
Список літератури:
1.Tetri L. H. Severe NAFLD with hepatic necroinflammatory changes in
mice fed trans fats and a hight-fructose corn syrup equivalent / L. H. Tetri,
M. Basaranoglu, E. M. Brunt, L. M. Yerian // Am. J. Physiol. Gastrointest.
Liver Physiol. – 2008. – Vol. 295. – P.234-242.
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Марія Коваль, Світлана Совінська
Наук. керівник – доц. Чобан А.Ф.
Особливості отримання натрієвих солей
гідроген пероксиду у гексаметилфосфортриаміді
Надосновні середовища складу диполярний негідроксильний
розчинник - сильна йонна основа виявилися ефективними для
здійснення нуклеофільних реакцій пероксидних сполук.
Зокрема, у надосновних середовищах на основі
натрій
гідроксиду та гексаметилфосфортриаміду (ГМФТА) чи
диметилформамід (ДМФА) з високими виходами перебігають
реакції алкілювання й ацилювання гідропероксидів (ROOH) [1,
2]. Крім того, композиція складу ДМФА – NaOH виявилась
ефективною для ацилювання гідроген пероксиду [3].
У диметилсульфоксиді за наявності лугу відбувається окиснення
розчинника до диметилсульфону [4, 5]. Це пов’язано з тим, що у
таких середовищах швидко генеруються високореакційноздатні
пероксианіони.
Однак у випадку використання гідроген пероксиду можливе
утворення лужних солей двох типів: пероксидів Na2O2 та
гідропероксидів NaOOH:
Н2О2 + NaОН ⇄ NaООН + Н2О,
NaООН + NaОН ⇄ Na2О2 + Н2О.
Установлення складу солей пероксидних сполук як
проміжних продуктів у нуклеофільних процесах за участю
гідроген пероксиду має важливе практичне значення.
У літературі описані методи отримання М2O2 (де М – K, Na,
Li) [6, 7]. Стосовно кислих солей гідроген пероксиду містяться
відомості про отримання лише амоній гідроген пероксиду [8].
Хоча у багатьох синтетичних працях фігурують кислі солі
гідроген пероксиду [6].
Мета цієї роботи полягала у вивченні особливостей
утворення натрієвих солей гідроген пероксиду у ГМФА, який
належить до диполярних негідроксильних розчинників, які
підвищують реакційну здатність гідроксид-аніонів, але погано
не розчиняють неорганічні сполуки.
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Виявлено, що у середовищі складу ГМФТА –NaOH за
співвідношення реагентів ν(NaОН)/ν(Н2О2)(теор.)>2 в осад випадає
пероксид Na2О2. Для його отримання до розтертого в атмосфері
аргону NaOH додавали розчинник, отриману суспензію
термостатували за Т=298 К і вносили відповідну кількість Н2О2.
Мольні кількості реагентів у дослідах цієї серії складали (2,5 –
5,0)10ˉ2 моль, а об’єм розчинника 15 мл. Отриману суміш
перемішували упродовж 1 год, після чого отриманий осад
відфільтроували, промивали кілька разів ефіром і сушили за
кімнатної температури. Осад аналізували методом йодометрії.
Вихід отриманого пероксиду не перевищує 50%. У рідкій фазі
активний кисень практично не залишається. Такі результати
пов’язуємо з частковим розкладом пероксидних сполук у
ГМФТА [7]:
Na2О2 + Н2О2 ⇄ NaОН + О2.
З метою отримання кислих солей гідроген пероксиду NaООН
використано еквімольні кількості гідроген пероксиду та лугу.
Гідроген пероксид у розчині ГМФТА краплями додавали до
суспензії лугу у ГМФА. При цьому отримано сіль NaOOH.
Вихід солі складає 98%. Збільшення кількості лугу за такого
підходу призводить до утворення Na2О2, але значно
зменшуються препаративні показники. Отримані солі
досліджено методами кріоскопії та ІЧ-спектроскопії.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Список літератури:
Лявинец А.С., Абрамюк И.С., Чобан А.Ф. // Журн. общ.
химии, 2004. Т. 74, № 7. С. 1157.
Риндич Н.О., Лявинець О.С. // Укр. хім. журнал, 2009. Т. 75,
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Науковий керівник – доц. Решетюк О.В.
Таксономiчний аналiз дендрофлори дендрологічного
парку «Нижньостановецький»
Декоративні зелені насадження населених пунктів виконують
важливу роль, зокрема, створюють сприятливі кліматичні та
санітарно-гігієнічні умови проживання, покращують ландшафт
та архітектуру, є місцем відпочинку населення [1]. Відповідно
до ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»
(2005), охороні і відновленню підлягають усі зелені насадження,
тому органами місцевого самоврядування проводиться їх облік
та складається реєстр за видовим складом та віком. Зелені
насадження загального користування (І група) складаються із
спеціалізованих парків, зоопарків, ботанічних садів, скверів,
бульварів, лісопарків тощо, до яких є вільний доступ з метою
відпочинку. Вирішення проблеми оптимізації стану паркових
насаджень є актуальною і базується на інвентаризації й оцінці
їхнього стану [2]. Метою нашої роботи було аналізувати
таксономічний склад і структуру насаджень дендропарку
місцевого значення «Нижньостановецький» (Чернівецька обл.).
У результаті проведених досліджень, нами виявлено (станом
на 1.01.2014 р.), що до складу дендрофлори парку відноситься
102 види, що належать до 33 родин (табл. 1): 3 родини
(Cupressaceae Pinaceae, Taxaceae) – Голонасінні (Pinophyta),
решта – Покритонасінні (Magnoliophyta) із класу Дводольні
(Magnoliopsida). За кількісним складом, домінуючими є родини
Rosaceae (24 види або 23,9 %), Pinaceae (10 видів або 9,9 %),
Cupressaceae, Sapindaceae (по 6 видів або 6,0 %), Oleaceae (5
видів або 4,9 %). 16 родин представлені поодинокими видами.
Більшість – це види природної флори (Padus avium Mill.,
Vibúrnum ópulus L.), хоча присутні й екзоти (Catalpa speciosa
Wr, Magnolia kobus Thunb.). Дендропарку «Нижньостановецький»
притаманне чергування ландшафтів лісового і паркового типів, відкритих і
закритих просторів, мальовничих галявин тощо. Його структуру складають
рядові посадки, масиви, групи і солітери (табл. 2). Більшість деревних рослин
складають рядові посадки (58,1%) і масиви (28,9%), що сприяє загущеності
парку.
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Таблиця 1.
Аналiз дендрофлори дендропарку «Нижньостановецький»
№

Кількість
видів

Родини
1
2
3
4
5
6
7
8

Rosaceae
Pinaceae
Cupressaceae, Sapindaceae
Oleaceae
Fagaceae, Juglandaceae, Rutaceae, Salicaceae
Anacardiaceae, Araliaceae, Bignoniaceae, Elaeagnaceae,
Magnoliaceae
Betulaceae, Caprifoliaceae, Fabaceae
Adoxaceae, Actinidiaceae, Berberidaceae, Cannabinaceae,
Ericaceae, Eucomiaceae, Grossulariaceae, Gydrangeaceae,
Malvaceae, Moraceae, Platanaceae, Pterostyaceae,
Sehisandraceae, Staphyleaceae, Taxaceae, Thymelaceae

Всього

% від
загальної
кількості
видів

24
10
по 6
5
по 4
по 2

23,9
9,9
по 6,0
4,9
по 3,9
по 2,0

по 3
по 1

по 3,1
по 0,9

102

100

На території парку зростають лише 19 солітерів (Rhus
typhina L., Liriodendron tulipifera L.), незначним відсотком
представлені також середні (5,6 %) та малі (1,98 %) групи.
Таблиця 2.
Структура насаджень дендропарку «Нижньостановецький»
Структура насаджень
Солітери
Групи:
Рядові посадки:

малі
(2-5 екз.)
середні (6-10 екз.)
алеї
рядові
живоплоти

Масиви
Всього

К-ть (шт.) / відсоток від загальної
кількості деревних рослин у парку
19/5,6
6/1,8
19/5,6
92/27,0
106/31,1
250 м
98/28,9
340/100

Брак догляду за деревними насадженнями у дендропарку
«Нижньостановецький» призвів до передчасного їх старіння,
загущення та зниження життєздатності, тому паркові
насадження потребують нагальної оптимізації та реконструкції.
Список літератури:
1. Байрак О.М. Парки Полтавщини: історія створення, сучасний стан
дендрофлори. – Полтава: Верстка, 2007. – 276 с.
Дендрофлора України. Дикорослі і культивовані дерева і кущі / за
ред. М.А. Кохно. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 716 с.
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Стан захворюваності дорослого населення
Чортківського району на дифузний зоб І – ІІІ ступеня
Проблема захворювань, що виникають унаслідок нестачі
йоду, давно відома як проблема ендемічного зоба. Всесвітньою
організацією охорони здоров'я для позначення цілого спектра
захворювань, зумовлених йодною недостатністю, був уведений
термін «йододефіцитні захворювання». Йододефіцитний стан
зумовлений недостатнім надходженням йоду в організм
внаслідок низького вмісту даного елементу в об'єктах
навколишнього середовища (воді, ґрунті, продуктах харчування
місцевого походження), а також незбалансованого за хімічним
складом харчового раціону [1, 2].
У воді різних кліматично-ландшафтних зон Тернопільської
області відмічається низький вміст йоду. Найнижчі середні
значення даного показника спостерігаються, зокрема, у
Чортківському районі. Тому метою нашої роботи було
дослідження стану захворюваності дорослого населення
Чортківського району на дифузний зоб І-ІІІ ступеня в
залежності від вмісту йоду у питній воді.
Аналізуючи дані Тернопільського водоканалу щодо вмісту
йоду у питній воді деяких населених пунктів Чортківського
району (табл.), останні можна умовно розділити на три групи: з
нижчим вмістом йоду, нормальним і вищим порівняно з
фоновими значеннями. Зокрема, у таких населених пунктах, як
Зелена, Колиндяни, Коцюбинчики і Шманьківці вміст йоду у
питній воді нижчий за фонові значення.
Опрацьовуючи дані обліково-звітної та медико-статистичної
документації про діяльність ендокринологічної служби
центральної районної поліклініки м. Чорткова за 2010-2012 р.р.,
було проаналізовано показники захворюваності на дифузний зоб
І-ІІІ ступеня серед дорослих осіб, що проживають у
Чортківському районі Тернопільської області (табл.). Найбільша
кількість хворих на досліджувані ендокринопатії виявлена у
населених пунктах Зелена, Колиндяни, Коцюбинчики,
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Шманьківці, найменша – Бичківці, Звиняч, Кривеньке і
Скородинці, решта населені пункти характеризуються середнім
рівнем за кількістю хворих.
Таблиця
Вміст йоду у питній воді та стан захворюваності дорослого
населення на дифузний зоб І – ІІІ ступеня у деяких населених пунктах
Чортківського району
Загальна кількість хворих
Вміст йоду у
Населені пункти
питній воді, мг/л
2010 р.
2011 р. 2012 р.
Біла
2,93±0,24
49
52
56
Бичківці
4,62±0,28
13
22
24
Заводське
2,29±0,12
37
46
57
Звиняч
4,32±0,08
23
28
32
Зелена
0,95±0,27
80
94
113
Колиндяни
1,86±0,64
72
80
88
Коцюбинчики
1,44±0,13
67
79
91
Кривеньке
4,20±0,35
28
30
25
Росохач
3,02±0,34
31
39
43
Скомороше
3,58±0,46
46
48
49
Скородинці
4,22±0,09
9
15
22
Сосулівка
1,99±0,17
43
56
60
Чортків
2,74±0,55
68
75
80
Шманьківці
1,63±0,13
68
83
89
Ягільниця
2,21±0,17
44
48
53
Фонове значення
2,0 – 4,0

Отже, у тих населених пунктах, де вміст йоду у питній воді
нижчий за фонові значення, захворюваність дорослих осіб на
дифузний зоб І-ІІІ ступеня зростає. Також потрібно відзначити,
що населені пункти з низьким вмістом йоду у питній воді і
підвищеною захворюваністю на дифузний зоб належать до
Чорнобильської зони.
1.

2.

Список літератури:
Кравченко В. І. Йододефіцит триває – здоров’я населення України
погіршується / В. І. Кравченко // Міжнародний ендокринологічний
журнал. – 2008. – Т. 18. – № 6. – С. 9-18.
Пирогова В. Г. Вплив йодної недостатності на фізичний та
інтелектуальний розвиток дітей Закарпатської області / В. Г.
Пирогова, В. І. Кравченко // Ендокринологія. – 2011. – Т. 16. – №
2. – С. 128-139.
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Поліморфізм 5S рДНК послідовностей у бджоли
медоносної (Apis mellifera L., Apidae) та оси домашньої
(Polystes dominula Christ, Vespidae).
На сьогодні відомо про існування щонайменше 6 порід
медоносних бджіл, які зустрічаються на території України. Крім
існуючих порід, присутня велика кількість гібридних форм, які
важко піддаються ідентифікації. Тому для остаточного
визначення даних форм використовують молекулярні методи.
Застосування послідовностей 5S рДНК в якості молекулярного
маркера з успіхом застосовується для різних еукаріотичних
організмів [1, с. 99; 2, с. 414; 3, с. 415].
Метою наших досліджень було дослідити поліморфізм
повторюваної ділянки 5S рДНК у бджоли медоносної, що
належить до родини Бджолині (A. mellifera, Apidae), та
порівняти із поліморфізмом аналогічних ділянок у оси
домашньої (Polystes dominula Christ., Vespidae)
Як матеріал для наших досліджень використані особини
бджоли медоносної, зібрані в околицях м. Чернівці та умовно
позначені Apm-1 – Apm-4.
Загальну ДНК екстрагували з тіла бджоли згідно зі
стандартним протоколом. Полімерність ДНК перевіряли за
допомогою електрофорезу в 1% агарозному гелі [4, c. 157]. Для
ампліфікації повторюваної ділянки 5S рДНК використаний
метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Для проведення
ПЛР були використані праймери RV0804-RV0803, які є
комплементарними до послідовності 5S рДНК, та були
спроектовані на основі послідовностей, що присутні у базі
даних Genbank.
Аналіз електрофореграм показав, що представники A.
mellifera
характеризуються
наявністю
6
фрагментів
повторюваних послідовностей. На відміну від бджоли
медоносної, у продуктах ПЛР P. dominula виявлено 4
фрагменти. З електрофореграм A. mellifera та P. dominula видно
103

фрагменти з довжинами близько 400 пн і 800 пн (490 та понад
850 пн відповідно). Спільним
для всіх представників є
наявність
фрагменту
довжиною близько 800 п.н.
Отже,
з
отриманих
результатів можна сказати, що
у A. mellifera присутній
поліморфізм
довжин
повторюваних одиниць 5S
рДНК, який знаходиться в
межах від 200 до 800 п.н, а у P.
dominula від 300 до 1000 п.н.
Рисунок. Результати
електрофоретичного розділення
ПЛР-ампліфікатів 5S рДНК бджоли
медоносної (A. mellifera) та оси
домашньої (P. dominula). 1 та 7 –
маркер Bsks + MspI.; 2 – зразок Apm1; 3 - зразок Apm-2(1); 4 – зразок
Apm-3(1); 5 – зразок Apm-4; 6–
зразок P. dominula.
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Вплив SO2 на кінетику високотемпературного
окиснення сталі Р91 в атмосфері СО2
Термостійка сталь широко використовується у
традиційній та ядерній енергетиці, в основному для
виготовлення труб, паронагрівачів, котлів, парових турбін та
інших частин апаратури [1]. Одним із видів сталі, що знайшла
застосування в роботі в підвищених температурах, є
мартензитична сталь [2].
Термостійкі сплави, в яких головним металем є залізо,
кобальт або нікель, характеризуються високим опором на
корозію у зв’язку з утворенням на поверхні захисної плівки у
вигляді оксидів. Проте опір значно нижчий у випадку газових
атмосфер, що містять кисень і сірку [3].
Оскільки гази, що утворюються в результаті
спалювання, містять, окрім кисню, ряд інших складників,
зокрема сліди діоксиду сірки, то необхідне дослідження впливу
кожного з тих складників для з’ясування механізму процесу
корозії та визначення вирішального впливу на зниження
антикорозійних властивостей термостійкого матеріалу.
Дослідження швидкості окиснення сталі проведені
протягом 24 годин в інтервалі температур 700-9000 C в
атмосфері CO2 з додаванням nSO2 (де n=5%; 1%), а також в
повітрі. Експеримент проведено методою термогравіметричною.
Для досліджень було використано зразки мартензитичною сталі
P91, склад якої наведено в таблиці 1. Поверхня зразків перед
процесем окиснення була шліфована і полірована з метою
отримання дзеркальної поверхні, а потім знежирена ацетонем.
де створювалася відповідна газова атмосфера.
Табл. 1.
Хімічний склад сталі P91
%
ppm
Fe
Cr
Mn Mo Si
Ni
P
S
N
O
C
89.2 9.2 0.7 0.7 0.3 0.3 130 20
500 40
700
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Результати досліджень
представлені в таблицях 2-4.

процесу

окиснення

сталі

Табл. 2.
Приріст маси досліджуваних зразків в повітрі
Температура, 0 С
700
800
900
Приріст маси, г/см2
2,54E-05
7,39E-05
0,03284
Табл. 3.
Приріст маси досліджуваних зразків в атмосфері CO2 + 1% SO2
Температура, 0 С
700
800
900
Приріст маси, г/см2
0,000723
0,001148
0,114067
Табл. 4.
Приріст маси досліджуваних зразків в атмосфері CO2 + 5% SO2
Температура, 0 С
700
800
900
Приріст маси, г/см2
0,001733
0,001415
0,088657

З даних видно, що присутність SO2 значно впливає на
перебіг процес окиснення досліджуваних зразків. Із збільшенням
вмісту SO2 в газовій атмосфері зростає швидкість окиснення сталі
про що свідчить збільшення прирісту маси.
Приріст маси досліджуваних зразків є фунцією
температури.
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Активність NAD+-залежних ферментів циклу Кребса
печінки щурів за умов токсичного гепатиту
Енергетичну забезпеченість клітин печінки визначає пул
відновних еквіалентів, що трансформуються в енергію АТР, та
субстратів, які сприяють її ресинтезу. Основна кількість АТР
утворюється шляхом окислюючого фосфорилювання за участі
локалізованого в мітохондріях дихального ланцюга [1].
Ключовим метаболічним шляхом, що забезпечує утворення
відновних еквівалентів, які використовуються мітохондріальним
електронотранспортним ланцюгом, є цикл Кребса. Основними
постачальниками інтермедіатів для аеробного дихання є
ізоцитратдегідрогеназна,
α-кетоглутаратдегідрогеназна
та
малатдегідрогеназна реакції.
Метою нашої роботи було визначення ізоцитратдегідрогеназної, α-кетоглутаратдегідрогеназної та малатдегідрогеназної активності у мітохондріальній фракції печінки
щурів за умов токсичного гепатиту на фоні аліментарної
депривації протеїну.
Дослідження проводили на 3 групах тварин: І – щурі, які
перебували на повноцінній напівсинтетичній дієті (К); ІІ групу
становили тварини з гострим парацетамол-індукованим
гепатитом (Г); тваринам ІІІ групи моделювали гострий
парацетамол-індукований гепатит на фоні аліментарної
депривації протеїну (НПР+Г).
Результати проведених досліджень показали, що за умов
парацетамол-індукованого гепатиту спостерігається тенденція
до гальмування ізоцитратдегідрогеназної, малатдегідрогеназної
та α-кетоглутаратдегідрогеназної активностей порівняно із
контрольною групою тварин. Водночас попереднє утримування
щурів за умов аліментарної депривації протеїну призводить до
посилення гальмування досліджуваних ферментативних
активностей. При цьому, якщо ізоцитратдегідрогеназна та
малатдегідрогеназна активності знижуються на 25%, то αкетоглутаратдегідрогеназна – у 2,2 рази.
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Враховуючи, що одним із механізмів пошкоджуючої дії
парацетамолу та його метаболітів є індукція окисного стресу, то
виражене
гальмування
α-кетоглутаратдегідрогеназної
активності, з одного боку, може бути пов’язане з пошкодженням
ензиму за участі активних форм кисню, що генеруються
досліджуваним ферментним комплексом. З іншого боку, різке
зниження α-кетоглутаратдегідрогеназної активності за даних
експериментальних умов може зумовлюватись посиленим
відтоком α-кетоглутарату на процеси метаболічних перетворень
амінокислот.
нмоль/(хв*мг білка)
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Рис. Активність NAD+-залежних ферментів циклу Кребса у
мітохондріальній фракції печінки щурів за умов токсичного гепатиту
на фоні аліментарної депривації протеїну

Отже, за умов токсичного гепатиту в тварин, які попередньо
утримувались на низькопротеїновому раціоні, спостерігається
посилення гальмування NAD+-залежних дегідрогеназних
активностей циклу Кребса, що буде призводити до порушення
постачання інтермедіатів у електронотранспортний ланцюг
мітохондрій.
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Утилізація компонентів електродів
освітлювальних приладів
Під
час
виготовлення
освітлювальних
приладів
використовують сплав Платиніт (Ni (42÷46 %), Fe (58÷54 %)),
поверхня якого вкрита міддю (система МНЗ). Компоненти
сплаву Платиніт з використаних освітлювальних прилади й
відходів їх виробництва можуть створювати значну шкоду
довкіллю та негативно впливати на здоров’я людини.
Мета роботи - опрацювання методик утилізації металів, що
входять до складу сплаву Платиніт, та міді, що вкриває його
поверхню.
Для розчинення мідного покриття сплаву Платиніт
використано розчин, що містить CuCl2·2H2O–160 г/л, HCl–9 г/л,
KCl–250 г/л. Швидкість розчинення міді за температур 293 К і
313 К дорівнює 0,067 і 0,195 г/хв відповідно. Для розчинення
сплаву Платиніт використано низку розчинів хлоридної
кислоти; співвідношення концентрованого розчину хлоридної
кислоти (d=1,150 г/см3) і води дорівнюють 1:1, 2:1, 3:1 і 4:1.
Досліджено електрохімічне розчинення нікелю і заліза зі
сплаву Платиніт у розчині хлоридної кислоти (1:1) (рис.1).

Рис.1. Вольт-амперні залежності розчинення сплаву залізо-нікель за
різних швидкостей розгортки потенціалу робочого електроду:
1 – 1·10-–2 В/с, 2 – 2·10–2 В/с, 3 – 5·10–2 В/с; температура 294 К;
потенціал початку запису вольт-амперних кривих –200 мВ.
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Аналіз вольт-амперних залежностей анодного розчинення
сплаву залізо-нікель дозволяє говорити, що перша хвиля І–φ
кривих відповідає розчиненню заліза, а друга – нікелю.
Для вилучення іонів Нікелю та Феруму з розчину
використовували 1М розчин натрій гідроксиду. На першій стадії
вилучали іони Fe(III), а потім іони Нікелю у складі гідроксидів.
Досліджено вплив швидкості розгортки потенціалу
робочого електроду на потенціал початку відновлення іонів
Купруму з розчину травлення міді, потенціал піку, струм піку та
густину сили струму піку вольт-амперних кривих (рис. 2).

Рис. 2. Вольт-амперні залежності відновлення іонів Купруму за
різних швидкостей розгортки потенціалу робочого електроду: 4 – 1·10–
2
В/с, 5 – 5·10–2 В/с, 6–1·10–1 В/с; температура 300 К; потенціал
початку запису вольт-амперних кривих 600 мВ.

Аналіз вольт-амперних залежностей електрохімічного
відновлення іонів Купруму з розчину травлення міді з поверхні
сплаву залізо-нікель дозволяє говорити, що процес відбувається
у дві стадії. Збільшення швидкості розгортки потенціалу
робочого електроду призводить до симбатної зміни сили струму
і швидкості першої та другої стадії відновлення іонів Купруму.
Опрацьовані методики дозволяють повністю утилізувати
компоненти системи МНЗ, досягнути ресурсозбереження у
процесі виготовлення електродів освітлювальних приладів й
попередити
забруднення
навколишнього
природного
середовища сполуками Купруму, Нікелю й Феруму.
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Вплив теплового стресу на вміст ТБКАП у рослин
Nicotiana tabacum L.
Температура є одним з важливих чинників навколишнього
середовища, який впливає на рослини. Залежно від величини
стресової температури та тривалості дії тепловий стрес може
призводити до сповільнення росту, пошкоджень окремих
органів і загибелі організму в цілому [3, 126, p. 45]. На
клітинному рівні за дії теплового стресу спостерігаються
пошкодження органел і цитоскелету, а також підвищення
внутрішньоклітинної продукції активних форм кисню (АФК),
зокрема пероксиду водню [4, 61, p. 739].
Відомо, що АФК здатні викликати пероксидне окислення
ліпідів (ПОЛ). У реакціях ПОЛ утворюється значна кількість
різноманітних тіобарбітурат-активних продуктів (ТБКАП),
зокрема, малоновий діальдегід. Тому ТБКАП можна вважати
маркером стресової відповіді у рослин [2, 427].
Для дослідження використовували рослини тютюну
Nicotiana tabacum L. лінії W38 14-тижневого віку. Рослини
вирощували в культиваційній кімнаті за температури +25°С,
освітленні 3 кЛк в умовах 16-годинного світлового дня.
Для стресової обробки використовували диски з листків
діаметром 1 см. Стрес проводили в скляних колбах на водяній бані
в iнкубацiйному буфері, що мiстив 1 мМ калій-фосфатний буфер
(рН 6,0), в які вносили 10-15 дисків. Теплову обробку рослин
проводили в темряві протягом 1, 2 та 4 год за температури + 41 та
+ 47°С. Для вивчення процесів, що відбуваються у фазі
постстресової репарації, через 1 або 2 години після початку стресу
зразки переносили в камеру, де підтримували оптимальну
температуру і продовжували інкубацію протягом 1 або 2 годин.
Контролем слугували зразки, які інкубувались протягом
зазначеного часу у темряві за температури + 25°С. Як додатковий
контроль використовували диски з листків інтактних рослин. Пiсля
завершення стресової обробки рослинний матеріал заморожували в
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рiдкому азотi і зберiгали в морозильнiй камерi за температури 70°С для подальших досліджень.
Визначення вмісту ТБКАП проводили за методикою,
описаною в літературі [1, 40, p. 1567]. Оптичну густину
отриманих проб визначали за довжин хвиль 440, 532 та 600 нм.
Отримані дані демонструють, що після 2 та 4 годинної
обробки за 41ºС вміст ТБКАП у листках тютюну зростав в 1,2
рази, порівняно з контролем. В той же час, дія стресової
температури 47ºС викликала зростання вмісту ТБКАП в 1,2-1,6
рази, порівняно із контрольними значеннями.
У фазі 2-годинної післястресової репарації після обробки
за 41ºС або 47ºС вміст ТБКАП залишався на рівні рослин, що
зазнавали дії стресу. Проте у фазі 1-годинного післястресового
відновлення (1 години 41ºС + 1 години 25ºС) спостерігається
зниження концентрації ТБКАП на 18% порівняно з
стресованими рослинами. Ці дані, ймовірно, свідчать про те, що
через одну годину теплового стресу у рослин відбувається
активація та відновлення захисних механізмів, тоді як після 2годинної теплової обробки репарація та ліквідації наслідків
стресу не можлива.
Відзначимо, що інкубування контрольних рослин за
температури 25°С протягом 2 і 4 годин призводило до зростання
концентрації ТБКАП, відповідно, на 30 та 41%, порівняно з
інтактною групою рослин.
Список літератури:
1. Du Z. Modified thiobarbituric acid assay for measuring lipid oxidation in
sugar-rich plant tissue exstracts / Z. Du, W. Bramlage // J. Agricult. Food
Chem. – 1992. – V. 40. – P. 1566-1570.
2. Lushchak V.I., Semchyshyn H.M., Lushchak O.V. The classic methods to
measure oxidative damage: lipid peroxides, thiobarbituric-acid reactive
substances, and protein carbonyls / Oxidative Stress in Aquatic Ecosystems.
– John Wiley & Sons, Ltd., 2011 – P. 426-430.
3. Nobuhiro S., Mittler R. Reactive oxygen species and temperature stresses: A
delicate balance between signaling and destruction // Physiol. Plantarum. –
2006. – V. 126. – P. 45-51.
4. Panchuk I.I., Volkov R.A., Mullineaux P.М., Schoеffl F. Heat stress-induced
H2O2 is required for effective expression of heat shock genes in Arabidopsis //
Plant Mol. Biol. – 2006 – V. 61. – P. 733-746.
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Безпечність і якість дитячих іграшок
Перші іграшки були дуже подібними до знарядь праці,
предметів побуту, їх виготовляли з найпростіших природних
матеріалів з метою оволодіння дітьми навичками майбутньої
діяльності. На сьогодні ж існує дуже велике різноманіття
іграшок, що виготовляються не тільки з природніх матеріалів, а
й зі штучних. Кожен виробник намагається привернути увагу
саме до своєї продукції різноманітними способами. Це можуть
бути і яскраві кольори іграшок, і менша ціна за рахунок
зменшення собіварості виробу. При цьому не завжди
дотримуються вимоги щодо безпеки та якості іграшок.
Найбільшу небезпеку для дитини представляють саме
матеріали, з яких виготовлені іграшки. У число небезпечних
речовин входять формальдегід, фенол, важкі метали та інші [1].
Фенол – це основа для виготовлення будь-якого пластика.
Також фенол разом з бензолом використовують для захисту
виготовлених товарів від паразитів, що можуть завестися під час
транспортування, особливо багато фенольно-бензольної суміші
використовують для м’яких іграшок [2].
Формальдегід – це газ, що володіє канцерогенним ефектом. У
Китаї цю речовину використовують для захисту деревинини від
комах [3]. З такої деревини можуть виготовлятися іграшки,
вміст формальдегіду в яких далеко не відповідає санітарногігієнічним нормам.
Солі важких металів використовують у фарбах для іграшок.
Тобто їх вміст в іграшках допускається, але в строго обмежених
кількостях, оскільки вони викликають дуже багато різних
захворювань, а в деяких випадках і смерть. Ступінь впливу
залежить від природи металу.
У роботі проведено визначення якості та безпеки дитячих
іграшок. Для досліджень було обрано 7 зразків, виготовлених з
різних матеріалів. Досліджували механічну міцність, органо113

лептичні показини та вміст деяких важких металів (Ni, Cu, Pb,
Zn).
Проведений органо-лептичний аналіз показав, що найбільш
інтенсивний запах відчувався у зразку № 2 (4 бали). Дещо
слабший запах – у зразках № 4 і 5 (3 бали). Найменш
інтенсивний запах відмічений у зразках № 1, 3, 6 та 7 (1 бал). У
відповідності з гігієнічними вимогами інтенсивність запаху для
виробів з гуми і полімерних матеріалів для дітей до одного року
не повинен перевищувати 1 бал, для дітей старше трьох років –
не більше 2-х балів.
Результати атомно-абсорбційного визначення вмісту важких
металів наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Вміст важких металів у досліджуваних зразках

№ зразка
1
2
3
4
5
6
7

Вміст важких металів у зразках, мг/кг
Ni
Cu
Pb
Zn
9
10,5
128,5
8
24,5
4580
154,5
133,5
6
139
178
62,5
4,5
28
166
60
13,5
36,5
411,4
86
9
14
140
44
5,5
23
64,5
23,5

Отже, проведені дослідження показали, що значна
частина зразків не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам
щодо інтенсивності запаху. Вміст важких металів у різних
досліджуваних зразках їх вміст коливається у дуже широких
межах (від 4,5 до 4580 мг/кг), що зумовлене різними
технологічними процесами виробництва.
Список літератури :
1.
2.
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Абраменкова В.В. Ігри й іграшки дітей: забава чи пагуб?:
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Структурні класи 5S рДНК представників роду Rosa L.
Гени 5S рДНК належать до класу тандемних повторів, що
складаються з висококонсервативної кодуючої послідовності та
варіабельного міжгенного спейсера (МГС). Повтори 5S рДНК
організовані в геномі у кластери, локалізовані на одній чи
декількох хромосомах. Кількість повторів на геном складає у
вищих рослин від декількох сотень, до сотень тисяч. Для 5S
рДНК можливе одночасне існування в геномі двох та більше
послідовностей, що в різній мірі відрізняються за нуклеотидним
складом [1, 59, с. 473]. Так, наші попередні дослідження
показали існування двох структурних класів 5S рДНК повторів
у геномі представників роду Rosa, які умовно названо α та β.
Метою даної роботи була оцінка співвідношення між
кількістю повторів двох структурних класів 5S рДНК у геномі
представників різних секцій роду Rosa L.
Матеріал і методи. Матеріалом дослідження слугували
зразки представників роду Rosa L., надані ботанічними садами
університетів м. Чернівці та Тюбінген (Німеччина).
Екстракцію загальної ДНК проводили зі свіжого матеріалу та
гербарних зразків. Як детергент використовували цетавлон.
Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) проводилась в MJ
Research термоциклері протягом 30 циклів. Використовували
пару універсальних праймерів, комплементарних до ділянок
кодуючої послідовності. Генотипування проводили шляхом
розщеплення ПЛР-продуктів специфічною для послідовностей
β-класу ендонуклеазою рестрикції Xba I.
Електрофоретичне розділення ПЛР-продуктів проводили в
2% агарозному гелі, при напрузі 2,5 V/см і температурі 4,0 С0.
Для визначення довжини отриманих фрагментів їх
електрофоретичну рухливість порівнювали з рухливістю ДНКмаркера GeneRuler DNA Leader Mix (Fermentas, Литва).
Інтенсивність сигналів на електрофореограмі визначали та
обраховували використовуючи програмне забезпечення приладу
BioRad 2000.
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Таблиця 1.
Співвідношення між α та β класами 5S рДНК послідовностей.
Вид
R. sericea
R. galica
R. canina
R. elliptica
R. tomentosa
R. nitida
R. rugosa
R. setipoda
R. arvensis
R. wichuriana
R. chinensis

Клас А
Плоїдність
Sect. Pimpinellifoliae (DC.)
2х
100%
Sect. Rosa Ser.
81%
4х
Sect. Caninae (DC.)
85%
5х
85%
5х
99%
6х
Sect. Carolinae Crep.
2х
100%
Sect. Cinnamomeae (DC.)
2х
100%
96%
4х
Sect. Syntylae (DC.)
95%
2х
16%
2х
Sect. Indicae Thory
24%
2х

Клас В
0%
19%
15%
15%
1%
0%
0%
4%
5%
84%
76%

Установлено, що послідовностей 5S рДНК класу А наявні у
геномах всіх досліджених представників роду. Натомість, серед
11 досліджених видів послідовності класу В відсутні або
становлять не більше 5% від загальної кількості повторів 5S
рДНК у геномах шести видів. Слід зазначити, що послідовності
класу В наявні в геномі всіх поліплоїдних видів. Ці дані дають
можливість припустити, що послідовності класу В виникли у
еволюційної лінії роз, яка зокрема охоплює секцію Syntylae і
пізніше розповсюдились серед інших видів роду шляхом
віддаленої гібридизації та утворення аллополіплоїдних форм.

Список літератури:
1.
Blattner F.R. Progress in phylogenetic analysis and a new
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Базидіальні макроміцети Княждвірського тисового
заказника (Івано-Франківська область)
Гриби класу Basidiomycetes привертають все більшу увагу як
продукти харчування, сировина для медицини й фармакології,
об’єкт для використання в сільському господарстві й прикладних
біотехнологіях, тощо. Відомо, що загальний видовий склад
базидіальних макроміцетів у Європі – близько 5 тис. видів, в
Україні – понад 2 тис. видів, тоді як для Прикарпаття їх сучасний
кількісний та видовий склад не встановлено, а мікологічні
дослідження регіону носили розрізнений характер і не давали
цілісного уявлення про структуру, динаміку змін та розвитку
мікобіоти [1, 452 с., 2, 205 с.]. Тому метою роботи було визначити
видовий склад базидіальних макроміцетів Княждвірського
тисового заказника, їх поширення. Княждвірський тисовий
заказник – ботанічний заказник державного значення.
Розташований на захід від села Княждвора Коломийського району
Івано-Франківської області, на правому березі річки Прут.
Заповідний об’єкт надзвичайно цікавий регіон у мікологічному
відношенні.
Згідно з результатами наших досліджень, на території
Княждвірського тисового заказника виявлено 104 види
базидіоміцетів, які віднесено до 51 роду, 28 родин, 9 порядків
(табл.).
Максимальне видове різноманіття базидіальних макроміцетів
було виявлено у порядків Agaricales, Polyporales, до складу яких
віднесено 20 видів (69,4%) грибів. Лише 26,2% видів належить до
інших 7 порядків базидіоміцетів.
Провідними
родинами
базидіальних
макроміцетів
Княждвірського тисового заказника є Russulaceae (17 видів),
Polyporaceae (14 видів), Tricholomataceae (8 видів), Boletaceae (8
видів), Agaricaceae (5 видів), Cortinariaceae (5 видів), Marasmiaceae
(3 види), Hymenochaetaceae (3 види), Nidulariaceae (1 вид),
Strophariaceae(7 видів), які разом нараховують 71 вид. Значною
кількістю видів були представлені родини Russulaceae (17 видів),
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Polyporaceae (14 видів), Tricholomataceae (8 видів), Boletaceae (8
видів).
Систематичний аналіз базидіомікотових макроміцетів
Княждвірського тисового заказника
Відділ
Клас
Підклас
К-сть
К-сть
К-сть
К-сть
%
%
%
%
родин
родів
видів
Базидіомікотові порядків
Базидіоміцети
Холобазидіоміцети
Афілофороїдні
2
22,3
9
32,1 14
27 22 21,1
гіменоміцети
Агарикоїдні
4
44,4
16
57,2 33 65,4 77 74
гіменоміцети
Гастероміцети
2
22,2
2
7,1
3
5,7
4 3,9
Фрамобазидіо
міцети з
1
11,1
1
3,6
1
1,9
1
1
драглистими
плодовими тілами
Разом
9
100
28
100 51
100 104 100

Найбільша кількість видів належить родам базидіоміцетів:
Russula (10 видів), Polyporus (9 видів), Coprinus (7 видів), Lactarius
(7 видів). Решта родів налічує від 4 до 1 виду.
Базидіоміцети регіону розподілено за 5 еколого-трофічними
групами: грунтові сапротрофи (37 видів), ксилотрофи (30 видів),
мікоризоутворуючі (26 видів), копротрофи (8 видів), карботрофи (3
види) [2, 452 с., 3, 224 с.]. Той факт, що 89,4% видового складу
макроміцетів був представлений ксилотрофами, мікоризними
грибами, ґрунтовими сапротрофами, свідчить про перевагу
макроміцетів, характерних для лісонасаджень.
Отже, результати наших досліджень необхідні для моніторингу
й експертизи загального стану довкілля, розробки й обґрунтування
концепції екологічної мережі регіону.
Список літератури:
1. Вассер С.П. Сьедобные и ядовитые грибы Карпат. / - Ужгород: Крпаты,
1990. – 205 с.
2. Дудка І.О. Гелюта В.П., Тихоненко Ю.Я. Гриби природних зон Криму /
- Київ: Фітосоціоцентр, 2004. – 452 с.
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Вікторія Куничак
Науковий керівник – доц. Давидюк Ю.М.
Будова МГС 5S рДНК P. alkekengi L.
Рід Physalis, що належить до родини Solanaceae, налічує більше
ніж 90 видів. Багато видів роду є плодоовочевими культурами і
мають важливе економічне значення, деякі володіють лікарськими
властивостями чи використовуються як декоративні рослини.
Незважаючи на велику кількість досліджень, робота по
систематиці роду Physalis досі незавершена, що пов’язано з
високим різноманіттям морфологічних ознак та зростанням видів у
різних кліматичних умовах [3, Vol. 30, р. 216]. Для з'ясування
спірних питань систематики і таксономії роду все частіше
застосовуються молекулярно-генетичні маркери, в тому числі гени
хлоропластної ДНК [1, Vol. 69, р. 71]. Водночас на прикладі
представників роду Solanum було показано корисність
застосування гену 5S рРНК як молекулярного маркера. Тому
метою нашої роботи було вивчення організації МГС 5S рДНК
P. alkekengi з наступним застосуванням даної послідовності як
молекулярного маркера у таксономічних дослідженнях роду
Physalis.
Сумарну ДНК виділяли з гербарних зразків за традиційною
методикою. ПЛР-ампліфікацію повтору 5S рДНК проводили із
застосуванням праймерів 5S-14a-Not + 5S-15-Not. Отримані ПЛРпродукти розщеплювали ендонуклеазою рестрикції Not І і
лігували в сайт Eco52 І плазміди рLitmus 38. Рекомбінантні
плазміди трансформували в Escherichia coli лінії XL-blue методом
електропорації. Скринінг трансформантів проводили методом
blue-white colony selection. З відібраних колоній виділяли
плазміди методом лужного лізису. Наявність вставки у
рекомбінантних плазмідах визначали шляхом розщеплення
ендонуклеазою Eco52 I. З клонів, що містили плазміди зі
вставками, було відібрано два для сиквенування на ABI Prism 310.
Аналіз отриманих первинних нуклеотидних послідовностей
проводили за допомогою пакету комп’ютерних програм
DNASTAR.
У результаті проведеного порівняльного аналізу виявлено, що
вставки відібраних рекомбінантних плазмід відповідають
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повторюваній одиниці 5S рДНК. За отриманими даними, довжина
повторюваної одиниці 5S рДНК у P. alkekengi складає 324 пн. Як і
в інших представників родини Solanaceae, до складу повторюваної
одиниці входить кодуюча ділянка завдовжки 120 пн і МГС із
довжиною у P. аlkekengi 204 пн (рис. 1). Це більше, ніж у
представників роду Capsicum (від 158 пн у C. pubescens до 180 пн у
C. baccatum), і близьке за значенням до представників роду
Solanum, у яких довжина МГС варіює від 165 до 229 пн [2, Vol.
103, р. 1273].
1
CTTTTTTTATCGAAGCTCGCTTTAATTTCGCCTATTCGAT
40
41
GGCATATATTTTTCCCCAGAAACACCACAGGGGCGGATTC
80
81
GTCATCAGGATAGGCGACAGAGGGGTGCGGGTTGGGCTTG 120
121
ACTGGCGAGATCACAGGGGCGTGCGGGCAGGCTGGGAGAG 160
161
TGTGAGGAAATGAGTTTAATATAATTTAGAGCGCTTGGAA 200
201
TGAC
Рис. 1. Первинна нуклеотидна послідовність МГС 5S рДНК P.
аlkekengi.
Жирним шрифтом виділено повторювані послідовності, підкресленням
– паліндромну послідовність.

У МГС P. alkekengi знайдено характерні сигнальні ділянки
регуляції транскрипції: TAATA у положенні -28 – -24,
динуклеотид GC у положенні -12 – -11. Загальна організація
МГС 5S рДНК у P. alkekengi подібна до інших досліджуваних
видів Solanaceae. Рівень подібності послідовності складає від
44% при прівнянні з видами роду Capsicum до 65% з МГС
порівнюваних видів роду Solanum. У нуклеотидній
послідовності МГС 5S рДНК досліджуваного виду виявлено
повторювані мотиви GGGG
та GCGGG, інвертовану
послідовність CGCTTTA і паліндромну послідовність
GGGCGTGCGGG. На філогенетичному дереві Physalis alkekengi
формує чітко відокремлену гілку і видається ближче
спорідненим з видами роду Solanum, ніж з видами Capsicum та
Atropa.
Список літератури :
1. Martínez M. Revision of Physalis section Epeteiorhiza (Solanaceae) /
М. Martínez // Ann Ins Biol Bot. – 1998. – Vol. 69, №2. – P. 71–117.
2. Volkov R.A. et al. Molecular evolution of 5S rDNA of Solanum species
(sect. Petota): application for molecular phylogeny and breeding // Theor.
Appl. Genet. – 2001. – Vol. 103. – P. 1273-1282.
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Просторова неоднорідність розподілу
агрохімічнихпоказників за елементами рельєфу
Україна, як держава, яка володіє величезними площами
сільськогосподарських угідь , не може не надавати значення
завданню їх освоєння з використанням інформаційних
технологій. Планомірний розвиток цієї галузі за рахунок
впровадження високих технологій має бути пріоритетним для
держави, оскільки забезпечить можливості ввійти до числа
країн, які є світовими лідерами з експорту високоякісної
сільсьгосподарської продукції.
У цьому плані необхідно зосередити увагу на питаннях
дискретності закладення середньозмішаних грунтових зразків та
наступним картографічним відображенням цієї дискретності у
вигляді агрохімічних картограм. Остання різко дисонує з
плавною та поступовою зміною агрохімічних показників у
просторі. Оскільки ґрунтовий покрив, що є природноісторичним тілом, досить динамічно змінюється, в тому числі
антропогенно, існує нагальна потреба у дослідженні таких змін,
зокрема з метою підвищення продуктивності агропромислового
виробництва. Позаяк сучасний етап розвитку науки
характеризується широким застосуванням моделювання,
розв’язок питання візуалізації просторової неоднорідності
агрохімічних параметрів з врахуванням рельєфу території
допоможе досліджувати їх динаміку, що є важливим та
актуальним. Також дослідження розподілу NPK у розрізі
рельєфу оптимізує розв’язок питань щодо поширення граничних
ареалів їх концентрації та площинної конфігурації відповідно,
що є актуальним і необхідним завданням.
У цілому побудова точної й адекватної цифрової моделі
агрохімічного стану територій дозволить використовувати
підходи "точного землеробства" (precision agriculture), широко
поширені в країнах Європи, Північної та Південної Америки,
Китаї.
Дані технології запроваджені і в ряді українських
агрохолдингів, зокрема на розташованих на різних елементах
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рельєфу землях агрохолдингу «Мрія». Реалізація даних
технологій
дозволяє
високоточну
обробку
полів
сільськогосподарською технікою в автоматичному режимі
(точність позиціонування 5 см)
Проте наразі деякі елементи precision agriculture, зокрема ті,
які передбачають наявність різноманітної достовірної
агрохімічної інформації про елементарні земельні ділянки, не
реалізовані до кінця. Оскільки цифрова модель здатна
забезпечити таку якість даних навіть при недостатній кількості
зібраних первинних матеріалів (зразків грунтів), дану
можливість
слід
використовувати.
Наявність
навіть
нерегулярних у просторі відомостей про агрохімічні показники
дозволяє в рамках цифрової моделі в деякому наближенні
обчислити їх значення в інших точках за допомогою поширених
методів апроксимації та інтерполяції.
На ринку інформаційних технологій в аграрному секторі
відомі такі програмні продукти, комплекси і системи, як Farm
Works, Agro-Map PF, Agro-Net NG/Agrocom, ГІС-рослинництво,
АСУР "АгроКонсул" тощо. Однак інформації про внутрішню
архітектуру, особливостях використаного алгоритмічного і
математичного забезпечення недостатньо внаслідок їх
пропріетарності.
Тому в роботі ми застосовували вільну геоінформаційну
систему GRASS ГІС [1] і на її основі розробили методику
візуалізації просторової неоднорідності агрохімічних показників
з врахуванням рельєфу території. Отримані картографічні
матеріали повністю відповідають всім сучасним вимогам до
якості та точності відображуваних даних [2]. Алгоритмічна
складова розрахованих за допомогою GRASS ГІС результатів
вивірена й апробована світовою спільнотою науковців унаслідок
дотримання у розробці та дистрибуції продукту умов Загальної
громадської ліцензії GNU GPL [3].
Список літератури:
1. Geographic Resources Analysis Support System [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://grass.fbk.eu/
2. Digital Soil Mapping: An Introductory Perspective / Ed. P. Lagacherie, A.B.
McBratney, M. Voltz. – Amsterdam: Elsevier, 2007. – 659 p.
3. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
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Накопичення продуктів нітрифікації в
рециркуляційній системі при вирощуванні стерляді
Утримування риби в рециркуляційних системах вимагає
постійного контролю значень гідрохімічних показників,
корекція
яких
забезпечується
апаратними
засобами.
Підтримування відповідних значень хімічних показників якості
води шляхом встановлення оптимального режиму роботи
основних
вузлів
і
агрегатів
установки
замкнутого
водопостачання (УЗВ) дозволяє підвищити життєстійкість
вирощуваних риб і збільшити продуктивність.
Серед основних факторів якості води в установках
замкнутого водопостачання є азотні показники. Накопичення у
воді сполук нітрогену насамперед пов’язано з виділенням
рибами в якості кінцевого метаболіту іону амонію, який, окрім
того, утворюється в процесі амоніфікації азотовмісних
органічних речовин. Негативний вплив надмірних концентрацій
амоній-іону проявляється у зниженні маси тіла, появі на зябрах
некротичних
ділянок,
збільшенні
значень
кормового
коефіцієнту та показників смертності. Зменшення концентрації
амонію відбувається внаслідок процесу нітрифікації, що
проходить у два етапи: спочатку аеробні бактерії роду
Nitrosomonas окислюють амоній до нітриту, а в подальшому
нітрити доокислюються до нітратів бактеріями роду Nitrobacter.
Зазначимо, що шкідливі для організму риб не лише іони амонію,
але й продукти нітрифікації, особливо нітрити. Враховуючи
вище-сказане, при вирощуванні риби в УЗВ азотні показники
води вимагають особливої уваги та постійного моніторингу.
Рециркуляційна система, створена в ЧНУ, призначена для
проведення експериментальних досліджень з вдосконалення
існуючих та розробки нових технологій розведення аборигенних
видів риб. Зокрема у 2013 р. розпочато роботи з підрощення до
життєздатного стану молоді стерляді дністровської популяції.
Дана УЗВ обладнана 5 рибоводними ємностями, механічним та
біологічним фільтрами, ультрафіолетовим стерилізатором води,
123

ємністю для насичення води повітрям, безнапірним
оксигенатором, компенсаційною ємністю, водяним насосом і
компресором потужністю 1,5 кВт та 0,6 кВт відповідно.
Одним із ключових агрегатів системи очистки води в УЗВ є
біологічний фільтр, у якому за дії аеробних бактерій проходить
багатоступінчатий процес перетворення розчинених органічних
сполук в нетоксичні, безпечні для риби продукти. Відповідно,
саме параметри біофільтра визначальні у формуванні основних
рибоводних характеристик УЗВ. Нами підраховано, що
біофільтр у спроектованій в ЧНУ рибоводній установці може
забезпечити нітрифікацію не менше 182 г амонію за доба (у
перерахунку на азот), що дозволяє утримувати в УЗВ 220 кг
риби. Упродовж експерименту по можливості вирощування
дністровської стерляді за інтенсивною технологією в основних
вузлах УЗВ концентрації іонів NH4+ і NO3- встановились у
межах нормативних значень (рис.1.).
2
1,5
1
0,5
0
амоній

басейни

нітрити

механічний фільтр

нітрати

біологічний фільтр

Рис. 1. Азотні показники у рециркуляційній системі ЧНУ, мг
N/дм3
Деяке перевищення вмісту NO2- може бути пов’язане як з
інтенсивним окисленням амоній-іону, так і з інгібуванням
другого етапу нітрифікації внаслідок низької різноманітності
відповідної мікрофлори в біофільтрі, що вимагає подальшої
перевірки. Мінімальна відмінність в концентраціях відповідних
іонів в різних частинах УЗВ зумовлена інтенсивним
водообміном, що не дозволяє сформуватися концентраційним
градієнтам.
124

Діана Личук
Науковий керівник – доц. Язловицька Л.С.
Вплив розумового навантаження, харчування й умов
проживання на продовження життя
старіючого населення
Процес старіння – один з механізмів онтогенезу, що
виявляється на всіх рівнях організації живого: молекулярному,
клітинному, тканинному, органному, функціональних систем і
організму в цілому. При цьому регуляторні та компенсаторні
механізми втрачають свою ефективність, і відповідно
знижується адаптація організму до умов діяльності [1, Т.1.,
С.79]. Це положення ми взяли в основу своїх досліджень,
концентруючи увагу на взаєминах розумової працездатності,
особливостях харчування та умов проживання, що впливають на
продовження тривалості життя людей пенсійного віку, а саме :
на темп старіння (ТС) та функціональний вік (ФВ) організму.
Респондентами дослідження були люди похилого віку
сільської місцевості із геріатричного пансіонату (с. Стецева,
Івано-Франківської області) та міської – із геріатричного
пансіонату (Садгірського району м.Чернівці). Середній вік
людей становив: чоловіки – 77,8 ±4,9 та 80,1 ± 5,1 років; жінки –
82,8 ± 4,8 та 79,4 ± 7,6 років відповідно. В кожній групі було по
25 людей.
ТС та ФВ вираховували за загальноприйнятими методами [2,
С.90]. Швидкість ТС визначали згідно розробленої класифікації,
де значення ТС > 1,1 – прискорений; ТС < 1 – сповільнений; від
1 до 1,1 – нормальний темп старіння. ФВ аналізували за
відхиленням значень ФВ від календарного віку за наступною
градацією: ФВ < 5 – функціонально збережений організм, ФВ >
5 – помірно підвищений, ФВ > 10 – прискорене старіння.
Статистичний аналіз даних проводили за допомогою кутового
перетворення Фішера (φ).
Установлено, що серед досліджуваних жінок (сільської та
міської місцевості) спостерігався нормальний ТС, тоді як серед
чоловіків
міського населення переважають люди
з
пришвидшеним ТС (табл.). Зазначимо, що чоловікам сільської
місцевості притаманний як середній, так і пришвидшений ТС
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(табл.). Аналіз відносних значень ТС та ФВ свідчить про вищі
показники прискореного ТС у чоловіків і жінок міської
місцевості в порівнянні з сільською. Після розумового та
посильного фізичного навантаження протягом 3- місячного
періоду виявлено зниження ТС і ФВ у всіх досліджуваних
групах. При цьому тенденція в розподілі досліджуваних
величин залишалася подібною протягом усього експерименту.
Зокрема, кращі показники ТС та ФВ спостерігались у
респондентів сільської місцевості.
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Таблиця
Оцінка ТС і ФВ у респондентів сільської та міської місцевості
До навантаження, %
Після навантаження, %
ТС
ФВ
ТС
ФВ

44? 8*
24/ 4
52/ 36!
36? 8

Примітка: різниця статистично значуща при р ≤ 0,05 в наступних
варіантах досліду; *– у людей міської та сільської місцевості; # – до та
після навантаження; ! - у людей різної статі; ? – в середині
досліджуваної групи II та III; / - в середині досліджуваної групи I та
II.

Отже, можна припустити наявність сприятливого впливу
розумових і помірних фізичних навантажень на темп старіння та
функціональний вік організму старіючого населення.
Список літератури :
Анисимов В.Н. Молекулярные и физиологические механизмы
старения: в 2-х томах; 2-е изд. / В.Н. Анисимов. – СПб. Наука, 2008.
– Т. 1. – 482 с.
2. Коробейников Г.В. Психофизиологические механизмы умственной
деятельности человека / Г.В. Коробейников. – К., 2002. – С. 123
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Божена Ліньова
Науковий керівник - проф. Панчук О.Е.
Часові залежності електричних параметрів кристалів
CdTe (CdZnTe) у ході ізотермічного відпалу
Напівпровідникові матеріали сполук типу II–VI та
IV–VI (CdTe, CdZnTe) протягом останнього століття є
предметом інтенсивних досліджень як науковців, так і
інженерних працівників.[1].
У ході досліджень помічено, що при тривалому
відпалі зразка CdTe під тиском пари Cd за стабільних
термодинамічних умов у певний момент часу
спостерігалося
різке
збільшення
питомої
електропровідності зразка - «стрибок» електропровідності
(рис.1). Це явище відтворювалося на кристалах різного
складу на основі CdTe і потребувало пояснення [2]. Нами
[3]
запропоновано
перколяційну
модель
зміни
електропровідності в процесі відпалу проте хімічна
природа вкраплень, які зумовлювали виникнення
«стрибків», залишалась невстановленою.
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Рис. 1. Зміна електропровідності зразка CZT10Cd в часі та при зміні
умов відпалу під тиском пари Cd[2]

За допомогою високотемпературних вимірювань
ефекту Холла під тиском пари телуру встановлено, що в
цьому випадку «стрибки» електропровідності не
спостерігаються (рис.2.). Отже, можна припустити, що
дефектами в кристалах на основі CdTe є вкраплення другої
фази, які складаються переважно з телуру або його
механічної суміші (чи хімічної сполуки) з кадмієм та/або
контрольованими/неконтрольованими доміш-ками.
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Рис. 2. Зміна електропровідності зразка U76Te в часі та при зміні умов
відпалу під тиском пари Te
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Інна Лосюк
Науковий керівник - доц. Казімір І.І.
Правові аспекти становлення
Національного природного парку «Гуцульщина»
Ідея створення Національного парку в Косівському районі
зародилась в перші роки побудови незалежної України. Саме з
ініціативи громадськості, стурбованої погіршенням стану
довкілля, масовим вирубуванням лісів та необхідністю
збереження етнокультурної спадщини, а також завдяки
наполегливості відомих науковців, депутатів рад різних рівнів,
було порушено питання про створення на Косівщині
природоохоронного об’єкту..
25 червня 1998р. Косівська районна рада, а 28 грудня 1999р.
11 сесія Івано-Франківської обласної ради третього скликання
прийняли рішення про створення на базі регіонального
ландшафтного парку «Гуцульщина» Національного природного
парку з однойменною назвою. Законодавчо створення Парку
утвердив Указ Президента України № 456 від 14.05.2002р. «Про
створення Національного природного парку «Гуцульщина»
(далі НПП «Гуцульщина»).
З метою збереження, відтворення та раціонального
використання типових і унікальних природних комплексів
Покутських Карпат, що мають важливе природоохоронне,
наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення,
створено на території Косівського району Івано-Франківської
області Національний природний парк «Гуцульщина» з його
підпорядкуванням Міністерству екології та природних ресурсів
України. Площу земель Національного природного парку
«Гуцульщина» встановлено на рівні 32271 га, в тому числі 7606
га земель, що мають бути надані йому в постійне користування,
та 24665 га земель, що включено до його складу без вилучення у
землекористувачів.
За інформацією адміністрації НПП, на момент його
створення у Косівському районі діяло більше 160 приватних
пилорам. Тисячі кубометрів деревини щороку вивозилося за
межі області і експортувалися за кордон України. За прогнозами
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адміністрації НПП «Гуцульщина»: якби не було створено парк,
масштаби суцільних рубок складали б щороку до 50 тис. м3 на
рік, а це щорічно - близько 170 га оголених гірських схилів.
Таблиця 1
Землі надані у постійне користування НПП "Гуцульщина"
Землекористувач
Площа, га

Косівський міжгосподарський лісгосп
у тому числі:
Пістинське лісництво
Кобаківське лісництво
Рожнівське лісництво

816
530
165
148
6790

Кутський державний лісгосп
у тому числі:
Косівське лісництво
Кутське лісництво
Шешорське лісництво
Яблунівське лісництво

1675
1477
3030
608

Усього

7606

Підсумовуючи вище зазначене, можна зробити висновок про
існування низки проблемних питань в процесі становлення НПП
«Гуцульщина», що є досить типовими у контексті сучасних
суспільно-політичних реалій. Адже сьогодні склалася ситуація,
коли доволі часто реалізуються спроби використати землі
природно-заповідного фонду України не за призначенням,
привласнити частку заповідних земель або поширити на них
корпоративний вплив у формах, що суперечать законодавству,
довгостроковим інтересам держави, місцевих громад, правам
людей, включаючи права сучасного та майбутніх поколінь.
Список літератури :
1. Пророрчук В.В. Національний природний парк «Гуцульщина»
створений для людей [Текст] /В. Пророчук// - Косів, 2004 р.
2. Ковтун О. М. Система
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Корекція гострих уражень печінки моноетаноламіном аміду
стеаринової кислоти
На сьогодні актуальне питання пошуку природних речовин з
гепатопротекторною активністю [1]. У цьому аспекті
перспективною виявляється група ендогенних ліпідних молекул
– амідів жирних кислот з вираженими канабіміметичними
властивостями. Особлива увага приділяється ендоканабіноїдам
на основі полієнових жирних кислот, які володіють високою
біологічною активністю, але є нестійкими, що накладає
обмеження у їх використанні [1]. З огляду на збереження
амідами насичених жирних кислот високої стійкості доцільним
виявляється використання моноетаноламіну аміду стеаринової
кислоти (SEA) [2].
Метою роботи було оцінити гепатопротекторну активність
моноетаноламіну аміду стеаринової кислоти при гострій
гепатотоксичності,
індукованій
однократним
інтраперитонеальним введенням тіоацетаміду (ТАА), в дозі 500
мг/кг. Групу дослідного контролю складали тварини, яким
вводили стеаринову кислоту (SA) в дозі 300 мг/кг. Біохімічну
оцінку токсичного ураження печінки проводили через 48 годин
після ін’єкції тіоацетаміду.
Результати проведених досліджень показали, що введення
SEA одночасно з уведеним гепатотоксином не володіє
гепатопротекторним ефектом, незалежно від введеної дози (в
діапазоні від 3 до 300 мг/кг). Зокрема, при гострому уражені
печінки, індукованому ТАА, спостерігалися ознаки ураження
паренхіми та її запалення, виражені у зростанні γглутамілтранспептидазної
активності
в
3,2
рази
та
мієлопероксидазної активності в 1,7 рази. Крім того, введення
SEA не усувало ознак оксидативного пошкодження біомолекул
печінки, викликаних метаболітами ТАА: рівень ТБК-активних
сполук, карбонільних похідних та тіолових груп відрізнявся від
показників контрольної групи в 1,2, 1,9 та 1,3 рази відповідно.
Зміна режиму введення SEA, що полягала в його
застосуванні за 72 години до ін’єкції ТАА, дозволила досягти
вираженого гепатопротекторного ефекту.
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Примітка: А – рівень білкових карбонільних похідних; Б – рівень
білкових SH-груп; В – рівень мієлопероксидазної активності; Г –
рівень
γ-глутамілтранспептидазної активності. Величини позначені різними
буквеними індексами статистично достовірно відрізняються, Р <
0,05.

У тварин, які попередньо отримували 300 мг/кг SEA, рівень
ураження паренхіми печінки й оксидативного пошкодження
біополімерів через 48 годин після індукції гострої
гепатотоксичності, атенуювався та знаходився в межах
референтних величин контрольної групи.
Отже, встановлено, що моноетаноламін аміду стеаринової
кислоти володіє гепатопротекторним ефектом при гострій
гепатотоксичності, індукованій ТАА, але лише за умов
профілактичного введення.
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1. Гула Н. М. Жирні кислоти та їх похідні при патологічних
станах / Гула М. Н, Маргітич В. М.; за ред. Н. А. Серебрякова. – К.:
Наукова думка, 2009. – 335 с.
2. Palmitoylethanolamide and stearoylethanolamide levels in muscle
of women with chronic pain / N. Ghafouri, B. Ghafouri, B. Larsson et all
// J. Int. As. Study of Pain, – 2013. – Vol. 154. – P. 1649–1658.
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Еколого-економічне обґрунтування сівозмін
і впорядкування угідь
Наша країна має значний і високоякісний фонд
сільськогосподарських угідь. Більше третини з них – це
особливо цінні продуктивні землі. За час реформування
агропромислового комплексу створена правова база для
ринкових перетворень економіки. На основі цього здійснюється
зміна економічних укладів і встановлення багатоукладної
аграрної економіки. Утворюються нові форми господарювання
на базі приватної власності, змінюється система управління
агропромисловим комплексом і сільськогосподарськими
підприємствами. Реформування ґрунтується на сукупності
законодавчих і нормативно правових актів та положень, що
регулюють відносини власності і форм господарювання в
сільському господарстві, а також організаційно-правові
процедури та механізми реформування підприємств. Визначною
серед них є Конституція України, насамперед, у частині, де
гарантується право власності на землю і зокрема непорушності
права приватної власності. Кінцевою метою земельної реформи
є встановлення власності на землю громадян, колективів,
громадських організацій, держави і на цій основі створення
ефективних сільськогосподарських підприємств ринкового
типу. Головною його особливістю є паралельне функціонування
старих і нових господарських формувань.
Земельна реформа покликана забезпечити перехід до
ефективної системи використання земель. Її здійснення
спирається
на
послідовний
комплекс
організаційноекономічних, правових і технічних заходів. При цьому треба
враховувати
особливість
перехідного
періоду
сільськогосподарського виробництва до ринку. Головною його
особливістю є паралельне функціонування старих і нових
господарських
формувань.
Зародження
нових
форм
господарювання передбачених земельною реформою змінило
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структуру землекористування, що значно вплинуло на
економічну ефективність виробництва.
Крім зазначеного фактору, збільшити ефективність
виробництва
можливо впровадженням ефективної і
раціональної територіальної організації, тобто системи
взаємовідносин між державою в цілому і територіальними
складовими спрямованої на сталий розвиток теорії.
Землеустрій є складовою частиною системи державних
заходів,
щодо
науково
обґрунтованого
розміщення
сільськогосподарського
виробництва,
розробки
та
вдосконалення
економічного
механізму,
раціонального
використання землі та збереження родючості ґрунту. Завданням
організації земельної території аграрних формувань є створення
найліпших господарських і виробничих умов для здійснення їх
виробничої діяльності, ефективного використання техніки і
трудових ресурсів, оперативності управління, зручності та
зв’язку.
При організації землеустрою с/г підприємства, необхідно
передбачити упорядкування існуючих земель з метою усунення
незручностей
у
розміщенні
меж,
внутрігосподарську
організацію території з уведенням економічно обґрунтованих
сівозмін, розробку заходів, щодо захисту ґрунтів від ерозії,
виявлення нових придатних для сільськогосподарського і
народногосподарського використання земель, установлення й
уточнення меж населених пунктів, проведення топографогеодезичних, ґрунтових, геоботанічних та інших досліджень з
метою розробки заходів, для поліпшення якостей ґрунтів.
Список літератури:
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Державний комітет України у справах містобудування і архітектури,
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Особливості використання земель
водного фонду на орендних умовах
У сучасному суспільстві використання земель водного
фонду є актуальним питанням сьогодення. З розвитком
сучасних технологій різко погіршився екологічний стан цих
земель. Відповідно до Земельного кодексу України (далі ЗКУ)
землі водного фонду мають особливий правовий режим
використання.
Особливості використання земель водного фонду полягають
у праві оренди земельних ділянок водного фонду як
самостійного
різновиду
права
користування
землею.
Актуальність та необхідність такого дослідження зумовлені як
специфікою земель даної категорії, так і суперечностями, що
існують між земельним та водним законодавством (далі ВКУ).
Особливістю земель водного фонду є розміщення на них
певного водного об'єкта. Тому правовий режим користування
водними об'єктами треба розглядати в комплексі з правовим
режимом земель водного фонду. Такі відносини можна назвати
водно-земельними, які виступають єдиним комплексним
об'єктом правового регулювання.
Відповідно до ст. 19 ЗКУ, землі водного фонду є
самостійною складовою земель України. До їх складу згідно зі
ст. 58 ЗКУ і ст. 4 ВКУ належать землі, зайняті: а) морями,
річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами,
болотами, а також островами; б) прибережними захисними
смугами вздовж морів, річок та навколо водойм; в)
гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та
каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них;
г) береговими смугами водних шляхів.
Варто звернути увагу, що визначення земель водного фонду
ЗКУ та ВКУ не є тотожними, тому що зміни, внесені в ЗКУ
Законом України від 8 лютого 2006 року, не знайшли
адекватного закріплення в ВКУ. Так, згідно зі ст. 59 ЗКУ, землі
водного фонду можуть перебувати у державній, комунальній та
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приватній власності. За формами власності на землі водного
фонду переважає державна, у комунальній власності може
перебувати лише невелика частина земель водного фонду, а
саме, та, на якій розташовані водні об'єкти місцевого значення і
досить незначна частка припадає на приватну власність. Проте
самі води (водні об'єкти), як передбачено ст. 6 ВКУ, є виключно
власністю народу України і надаються тільки у користування
[1].
Обмеження, щодо можливості перебування земель водного
фонду у приватній власності, визначено у п. 4 ст. 84 ЗКУ. Землі
водного фонду не підлягають передачі у приватну власність,
крім випадків, передбачених у ст. 59 Земельного кодексу
України. Установлено, що громадянам і юридичним особам за
рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого
самоврядування можуть безоплатно передаватись у власність
лише замкнені природні водойми загальною площею до 3
гектарів. Поняття “замкнена природна водойма” законодавством
не визначена. Аналіз водного законодавства дозволяє зробити
висновок, що замкненими водоймами є невеликі за площею і
непроточні водоймища, які не мають гідравлічного зв'язку з
іншими водними об'єктами. [2, 151]. Із земель водного фонду
можуть передаватися на умовах оренди земельні ділянки
прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг
водних шляхів тощо [2].
Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що
особливість оренди цих земель полягає в незалежності значення
і правового режиму відповідного водного об'єкта. Крім того,
орендне землекористування має здійснюватися з додержанням
вимог щодо охорони водойм від забруднення, засмічення і
замулення, а також державних норм, правил і санітарних вимог.
Список літератури:
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Аналіз фітоценотичної сумісності культурних рослин
з Ambrosia artemisifolia L..
Розорювання земель та збільшення посівних площ сприяє
інтенсивній експансії та швидкому домінуванню одного з
найнебезпечніших інвазійних видів рослин країн Північної
Америки та Європи Ambrosia artemisifolia L.. Отже, у випадку
сільськогосподарських екосистем на територіях із загрозливим
поширенням популяцій амброзії необхідно звертати увагу на
використання культурних рослин, що являються стійкими до
колонізацій даним карантинним видом. Амброзія володіє
алелопатичними речовинами, що інгібують ріст та розвиток
багатьох рослин. Однак активність амброзії в алелопатичному
відношенні щодо інших видів залишається недостатньо
вивченою, що ускладнює наше розуміння про фітоценотичну
сумісність амброзії з культурними видами.
Зважаючи на актуальність проблеми, робота присвячена
оцінці фітоценотичної сумісності культурних видів рослин з
Ambrosia artemisifolia L. на основі її алелопатичної активності.
Об’єктами досліджень являються
п’ять видів широко
використовуваних
у сільському господарстві в Україні
багаторічних трав: пшениця м'яка або звичайна (Triticum
aestivum Linn.), соняшник звичайний (Helianthus annuus L.),
ячмінь звичайний (Hordeum vulgare L.), люцерна посівна
(Medicago sativa L.), конюшина лучна (Trifolium pretense L.).
Виділення водорозчинних алелопатичних речовин амброзії
полинолистої здійснювали методом водної витяжки з
подрібненого рослинного матеріалу на водяній бані. Насіння
досліджуваних рослин висаджували в лабораторих умовах з
тривалістю експерименту двадцять два дні. Фітоценотичну
сумісність досліджуваних видів визначали за показниками
проростання їх насіння під впливом амброзії (дослідні зразки),
та за відсутності її впливу (контрольні зразки).
Результати проростання насіння за дії водорозчинних
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алелопатичних речовин амброзії полинолистої на досліджувані
рослини представлено на рис. 1. установлено достовірно
нижчий відсоток проростання насіння за дії амброзії таких видів
рослин, як: Helianthus annuus, Medicago sativa, та Trifolium
pretense; та достовірно вищий відсоток проростання насіння
виду Hordeum vulgare. У випадку пшениці різниця між
дослідними та контрольними зразками виявилася статистично
недостовірною.

Рис. 1. Відсоток проростання досліджуваних видів рослин за
впливу витяжкою Ambrosia artemisifolia L. (Д-дослід) та за
відсутності дії (К-контроль); * − різниця між дослідом та
контролем статистично достовірна при Р< 0,05.
Однак ячмінь показав у середньому на 13% більше приросту
насіння при поливі його витяжкою амброзії. Виходячи з цих
даних можна сказати, що серед усіх досліджуваних видів
рослин Hordeum vulgare являється фітоценотично найбільш
стійким до водорозчинних алелопатичних речовин амброзії. У
науковій літературі зустрічаються дані про те, що відсоток
поширення амброзії в посівах ячменю значно менший у
порівнянні з іншими сільськогосподарськими культурами
рослин [1, с. 92]. На основі отриманих результатів серед
досліджуваних культур можна побудувати ряд спадання їх
фітоценотичної сумісності до алелопатичної активності амброзії
полинолистої: Hordeum vulgare > Triticum aestivum > Helianthus
annuus > Plantago major = Medicago sativa = Trifolium pretense
> Prunella vulgaris.
Список літератури :
1. Богословська М.С. Особливості конкурентних взаємовідносин
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Гепатопротекторна активність екзогенної РНК
Екзогенна рибонуклеїнова кислота (РНК), а також продукти
її часткового гідролізу, синтетичні полі- та олігонуклеотиди
володіють широким спектром біологічної дії [1]. На
сьогоднішній день препарати на основі олігонуклеотидів РНК
знайшли широке застосування у корекції таких патологій
печінки як хронічний вірусний і токсичний гепатит,
неалкогольний стеатогепатит, а також метаболічний синдром і
пов’язані з ним ожиріння та інсулінорезистентність [2]. Висока
біологічна активність препаратів РНК стимулює до вивчення їх
гепатопротекторної активності при гострих токсичних
ураженнях печінки.
Мета роботи – оцінити гепатопротекторну активність
препарату на основі дріжджової РНК при тіоацетамідіндукованій гепатотоксичності.
Показано, що розвиток тіоацетамід-індукованої гепатотоксичності,
викликаної
одноразовим
інтраперитонеальним
введенням
тіоацетаміду (500 мг/кг), супроводжувався зростанням
мієлопероксидазної активності (МПО) на 35 %, що свідчило про
інфільтрацію паренхіми печінки нейтрофілами. На клітинному
рівні гепатотоксичність проявлялась зростанням у печінці рівня
ТБК-активних сполук у 5 разів (Рис.1 А), карбонільних похідних
на 57 %, зниженням рівня білкових тіолових груп та
відновленого глутатіону у 3 рази. Водночас уведення суміші
олігонуклеотидів РНК у дозі 200 мг/кг володіло вираженим
гепатопротекторним ефектом при тіоацетамід-індукованій
гострій гепатотоксичності. Через 48 годин після введення
застосованого класичного гепатотоксину у тварин, які
отримували препарат екзогенної РНК, не виявлялось ознак
ураження та запалення паренхіми печінки. На відміну від тварин
групи дослідного контролю (отримували ТАА, але не РНК)
введення тваринам РНК після індукції гепатотоксичності
супроводжувалось зниженням досліджуваної МПО активності.
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Рис. 1. Біохімічні параметри гепатопротекторної активності
екзогенної РНК
Примітка: А, Б, В – рівень ТБК-активних сполук, карбонільних похідних та білкових
тіолових груп (нмоль/мг білка) в тканинах печінки відповідно; величини позначені
різними буквенними індексами статично достовірно відрізняються, Р < 0,05.

Введення екзогенної РНК призводило до атенуації
вільнорадикального пошкодження біополімерів печінки,
індуковане введенням тіоцетаміду. Зокрема виявлялось суттєве
зменшення рівня ТБК-активних продуктів та відновлення рівня
білкових тіолових груп, хоча зберігалася відмітність від
контрольних показників на величину 20 % (Рис.1 В). Водночас
рівень відновленого глутатіону та білкових карбонільних
похідних у тварин цієї групи знаходились на рівні референтних
величин (Рис.1 Б).
Отже, отримані результати обґрунтовують застосування
препаратів на основі екзогенної РНК з метою корекції гострої
гепатотоксичності.
Список літератури:
1. Juliano R. Mechanisms and strategies for effective delivery of antisense
and siRNA oligonucleotides / R. Juliano, Md. R. Alam, V. Dixit, H. Kang //
Nucleic Acids Research. – 2008. – V.40. – 36. – P.4158 – 4171.
2. Lightfoot H. L. Target mRNA inhibition by oligonucleotide drugs in
man / H. L. Lightfoot, J. Hall // Nucleic Acids Research. – 2012. – V.40. – 21.
– P.10585 – 10595.
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Ксенія Мельник
Науковий керівник – доц. Літвіненко С.Г.
Підсумки інтродукції видів роду Crataegus L.
у Чернівецькій області
У світовій флорі рід Crataegus L. представлений 1250
видами, які зростають переважно у помірній зоні північної
півкулі, в Америці та Євразії [1, с.115-118]. У флорі України
відомо 28 аборигенних видів роду Crataegus L. та понад 70 видів
інтродукованих. Види роду Crataegus L. використовуються як
плодові, харчові, вітаміноносні, лікарські, декоративні рослини
[2, с. 259-260]. Крім того, вони вирізняються високими смаковими якостями плодів, зимо- і посухостійкістю, що дозволяє
культивувати їх в різних ґрунтово-кліматичних умовах [3, с.
158-159]. У Чернівецькій області трапляється 9 аборигенних
видів глоду. У колекції ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича зростають 19
інтродукованих видів, 1 гібрид та 2 форми роду Crataegus L.
Нами встановлено, що в умовах культури 16 видів глодів
досягають або навіть перевищують притаманної їм у природних
умовах висоти. Щорічним рясним плодоношенням характеризуються 3 види та 1 форма роду Crataegus L. Плоди і насіння в
умовах культури набувають притаманних їм розмірів. Високим
відсотком повнозернистості (60-76%) вирізняється насіння C.
rotundifolia Mоеnch., C. maximowiczii Schn., C. caucasica C. Koch,
C. macrosperma Ashe, C. crus-galli L. Найнижча повнозернистість відмічена для насіння C. рunctata ‘Aurea’ Rehd. (табл.1).
Відомо, що плоди, листя, кора і квіти глоду містять біологічно активні речовини, які використовують при виготовленні
ліків [4, с.104-106]. Це дало підстави для подальшого вивчення
рослинної сировини 3 видів роду Crataegus L., серед яких – 2
аборигенні (C. monogyna Jacq., C. oxyacantha L.), 1 – інтродукований (C. nigra W. et Kit). Найбільший вміст поліфенолів
відмічений у складі рослинної сировини C. nigra (43 мг/г сухої
сировини). Отримані нами результати дозволяють рекомендувати використання препаратів на основі листків та стебел
C. nigra як антиоксидантних і антимікробних засобів.
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Таблиця 1
Показники адаптаційних здатностей деяких видів роду
Crataegus L.
Вид

C. caucasica C.Koch
C. crus-galli L.
C. holmesiana Ashe
C. intriloba Sarg.
C. macrosperma Ashe
C. maximowiczii Schn.
C. nigra W. et Kit
C. pedicellata Sarg.
C. punctata ‘Aurea’
Rehd.

Висо
та,
м

Рясність
плодоношення, бал
(0-5)

7
10
7-10
3,5
8
6
7,5
6-6,5
7

1-2
1
2
2-3
3
4
1
3
2-3

Розміри плодів,см
(M±m)
довжина
ширина

1,50±0,02
1,72±0,01
1,79±0,02
1,79±0,03
1,62±0,03
1,10±0,01
1,03±0,01
1,89±0,03
1,53±0,02

0,60±0,01
0,45±0,01
0,38±0,01
0,52±0,01
0,43±0,02
0,53±0,02
0,37±0,01
0,44±0,01
0,51±0,02

Пов
но
зернистість
%

64
60
59
58
63
75
58
54
48

Крім того, високі показники адаптаційних здатностей
інтродукованих глодів вказують на можливе використання їх у
якості декоративних, плодових та вітаміноносних рослин.
Список літератури:
1. Иманбаева А.А., Туякова А.Т., Мылтыкова Р.А. Интродукция
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2. Меженська Л.О. Помологічна характеристика деяких видів
глоду (Crataegus L.) // Мат-ли міжнар. наук. конф. – 2005. –
С. 259-260.
3. Шамсизаде Л., Новрузов Э. Биохимические особенности
некоторых видов рода Crataegus L. в условиях Апшерона //
Вісник Київського націон. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – 2009. №25-27. – С. 158 – 159.
4. Штриголь С.Ю., Титова А.А., Дикий І.Л., Силаєва Л.Ф. Нові
види біологічної активності флавоноїдів із листя глоду
зігнуточашечкового // Вісник фармації. – 2003. – Т. 36, №4. –
С. 104 – 106.
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Науковий керівник – асист. Буждиган О.Я.
Оцінка антропогенної трансформації фітоценозів
лучних екосистем різного рівня господарського
навантаження
Сучасний період розвитку фауни та флори характеризується
небаченими масштабами змін їхнього складу, прямо або
опосередковано залежними від антропогенного фактору.
Незважаючи на значну кількість робіт, присв’ячених
дослідженню синантропної фауни та флори, й досі залишається
актуальним необхідність в порівнянні рівня антропогенної
трансформації екосистем з різним господарським на них
навантаженням. Це дасть уявлення про зміни, що відбуваються
в угрупованнях, як реакцію на вплив людини.
Метою роботи було порівняння лучних фітоценозів різного
господарського використання (сіножата та пасовище), й оцінки
ступеня їх антропогенної трансформації, як реакції даних
фітоценозів на антропогенний вплив. Об’єктами дослідження
були рослинні угруповання двох лучних екосистем, які
територіально близькі за географічним розташуванням (с.
Репужинці, Заставнівського району, Чернівецької області).
Результати дослідження спектрів життєвих форм показало,
що гемікриптофіти багаторічники складають максимальний
відсоток видів у досліджуваних нами рослинних угрупованнях,
однак займають значно більший відсоток у фітоценозі
сіножатої, ніж пасовища. Гемікриптофіти багаторічники
свідчать про стійкість лучної екосистеми, тому зменшення їх
кількості за впливу пасовищного навантаження свідчить про
негативний вплив на луку. Крім того, досліджуване пасовище
характеризується посиленням процесу терофітизації, в
порівнянні з сіножатою, що свідчить про більш екстримальні
умови пасовищної екосистеми через пасквальне навантаження.
Оцінка кормової цінності досліджуваних фітоценозів
показала, що сіножата лука характеризується значно вищим
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вмістом кормових рослин в порівнянні з фітоценозом пасовища.
Серед 34 виявлених нами видів рослин сіножатої 16 відносяться
до кормових рослин, 47 % рослинного угруповання
досліджуваного нами пасовища є придатним для випасання
худобою, в той час як серед 24 видів пасовищного фітоценозу 8
видів (а це становить 35%) придатні для випасання ВРХ. Отже,
пасовищне навантаження лучної екосистеми призводить до
зменшення кількості кормових рослин у складі фітоценозу.
За результатами оцінки біорізноманіття фітоценозів
встановлено високими значеннями для сіножатої і дещо нижчі для пасовища. Показник домінування видів у фітоценозі
пасовища вищий в порівнянні з сіножатою лукою, що свідчить
про дещо вищу конкуренцію рослин за простір у випадку
пасовища.
З порівняльного аналізу показників різноманіття та
конкурентної структури фітоценозів сіножатої та пасовичної лук
можна зробити висновок, що пасовищне навантаження на луку
призводить до пониження показників видового різноманіття та
до підвищення показників домінування у лучному фітоценозі.
Однак у загальному обидва фітоценози знаходяться
приблизно на однаковому рівні синантропізації: пасовищний
фітоценоз
характеризується
на
33%
представниками
синантропної флори, в той час як сіножата, – на 35%. Якщо
порівняти отримані нами дані з таблицею антропогенної
трансформації фітоценозів за Абрамовою [1, c. 6], досліджувані
луки можна віднести до середнього ступеня синантропізації
угруповання та присвоїти 3-й клас (з п’яти можливих) за
ступенем антропогенної трансформації.
Список літератури :
1.Абрамова Л.М.
Некоторые
методы
и
опыт
изучения синантропизации флоры и растительности / Л.М. Абрамова
// Проблемы изучения адвентивной и синантропной флоры в
регионах СНГ: Материалы науч. конф. М.: Изд-во Ботанического сада
МГУ, Тула: Грифик, 2003. – С. 5 – 7.
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Науковий керівник – доц. Беспалько Р.І.
Земельно-кадастрова інформація як правова основа
для ведення Державного земельного кадастру
Роль і місце кадастру в сучасному суспільстві постійно
зростають. Розв’язання проблем сталого розвитку регіонів,
екологічної безпеки довкілля, охорони земель та їх
раціонального
використання,
оптимізація
землеустрою,
визначення правових відносин щодо землі та іншого нерухомого
майна потребують всебічного кадастрового забезпечення. Як
свідчить світовий досвід, кадастрово-реєстраційні системи
відіграють важливу роль у сфері управління нерухомістю,
оподаткування та іпотечного кредитування, інформаційного та
правового забезпечення ринку нерухомого майна тощо. Більше
того, кадастрово-реєстраційні системи є обов’язковим
атрибутом економіки всіх без винятку економічно розвинутих
країн [1, 2].
Важливою передумовою запровадження в Україні сучасного
земельного кадастру є розробка та прийняття законодавчого та
нормативно-методичного забезпечення, яке базувалося б на
єдиній концепції та повною мірою відповідало сучасним
вимогам кадастрово-реєстраційної діяльності та враховувало
позитивний світовий досвід. Україна уже протягом багатьох
років усе ще залишається єдиною країною на пострадянському
просторі, де неприйнято закон про кадастр. До переліку законів,
які б регулювали процеси формування та ведення державного
земельного кадастру, насамперед, відносяться Закон України
„Про державний земельний кадастр” (прийнятий у першому
читанні і потребує суттєвого доопрацювання для розгляду у
другому читанні) та Закон України „Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” (набув
чинності з 1 липня 2004 року). Законом „Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”
передбачається створення в Україні єдиної системи реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обмежень у складі
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державного земельного кадастру. Тому необхідно, щоб Закон
України „Про державний земельний кадастр” узгоджувався з
чинним
законодавством
і
базувався
на
наступних
концептуальних положеннях [3].
Ведення державного земельного кадастру здійснюється
центральним органом виконавчої влади з питань земельних
ресурсів. Гарантування державою достовірності прав на землю
та на інші об’єкти нерухомого майна, а також гарантування
достовірності та актуальності даних державного земельного
кадастру,
забезпечення
їх
належного
захисту
від
несанкціонованого доступу можливе лише за умови ведення
кадастру державними органами. Відомості та документи
державного земельного кадастру є державним інформаційним
ресурсом. Чинним законодавством передбачається, що функції
по веденню державного земельного кадастру належать до
повноважень центрального органу виконавчої влади з питань
земельних ресурсів. Ведення державного земельного кадастру
сільськими, селищними та міськими радами в межах населеного
пункту практично неможливе (за деякими винятками) через
цілий ряд проблем (фахівці, ліцензійне програмне забезпечення,
захист інформації, телекомунікації, неможливість інтеграції в
єдину державну систему майже 30 тис. локальних кадастрів).
У складі державного земельного кадастру здійснюється
Реєстрація прав на нерухоме майно та їх обмежень. Тільки такий
підхід дасть можливість реалізувати модель „одного вікна” з
надання послуг громадянам і юридичним особам.
Список літератури:
1. Гнаткович Д.І., Возняк Р.П., Гулько Р.Й., Ступень М.Г. Науковометодичні положення оцінки земель України у світових цінах. Львів.1995.-68с.
2. Земельний кодекс України. - Львів.-2001.- 80 с.
3. Гнаткович Д.І., Ступень М.Г., Гулько Р.И. Проблемні аспекти
приватизації земель в умовах різних форм господарювання. /Вісник
ЛДАУ. Економіка АПК № 4.- 1998.- С.412-416.
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Науковий керівник – проф. Копильчук Г. П.
Рівень нітратів і нітритів в мітохондріальній
та мікросомній фракціях печінки щурів за умов
аліментарної депривації протеїну
Оксид азоту (NO) у вільному стані – нестабільна молекула,
яка швидко окислюється і перетворюється у нітрати (NO3-) і
нітрити (NO2-). Нітрати переважно виводяться з організму
нирками, а нітрити підлягають подальшим перетворенням.
Вміст NO, нітритів і нітратів в організмі зрівноважений, а в
разі зниження якогось із них відбувається компенсаторний зсув
рівноваги в бік утворення необхідного компонента [1].
Мета роботи – визначення рівня нітратів і нітритів в
мітохондріальній та мікросомній фракціях печінки щурів за
умов аліментарної депривації протеїну.
Результати проведених досліджень показали, що у тварин які
перебували на низькопротеїновій дієті спостерігається
підвищення рівня нітритів у мітохондріальній та мікросомній
фракціях клітин печінки в 3 та 1,5 рази відповідно порівняно з
показниками контрольної групи тварин. Максимальне
підвищення рівня NO2- спостерігається в мітохондріальній
фракції клітин печінки.
Попередніми дослідженнями показано, що за умов
аліментарної депривації протеїну спостерігається активація NOзалежної ензимної системи з утворенням оксиду азоту, але не
виключено, що в даному випадку можливий неферментативний
синтез NO внаслідок відновлення нітритів. Утворені нітрити в
нітритредуктазній реакції здатні відновлюватися до оксиду
азоту. Імовірно, що внаслідок гіперпродукції оксиду азоту
відбувається
інгібування
мітохондріального
дихання,
пригнічення окисно-відновних процесів, зниження активності
ферментів енергетичного обміну, пригнічується відкривання
мітохондріальних пор [2].
Окрім того, інтенсивне утворення нітритів у мікросомній
фракції може передувати їх відновленню до оксиду азоту, який
при зв’язуванні з гемом цитохрому Р450 інгібує його
ферментативну активність.
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Рис. 1 Рівень нітритів (NO2-) і нітратів (NO3-) у мітохондріальній
(а) і мікросомній (б) фракціях печінки щурів за умов аліментарної
депривації протеїну
Примітка: К – тварини, що утримувалися на напівсинтетичному
раціоні, збалансованому за всіма нутрієнтами (група контролю);
НПР – тварини, які перебували на низькопротеїновій дієті (1/3
білка від загальноприйнятої норми);
* - статистично достовірна різниця порівняно з показниками
контролю, Р ≤ 0,05.

Щодо рівня NO3- показано, що в мітохондріальній фракції
тварин, які утримувалися на раціоні із частковим вмістом
протеїну, його вміст знижується в 1,5 разу порівняно з
контрольною групою тварин, тоді як у мікросомній фракції
залишається на рівні контролю.
Отже, за умов аліментарної депривації протеїну відбувається
підвищення рівня нітритів у мітохондріальній і мікросомній
фракціях печінки щурів.
Список літератури :
1. Сибірна Н. О. Молекулярні механізми депонування оксиду
азоту в еритроцитах / Н. О. Сибірна, М. Я. Люта, Н. І. Климишин //
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Enzo Nisoli Nitric oxide and mitochondrial biogenesis / Nisoli Enzo, O.
Michele // Carruba Journal of Cell Science. – 2006. – V. 14, №119. – Р.
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Василь Михайлович
Науковий керівник – доц. Коров’янко О. О.
Синтез плазмонних феромагнітних нанокристалів
на основі Fe3O4-Ag та Fe3O4-Au.
У сучасній нанохімії дедалі частіше знаходять застосування
багатофункціональні наноструктури, зокрема наноматеріали, що
поєднують плазмонні, люмінесцентні та магнітні властивості. Ці
інновації пов’язані з можливостями комплексного охоплення
унікальних властивостей наночастинок (НЧ) залежно від вимог
застосування
в
сучасних
технологічних
пристроях,
модернізованих приладах, медицині, біотехнології, нанокаталізі
та інших напрямках [1]. На сучасному етапі перспективні
багатофункціональні наноматеріали, що поєднують магнітні
властивості (властиві НЧ Fe3O4, Fe2O3, Co та ін. [2]) та явище
плазмонного резонансу (характерне для НЧ Ag, Au [3]) завдяки
розширенню можливостей біоаналізу, біомаркування та інших
областей застосувань.
Проте отримання таких біфункціональних нанокристалів на
практиці виявляється непростим завданням, що передбачає
необхідність розробки працездатних та відтворюваних методик
синтезу наногібридів з прогнозованими стабільними фізикохімічними параметрами. Тому завданням роботи було
відпрацювання відомих методик синтезу однокомпонентних НЧ
магнетиту та їх подальшої модифікації для отримання на їх
основі багатофункціональних гібридних наноматеріалів [4].
Відповідно до поставлених завдань у роботі запропоновано
декілька способів отримання біфункціональних гібридних
наночастинок Fe3O4-Ag та Fe3O4-Au, що зберігають як
феромагнітні властивості, так і здатність до плазмонового
резонансу нанометалів.
Нанокристали магнетиту синтезували методом на основі солі
Мора та концентрованого розчину аміаку із використанням
олеїнової кислоти як стабілізатора. Наночастинки плазмонових
металів відновлювали на поверхні зерен магнетиту в
присутності натрій цитрату та полівінілпіролідону. Аргентум
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нітрат
використано
як
джерело
іонів
срібла,
а
тетрахлороауратну кислоту як вихідну сполуку золота.
Контроль за процесами нуклеації та росту наногібридів
здійснювали на основі аналізу спектрів поглинання серії проб
розчинів відібраних з різним інтервалом часу від початку
синтезу, а також оцінювалися зміни намагнічування робочих
розчинів. Біфункціональні властивостей отриманих розчинів
наногібридів Fe3O4-Ag та Fe3O4-Au досліджувалися за
допомогою темнопольовоюї мікроскопії в умовах накладання
зовнішнього магнітного поля.
Як свідчать результати темнопольової мікроскопії, отримані
наногібриди володіють властивостями плазмонових металів,
зберігаючи
при
цьому
феромагнітні
властивості.
Проблематикою методики синтезу таких біфункціональних
наноматеріалів залишається монодисперсність частинок, а
також питання довготривалої стабільності колоїдних розчинів.

Список літератури:
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Fe3O4/ZnS Hollow Nanospheres: A Higly Efficient Magnetic
Heterogeneous Catalyst for Synthesis of 5-Substituted 1H-Tetrazoles
from Nitriles and Sodium Azide/ Gang Qi, Wei Lui, Zhining Bei//
Chin. J. Chem. – 2011. – Vol. 29, – P. 131-134.
Chemically prepared magnetic nanoparticles/ Willard M. A., Kurihara
L. K., Carpenter E. E.// Inter. Mater. Rev. – 2011. – Vol. 49, N. 4, – P.
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Surface-Plasmon Resonances in Single Metallic Nanoparticles/
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Syntheses, Properties, and Potential Applications of Multicomponent
Magnetic Nanoparticles/ Hao Zeng, Shouheng Sun// Adv. Funct.
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Оксана Молода
Науковий керівник – доц. Давидюк Ю.М
Організація МГС 5S рДНК у Solanum vespertilio L.
Рід Solanum є одним з найпоширеніших і найчисельніших
(приблизно 1000 видів) родів дводольних рослин і містить види
– основні овочеві сільськогосподарські культури – картоплю,
томат та ін., а також рослини, які слугують сировиною для
отримання медичних препаратів [2, IV, р. 75]. Проведене в
останні десятиліття розширення колекцій зразків видів Solanum
виявило значні проблеми із визначенням таксономічного
положення окремих видів і зумовило залучення молекулярногенетичних маркерів до досліджень із філогенії та класифікації
роду. У наш час як молекулярні маркери використовуються
ядерні та хлоропластні гени, а також гени, що кодують
рибосомальну РНК (5S рДНК і 35S рДНК), що дозволило
вирішити багато спірних питань філогенії видів роду Solanum [1;
3, Vol. 103, P. 1273]. Тому метою даної роботи було визначення
особливостей будови МГС 5S рДНК й уточнення
таксономічного положення Solanum vespertilio L.
Сумарну ДНК виділяли з гербарних зразків за традиційною
методикою. ПЛР-ампліфікацію повторюваної одиниці 5S рДНК
проводили із застосуванням праймерів 5S-14a-Not + 5S-15-Not.
Отримані ПЛР-продукти розщеплювали ендонуклеазою Not І і
лігували в сайт Eco52 І плазміди рLitmus 38. Рекомбінантні
плазміди трансформували в E. coli лінії XL-blue методом
електропорації. Скринінг трансформантів проводили методом
blue-white colony selection. Плазміди з відібраних колоній
виділяли методом лужного лізису. Наявність вставки у
рекомбінантних плазмідах визначали шляхом розщеплення
ендонуклеазою Eco52 I. Два з отриманих клонів сиквенували на
ABI Prism 310. Аналіз отриманих первинних нуклеотидних
послідовностей проводили за допомогою пакету комп’ютерних
програм DNASTAR.
У
результаті
порівняльного
аналізу
сиквенованих
послідовностей визначено, що довжина кодуючої ділянки 5S
рДНК S. vespertilio становить 120 пн., а довжина МГС – 204 пн
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(рис. 1). Ці значення близькі до довжин МГС інших
досліджених видів Solanum, які знаходяться у межах від 165 до
229 пн [3, Vol. 103, P. 1273]. Як і в інших видів Solanum, у межах
МГС S. vespertilio виявлено 3’- і 5’-фланкуючі ділянки (ФД) та
центральну варіабельну ділянку (ВД). Рівень подібності
міжгенного спейсера S. vespertilio з іншими видами роду
Solanum варіює від 61,1% (із S. lycopersicum) до 84,2 % (із
S. melongena). 3’-фланкуюча ділянка МГС S. vespertilio має
довжину 40 пн і демонструє вищий рівень подібності: від 77,5%
(із S. lycopersicum) до 95,0 % (із S. melongena), що пов’язано,
найімовірніше, із її значенням для ініціації транскрипції..
1
41
81
121
161
201

TTTTGTTTGCCAAAATTTCGTGGTCTATTCGACGAATGAA
TATTTTTTTTTGCGGTTGGGTCGTTTGCTTGGGGGGAGAC
GTCGTTATGACGGTTGAAGAAGGGCGTCGCGGTAGCAAAA
AGGCCTATGGCGGGCGGTGGTGTGCATGGCTAGGGTGAGG
GCGGAGGAATGAGGTCTAATAGAATTAAGAGTGCTAGGAA
TGAT

40
80
120
160
200
204

Рис. 1. Первинна нуклеотидна послідовність МГС 5S рДНК
S. vespertilio.

Аналіз філогенетичного дерева порівнюваних видів показав,
що ендемічний вид Канарських островів S. vespertilio і
північноіндійський вид S. melongena утворюють окрему кладу,
відокремлену від видів Нового Світу. Це може слугувати
підтвердженням припущення їх походження від спільного
африканського предкового виду після його еволюціїної
розбіжності з предковими видами Solanum із Центральної та
Південної Америки.
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Каріна Муляр
Науковий керівник – доц. Польчина С.М.
Педологічна складова формування режиму вологості
флювісолей заплави ріки Прут
Нами виявлені особливості формування водного режиму
флювісолей (заплавних ґрунтів) р. Прут залежно від сезону,
діяльності річки, реакції на місцеві умови і атмосферні опади
геоморфологічного розташування та антропогенезу [1, 2].
Метою даної роботи є визначення впливу властивостей власне
ґрунтів на їх вологість, оскільки ці показники повинні бути
взаємозалежними. Для визначення залежності між фізичними,
водно-фізичними властивостями, гумусованості ґрунтів та їх
вологістю використовувався пакет програм Statistica 8.0. Об’єкт
дослідження: флювісолі заплави р. Прут. Властивості ґрунтів
визначались стандартизованими методами [ ].
Результати кореляційного аналізу представлені в таблиці. Виділені
значущі коефіцієнти кореляції при р <0,05.
ПВ МГ НВ ВВ ВРК dv d Гумус Мул Ф.г. P W
ПВ

-0,76 1,00 -0,76 0,94 0,21 0,91 -0,83 -0,21-0,82 0,99 -0,15

МГ -0,76

-0,76 1,00 -0,50-0,63-0,86 0,80 0,73 0,81 -0,83-0,14

НВ 1,00 -0,76

-0,76 0,94 0,21 0,91 -0,83 -0,21-0,82 0,99 -0,15

ВВ -0,76 1,00 -0,76

-0,50-0,63-0,87 0,81 0,73 0,81 -0,83-0,14

ВРК 0,94 -0,50 0,94 -0,50

-0,05 0,77 -0,69 0,09 -0,68 0,89 -0,28

dv 0,21 -0,63 0,21 -0,63-0,05
d

0,56 -0,41 -0,80-0,63 0,36 0,65

0,91 -0,86 0,91 -0,87 0,77 0,56

-0,84 -0,45-0,91 0,96 0,09

Гумус -0,83 0,80 -0,83 0,81 -0,69-0,41-0,84

0,39 0,87 -0,86 0,09

Мул -0,21 0,73 -0,21 0,73 0,09 -0,80-0,45 0,39

0,47 -0,33-0,40

Ф.г. -0,82 0,81 -0,82 0,81 -0,68-0,63-0,91 0,87 0,47
P

-0,89-0,19

0,99 -0,83 0,99 -0,83 0,89 0,36 0,96 -0,86 -0,33-0,89

-0,05

W -0,15-0,14-0,15-0,14-0,28 0,65 0,09 0,09 -0,40-0,19-0,05
dv − щільність, d – щільність твердої фази, P – пористість, W –
середня вологість. Ф.г. − фіз. глина.
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Отримані дані засвідчують, що водно-фізичні властивості
ґрунтів (ПВ, МГ, НВ, ВВ, ВРК) регулюються, в першу чергу,
вмістом гумусу, дещо меншою мірою – гранулометричним
складом ґрунту, його щільністю та складенням (пористістю). На
середню вологість достовірно впливає тільки щільність ґрунту.
Враховуючи, що остання є комплексним показником взаємодії
всіх педологічних факторів, можна стверджувати, що саме через
неї властивості флювісолей регулюють формування їх режиму
зволоження. Дані взаємозв’язки підтверджуються результатами
кластерного аналізу (рис.).

Вологість флювісолей утворює щільний кластер зі
щільністю, а також з групою, що характеризує більшість
грунтово-гідрологічних констант і складення ґрунтів. Досить
віддалено вологість визначається вмістом гумусу та
гранулометричним складом. Отже, можна констатувати, що
визначальний внесок у формування водного режиму
досліджуваних ґрунтів робить їх геоморфологічне розташування
та інтенсивність антропогенного впливу порівняно з
педологічними складовими.
Список літератури :
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студентської наукової конференції ЧНУ. − Чернівці: ЧНУ − С.146-147.
2. Світова реферативна база ґрунтових ресурсів 2006. (Пер. Польчина
С.М., Нікорич В.А.) – Рим: ФАО, 2006; Чернівці: ЧНУ, 2007. – 200 с.
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Роман Ніколаєв
Науковий керівник – проф. Копильчук Г. П.
Вміст білкових фракцій плазми крові щурів в умовах
аліментарної депривації протеїну та токсичного
гепатиту
Токсичний гепатит - це захворювання печінки, що
розвивається внаслідок надходження в організм шкідливих
речовин, що супроводжується запаленням клітин та їх
руйнуванням. Відомо, що розвиток гепатиту призводить до
виникнення патологічного стану і супроводжується порушенням
гомеостазу [1].
Метою даної роботи було дослідити вміст білкових фракцій
плазми крові щурів за умов аліментарної депривації протеїну та
токсичного гепатиту.
Нами встановлено, що в плазмі крові щурів, які перебували
на низькопротеїновій дієті, спостерігається зниження рівня
альбумінів з одночасним підвищенням вмісту α1-, α2-, β- і γглобулінових фракцій. Вірогідно, що внаслідок розвитку
запального процесу завдяки зростання рівня білків гострої фази
та імуноглобулінів, спостерігалося зниження рівня альбумінів
плазми крові.
У тварин, яким викликали токсичний гепатит спостерігається
зниження рівня альбумінів та α1-глобулінів, що, ймовірно,
пов’язано з деструктивними процесами в печінці та порушенням
синтезу α1-глікопротеїну [1]. Одночасно відбувається зростання
вмісту α2-, β- і γ-глобулінів. Вірогідно, що даний процес
пов'язаний із зміною біосинтетичного та метаболічного профілю
клітин організму в умовах гепатотоксичного ефекту,
викликаного взаємодією парацетамолу з ферментами цитохрому
Р-450. При цьому відбуваются реакції, які призводять до
утворення ковалентного зв'язку лікарського засобу з ферментом,
таким чином створюючи неактивні продукти метаболізму, які
мігрують до поверхні клітини і слугують причинами імунної
відповіді [2].
У групі дослідних тварин, яким на фоні низькопротеїнового
раціону
моделювали
парацетамол-індукований
гепатит,
спостерігається розвиток диспротенемії, що характерезується
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зменшенням рівня альбумінів з одночасним підвищенням
глобулінових фракцій, серед яких найінтенсивніше зростає
рівень α1- та β-глобулінів.
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Рис. 1. Вміст білкових фракцій плазми крові за умов аліментарної
депривації протеїну та токсичного гепатиту
– тварини, які отримували повноцінний напівсинтетичний раціон
(контроль);
– тварини, які перебували на низькопротеїновій дієті;
– тварини, яким викликали парацетамол-індукований гепатит;
– тварини, яким на фоні низькопротеїнового раціону моделювали
гепатит
а – альбуміни, б - α1-глобуліни, в – α2-глобуліни, г - β- глобуліни, д γ-глобуліни

Отже, аліментарна депривація білка та токсичний гепатит,
викликаний парацетамолом, проявляють синергізм при
одночасній дії на організм, поглиблюючи наслідки
патологічного процесу.

Список літератури :
1. Байкова И.Е., Никитин И.Г. Лекарственное поражение печени /
И.Е. Байкова, И.Г. Никитин // Русский медицинский журнал - 2009. №1 - C. 4–10.
2. Dudek K. A. The effect of LPS injections on non-specific immune
response in affected pigeons / K. A. Dudek // Pol J Vet Sci. - 2013. - V. 16,
№ 4- P. 723–729.
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Ольга Німець
Наукові керівники – проф. Кобаса І.М.
асист. Білоголовка В.Т.
Дослідження вмісту важких металів у воді озера
по вул. Винниченка у м. Чернівці
Проблемою заходів з попередження та зниження
забрудненості природного середовища є контроль за вмістом
шкідливих чинників,
які регламентуються
санітарногігієнічними нормами. Цей контроль потрібний для отримання
інформації про рівень забруднень, а також про їх джерела
надходження. Не менш важливим компонентом і необхідним
чинником життєдіяльності людини, одним із пріоритетних
напрямків екологічних досліджень є контроль стану природних
та питних вод, зокрема, вмісту в них сполук важких металів
(ВМ), які відносяться до групи найбільш небезпечних
забруднюючих речовин в природних водах. Їх сполуки
володіють високою токсичністю і здатністю накопичуватися в
різних компонентах екосистеми, зокрема в живих організмах.
На відміну від інших компонентів хімічного складу природних
вод, вони не піддаються деструкції, а лише змінюють форми
існування при зміні фізико-хімічних умов середовища. У зв’язку
з вище сказаним результати водного моніторингу, зокрема озер,
необхідні для одержання інформації про стан природних та
питних вод, виявлення джерел забруднення навколишнього
середовища.
У роботі досліджено вміст ВМ у воді озера,
розташованого на вул. Винниченка м. Чернівці. Проби води
відібрали у весняний період 2014 року по периметру в чотирьох
реперних точках. Відбір проб здійснили відповідно до вимог
ГОСТу 24481–80.
Установлено, що значна частина досліджуваних
мікроелементів знаходиться в твердих суспензійних частинках,
які затримуються фільтром і найбільш характерно для таких
мікроелементів як Pb, Fe, Ni. Тому проведено визначення вмісту
ВМ у нефільтрованих і фільтрованих пробах води.
Результати атомно-абсорбційного аналізу проб води
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відібраних у досліджуваному озері на вміст ВМ подано у
таблиці.
Таблиця
Вміст важких металів у пробах води з озера по вул. Винниченка
Реп.
Концентрація елементів, мг/дм3
точки
Zn
Cu
Cr
Pb
Mn
Fe
Ni
0,043 0,015 0,022 0,046 0,068 0,365 0,088
1
0,037 0,009 0,014 0,042 0,049 0,288 0,065
0,040 0,007 0,007 0,022 0,014 0,129 0,036
2
0,037 0,004 0,005 0,018 0,006 0,097 0,031
0,039 0,007 0,013 0,035
0,02
0,222 0,052
3
0,033 0,005 0,009 0,026 0,015 0,127 0,046
0,034 0,009 0,005 0,031 0,016 0,115 0,012
4
0,029 0,006 0,003 0,022 0,009 0,053 0,008
0,039 0,009 0,012 0,034 0,029 0,208 0,047
X 0,034 0,006 0,008 0,027 0,020 0,141 0,037
ГДК 1,000 0,100 0,500 0,030 0,100 0,300 0,100
У таблиці для кожної проби й елементу подано по два
значення. Верхні значення відповідають валовому вмісту
мікроелементів, а нижні характеризують цей же вміст, але в
профільтрованій воді через фільтр „синя стрічка”. У нижньому
рядку подано значення ГДК.
Аналіз поверхневих вод озера, розташованого на вул.
Винниченка на вміст сполук Cr, Pb, Cu, Ni, Zn, Fe i Mn показав,
що значення досліджуваних інгредієнтів не перевищують
показники ГДК.
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Томаш Новак
Науковий керівник –доц. Букачук О. М.
Синтез і дослідження нових індоліловмісних
фосфонієвих і амонієвих солей
Пошуки шляхів синтезу нових сполук фосфонію й амонію
викликають постійний інтерес, оскільки вони володіють рядом
цінних у практичному відношенні властивостей, широко вивчені
і знаходять застосування в багатьох галузях науки і техніки.
Особливу увагу привертають розробка методів синтезу та
вивчення властивостей фосфонієвих солей, що містять
гетероциклічні ядра.
Похідні індолу – однієї з найбільш поширених гетероциклічних систем як у природних, так і в синтетичних біологічно –
активних сполуках - уже багато десятиліть привертають увагу
синтетичної органічної хімії.
Мета роботи – синтез, вивчення біологічних властивостей та
встановлення зв’язку “структура – біологічна активність” у ряді
нових фосфонієвих солей та їх амонієвих аналогів, що містять
індольні фрагменти.
У попередніх роботах, проведених на кафедрі органічної
хімії ЧНУ, досліджена біологічна активність ряду індол-3ілкарбометилфосфонійхлоридів
та
індол-3-ілкарбометилазинійхлоридів [1]. Установлено, що трифенілфосфонієва та 5,6бензохінолінієва солі, одержані на основі 3-хлорацетиліндолу
виявляють високу ростостимулюючу активність по відношенню
до насіння та рослин кукурудзи [2].
Цікаво було дослідити, як зміниться біологічна активність
при зміні місця положення фосфонієвих і амонієвих замісників
у індольному ядрі.
Вихідні галогенопохідні - 1,3-дибромацетиліндол та 1,6- дихлорацетиліндол - одержані нами за відомими методиками.
Синтезовані похідні були використані для одержання нових
онієвих похідних, що містять індольний фрагмент і являються
структурними аналогами стимулятора росту «індофор».
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Спроби одержати монофосфонієві та моноамонієві солі на
основі синтезованих галогенопохідних не дали позитивних
результатів. За будь-якого співвідношення реагуючих
компонентів утворюються дизаміщені похідні.
Установлено, що фосфонієві солі в умовах реакції Віттіга у
двофазній системі утворюють ненасичені похідні бензофурану,
які іншими методами отримуються важко.
Вивчені реакції хлорацетильних і бромацетильних похідних
індолу з ароматичними та гетероароматичними амінами, у
результаті яких синтезовані нові індоліловмісні аміни.
Індивідуальність, склад і будова синтезованих речовин
доведені методами ТШХ, елементним аналізом, даними УФ
спектроскопії.
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Руслана Онуфрійчук
Наукові керівники – доц. Беспалько Р.І.
асист. Хрищук С.Ю.
Сучасна система ефективного використання
земельних ресурсів у містах
Сучасний стан нормативного регулювання земельних
відносин на міському рівні не можна назвати задовільним.
Норми Земельного кодексу України та інших нормативноправових актів допускають певну свободу трактування, яка не
завжди відповідає
інтересам громадян, держави та
територіальних громад.
Міська територія на сучасному етапі ринкових перетворень у
державі є одним з основних критеріїв міського розвитку,
оскільки вона, з одного боку, має якість багатоцільового
ресурсу, призначеного для різних видів використання, а з
другого — характеризується своєю обмеженістю. Із
запровадженням різних форм власності на землю зайняття
вільних земель для подальшого розвитку міста значно
ускладнюється. При цьому зростає необхідність підвищення
заінтересованості інвесторів щодо їх участі в економічному та
соціальному розвитку населеного пункту, створення гарантій і
умов прозорості для придбання ними земельних ділянок та
нерухомості. З іншого боку, необхідність управління процесами
землекористування в інтересах міського населення, суспільства
та держави в цілому вимагає наявності нормативно-правової
бази й системи спеціальних рекомендацій, спираючись на які
буде можливість забезпечити сталість і балансування інтересів у
землекористуванні.
Визначальної ваги у сучасних умовах набувають генеральні
плани міст. Генеральний план міста, залишаючись документом,
що визначає стратегію стосовно розвитку міста і основних
напрямів його територіального зростання, усе те не ставить собі
на меті завдання щодо управління землекористуванням для
досягнення як містобудівного, так і суто економічного ефекту
[1]. На даному етапі ринкових перетворень ці документи
втрачають реальну силу та можливість їх реалізації. Оцінка
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ефективності використання території на локальному рівні, яка
раніше була основною в контексті планової економіки і
зводилася лише до доведення кількісних характеристик
використання території до нормативних, повинна бути
розширена з урахуванням інтересів територіальної організації
усіх функціональних підсистем міста, тобто бути узгоджена з
раціональним землекористуванням міста в цілому.
Системі ефективного використання земельних ресурсів
(рис. 1) притаманні такі входи, зокрема:
1)досліджуваний об’єкт управління – за яким ведеться
спостереження, його можна вимірювати, контролювати;
2) вхід визначеності, котрий спостерігається;
3) неконтрольований вхід, який не спостерігається і є
ймовірнісним.

Рис. 1. Схема управління системою ефективності використання
земельних ресурсів

Система ефективного землекористування (тобто об’єкта
управління) може бути визначена та представлена у вигляді
ймовірнісної системи, розвиток якої вимагає цілеспрямованого
управління
Список літератури:
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Сергій Онуфрійчук, Ольга Стенічева
Науковий керівник - доц. Влодарчик Р.П.
Фотокаталітична утилізація пестицидів
Пестициди, що потрапляють у навколишнє природне
середовище, дуже небезпечні у зв'язку з їх високою
біологічною активністю. Ці речовини не тільки знищують
шкідливі організми, а і пригнічують життєдіяльність інших
організмів, а отже прямо чи опосередковано завдають
шкоду здоров’ю людини.
Потенціальна загроза пестицидів, їх накопичення у
навколишньому середовищі вимагає наукового пошуку та
розробки підходів до організації захисних заходів.
Одним із важливих напрямків вирішення цієї проблеми є
розробка високоефективних, неенергоємних методів утилізації
великих запасів пестицидів, уже заборонених до використання,
зокрема у нашій державі.
Останнім часом вагомий інтерес дослідників у галузі
знешкодження і утилізації пестицидів викликає деградація цих
токсикантів з використанням фотокаталітичних систем, зокрема
окиснення хлор- і фосфорорганічних пестицидів
фотокаталітичними системами на основі ТіО2 і CdS [1,2].
Для експерименту було обрано два найбільш активних
зразки
фотокаталізаторів, синтезованих і досліджених на
кафедрі аналітичної хімії.
Таблиця 1
№

Зразок

Sпит (м2/г)

1
2

ТіО2
CdS

49,5
25

ФА·102
(мг/мл·хв)
4,78
17,3

Ϭ·106
(Ом-1·см-1)
3,3
6,5

Об’єктами дослідження обрано хлорофос і дихлорофос
(фосфорорганічні пестициди) та альдрин, гептахлор, ДДЕ і ДДД
(хлорорганічні пестициди).
Результати проведених досліджень фотокаталітичної
активності ТіО2 і CdS у реакції
окислення хлор- і
фосфорорганічних пестицидів наведені в таблиці 2,3.
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Таблиця 2
Ступінь фотокаталітичної деградації фосфорорганічних пестицидів
Хлорофос
Дихлорофос
Зразок
Сo
Сх
Dx
Сo
Сх
Dx
(мкг/мл) (мкг/мл) (%) (мкг/мл) (мкг/мл) (%)
ТіО2
CdS

30
30

17
20

43,3
33,3

30
30

19
21

36,6
30

Таблиця 3
Ступінь фотокаталітичної деградації хлорорганічних пестицидів
ТіО2
CdS
Сo
Сх
Dx
Сo
Сх
Dx
Пестицид (мкг/мл) (мкг/мл) (%) (мкг/мл) (мкг/мл) (%)
Альдрин
20
15
25
20
17
Гептахлор
20
15,5
22,5
20
16,9
ДДЕ
20
16,3
18,5
20
17,3
ДДД
20
17.1
14,5
20
17.5
Сo – вихідна концентрація пестициду;
Сх - концентрація пестициду після фото каталітичної реакції;
Dx - ступінь деградації пестициду, Dx = (Сo – Сх)/ Сo·100%

15
15,5
13,5
12,5

Як видно з наведених даних (табл.2,3), фотокаталітична
деградація пестицидів на поверхні ТіО2 і CdS має місце, проте
вона не є дуже значною. Ступінь деградації пестицидів
знаходиться у межах 12,5 – 43,3 %.
Порівняння фотокаталітичної активності ТіО2 і CdS у
даному окисно-відновному процесі показує, що на поверхні
ТіО2 ступінь деградації пестицидів вищий чим у випадку CdS.
Можна припустити, що така закономірність пов’язана з різним
ступенем активізації поверхні ТіО2 і CdS при опроміненні УФсвітлом.
1.
2.

Список літератури :
TiO2/UV photodegradation of azo dyes in aqueous solutions / W.Z.
Tang, Z. Zhang, H. An et al. // Evir. Technol.–1997.–Vol.18, №1.–
P.1–12.
Bahnemann D. Photocatalytic detoxification of polluted waters.–
Berlin : Springer, 1999.–Vol.2.–P.285–351.
164

Сергій Оренчук
Науковий керівник – асист. Токарюк А.І.
Traunsteinera globosa (L.) Reichenb. (Orchidaceae Juss.)
у національному природному парку «Вижницький»
Traunsteinera globosa (L.) Reichenb. – європейський гірський
вид, який включений до усіх трьох видань «Червоної книги
України» (1980, 1996, 2009). Загальний ареал його охоплює гори
Середньої та Південної Європи від Піренеїв і Франції до
північної частини Балканського півострова, Польщу, західну
частину України, Крим, Передкавказзя [1, III, c. 373 ]. В Україні
росте переважно у Карпатах і Прикарпатті, рідко – Західному
Поліссі, Західному та Центральному Поділлі, Гірському Криму
[2, c. 218]. На території Чернівеччини T. globosa часто
трапляється у гірській частині області – Буковинських Карпатах,
дуже рідко у Передкарпатті [3, c. 217]. В національному
природному парку (НПП) «Вижницький» T. globosa росте на
луках урочищ Стебник, Бука, Перехрестя, Волотів, Великі
Лужки, Засерет, на полонинах Татолово і Баньків, хребті
Куриків і горі Магура [4, c. 100].
У 2013 р. на території НПП «Вижницький» нами виявлено
T. globosa на південно-східних схилах г. Магура в складі
багатовидових мезофільних післялісових низькогірних лучних
угруповань асоціації Centaurea trifolietum pannonici, яку вперше
було описано на території НПП «Гуцульщина» [5, c. 244].
Відповідно до флористичної класифікації угруповання асоціації
належать до підсоюзу Polygalo-Cynosurenion Jurko 1974 союзу
Cynosurion cristati Tx. 1947 порядку Arrhenatheretalia Pawłowski
et al. 1928 класу Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937.
Досліджені лучні угруповання приурочені до схилів
південної, південно-західної, західної експозиції г. Магура,
розташованих на висоті 940 м н.р.м. Загальне проективне
покриття сягає 85–100 %. Кількість видів у ценозах варіює у
межах від 32 до 46. Флористична насиченість угруповань
становить 77 видів. Перший під’ярус формують злаки: Dactylis
glomerata L., Festuca pratensis Huds., F. rubra L., Briza media L.
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та ін., другий та третій – види різнотрав’я. У складі угруповань,
окрім Traunsteinera globosa, виявлено низку рідкісних,
уключених до «Червоної книги України» (2009) видів, зокрема,
Lathyrus laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren., Colchicum autumnale
L., Lilium martagon L. і Platanthera bifolia (L.) Rich.
У складі лучних угруповань, приурочених до верхньої
частини схилу південно-західної експозиції крутизною 5–10º
г. Магура, домінує Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. (60–
70 %). Згідно літературних матеріалів [5, c. 255] можливо це
субасоціація
Centaurea
trifolietum
pannonici
subass.
brachypodietosum pinnati. Площа популяції на г. Магура сягає
75×100 м2. Щільність генеративних рослин коливається в межах
1–5 особини/ м2.
Раніше досліджені угруповання використовували для
заготівлі сіна, сьогодні на г. Магура спостерігається інтенсивний
процес заростання схилів ялиною, тому збереження цих
унікальних лучних ценозів можливе за умов регулярного
скошування.
Список літератури:
1. Бордзіловський Є.І. Родина ХХХ Зозулинцеві – Orchidaceae
Lindl. // Флора УРСР. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1950. – Т. 3. –
C. 312-401.
2. Тимченко І.А., Чорней І.І. Траунштейнера куляста // Червона
книга України. Рослинний світ / За ред. Я.П. Дідуха. – К.:
Глобалконсалтинг, 2009. – С. 218.
3. Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І. Сторінками Червоної
книги України (рослинний світ). Чернівецька область. –
Чернівці: ДрукАрт, 2010. – 452 с.
4. Чорней І.І., Токарюк А. І., Буджак В.В. НПП Вижницький //
Фіторізноманіття заповідників і національних природних
парків України. Ч.2. Національні природні парки / Колектив
авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ:
Фітосоціоцентр, 2012. – С. 93-104.
5. Якушенко Д.М., Юсип С.В., Соломаха В.А. та ін. Рослинність
НПП «Гуцульщина» // Національний природний парк
«Гуцульщина». Рослинний світ. – Природно-заповідні
території України. Рослинний світ. Вип. 9. – Київ:
Фітосоціоцентр, 2011. – С. 194-289.
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Програма моніторингу земель території смт. Отинія
Коломийського району Івано-Франківської області
У сучасних умовах стан використання земельних ресурсів не
завжди відповідає вимогам охорони, оскільки в результаті
антропогенної діяльності порушено екологічно-безпечне
природокористування. Тому актуальним є моніторинг стану
земельних ресурсів, які відіграють значну роль у розвитку
економіки держави та успішному вирішенні соціальних питань.
Створення програми моніторингу земель території смт.
Отинія Коломийського району Івано-Франківської області
необхідне для забезпечення проведення заходів, спрямованих на
раціональне використання та охорону земель, захисту їх від
деградаційних процесів та забруднення, створення екологічно
безпечних умов проживання і провадження господарської
діяльності на даній території.
Відповідно до ст. 192 Земельного кодексу України,
завданням моніторингу земель є періодичний контроль
динаміки основних процесів у природних умовах і при
антропогенних навантаженнях, прогноз еколого-економічних
наслідків деградації земельних ділянок з метою запобігання або
усунення дії негативних процесів [1].
Програма моніторингу - основний методологічний та
методичний елемент, на базі якого проводиться практична
організація моніторингу навколишнього середовища на даній
території.
Цільова програма моніторингу повинна вміщувати ряд
важливих науково-методичних обґрунтувань, такі як:
1) обґрунтування площі дослідження;
2) обґрунтування та вибір системи моніторингу;
3) обґрунтоване розміщення спостережної мережі моніторингу;
4) обґрунтування періоду спостережень в системі моніторингу;
5) обґрунтування режиму спостережень за кожним важливим
компонентом навколишнього середовища або за відповідним
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екзогенним процесом в ньому [2, 21 с.].
Важливим завданням розробки програми спостережень є
вибір та обґрунтування переліку моніторингових показників для
кожного опорного полігону, детального і фонового поста та
точки.
Проаналізувавши стан земель на контрольованій території,
можна зазначити, що для зменшення техногенного
навантаження можна запровадити наступні заходи:
1) протиерозійні заходи: смугове розташування культур,
поперечна оранка, наорні вали, дамби-розсіювачі тощо;
2) захист ґрунтів від деградації;
3) спеціальні
(безполицева,
органічна)
системи
землеробства;
4) культуртехнічні заходи;
5) хімічні та структурні меліорації земель (вапнування,
гіпсування, землювання, торфування, фітомеліорація, внесення
коагулянтів, промивка тощо);
6) водні меліорації земель (осушення або зрошення);
7) рекультивація та ренатуралізація земель тощо;
8) встановлення очисних фільтрів для очистки викидів у
повітря;
9) зменшення обсягів відкачки підземних вод.
Детальне планування програми моніторингу земель на
досліджуваній території, визначення видів і обсягів необхідних
заходів із охорони земель необхідно здійснити шляхом
врахування цілого спектра визначальних факторів і показників.
Список літератури:
1. Земельний кодекс України [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи із дисципліни
„Моніторинг та охорона земель” / В.С. Мошинський, Т.В. Семенюк,
Рівне: НУВГП, 2008. – 64 с.
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Особливості цвітіння бузків Ботанічного саду
Чернівецького національного університету
У зв'язку з розвитком зеленого будівництва у Північній
Буковині великого значення набувають красивоквітучі рослини
весняного періоду цвітіння. До таких рослин належать
представники роду Syringa L. [1, 320 с.], які є одним з
найпопулярніших у світі краси квітучих кущів і
використовуються в декоративному садівництві.
Рід об’єднує близько 30 видів, поширених у південній
частині Європи, Північно-Східній Азії та Японії. Батьківщина
бузку - Мала Азія, Персія. В Україні зростає 1 дикорослий вид S.
josikae J.Jacq. ex Rchb., який занесений до Червоної книги
України [2, 160 с.].
У Ботанічному саду ЧНУ зібрана колекція бузків, яка
нараховує 17 видів та 4 сорти, переважна більшість яких
східноєвропейського походження. При цьому комплексного
інтродукційного вивчення видів і сортів у саду не проводилося.
Досі нез’ясованою залишається низка питань біології Syringa L.
в Північній Буковині. Потребує з’ясування й сучасний стан
використання представників роду Syringa L. в озелененні
Північної Буковини, формування перспективного сортименту
для зеленого будівництва.
Характер цвітіння – один із головних біологічних показників
успішної адаптації рослин до нових умов при інтродукції.
За тривалістю цвітіння у Ботанічному саду ЧНУ (2012 –
2013 рр.) можна виділити 3 групи бузків: I група нараховує 5
видів – тривалість цвітіння 14-16 днів ( S .Reaumur ,S.Michel
Büchner, S. tomentelIa Bur. et Franch, S. microphylla Dills, S.
oblata Lindt);
До II групи з тривалістю 17-18 днів належать 7 видів (S.
emodi Wall ,S.josikae, S pubescens Turcs, S. velutina Kom, S. Villosa
C.K.Schneid, S. vulgaris L., S. komarowli C.K.Schneid). III група з
тривалістю цвітіння 20-21 день нараховує 3 види (S. Wolfii
C.K.Schneid, S. yunnanensis Franch, S. persica L.).
За початком цвітіння можна виділити 3 групи бузків:
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ранні – ( 3.05) - Syringa vulgaris L., S.emodi Wall, S.Michel
Büchner, S. pubescens Turcs, S. persica L.;
 середні – (7-8.05) - S .Reaumur, S. reflexa C.K.Schneid, S.
velutina Kom, S. tomentelIa Bur. et Franch, S. yunnanensis
Franch, S. villosa C.K.Schneid ,S. wolfii C.K.Schneid.;
 пізні – (11-14.05) - S.josikae J.Jacq. ex Rchb., S. oblata
Lindt, S. microphylla Dills, S. komarowli C.K.Schneid.
Для оцінки рясності цвітіння бузків використана шкала
розроблена БІН ім. В.Л.Комарова Академії наук [3, 188 с.].
Рясність цвітіння досліджуваних таксонів варіює від 1-4
балів. Найбільш рясно цвітуть (4 бала) Syringa vulgaris L., S. persica
L., S.josikae J.Jacq. ex Rchb., слабшим цвітінням (1 бал)
характеризується S. villosa C.K.Schneid,, S. tomentelIa Bur. et
Franch, S. pubescens Turcs.
Оцінка декоративності бузків ботанічного саду ЧНУ ім. Ю.
Федьковича показала, що 17 таксонів відносяться до групи
високодекоративних (31-34 бали) – Syringa tomentella Bur. et
Franch, S. vulgaris L,S.Reflexa C.K.Schneid, S. emodi Wall, S.
villosa C.K.Schneid, S. komarowii C.K.Schneid, S. microphylla Dills,
S. oblata Lindt, S. persica L, S. wolfii C.K.Schneid , S. yunnanensis
Franch, S. velutina Kom, S. pubescens Turcs, S. reflexa C.K.Schneid,
S.Michel Büchner ,S .Reaumur, S.josikae J.Jacq. ex Rchb та 4
таксони (26-28 балів) є декоративними (S.josiflexa, S.sweginzowii
Koehne, S. Pekinensis Rupr, S. henryi C.K.Schneid) [4, 300 с.].
Отже, з метою розширення асортименту квітководекоративних культур рекомендуємо використовувати досліджені
рослини при створенні мішаних деревно-чагарникових груп і для
солітерних посадок, для створення алей та живоплотів.
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Ампліфікація та клонування повторюваної
послідовності ВТС 35S рДНК Apocrita
За сучасною системою Стебельчасточеревцеві (Apocrita) –
підряд комах ряду Перетинчастокрилих (Hymenoptera), що
охоплює мурашок, бджіл, ос, джмелів та їздців. Представникам
даної групи притаманне значне різноманіття життєвих форм та
трофічної спеціаліалізації. На сьогодні особливості будови
різних видів Apocrita вивчені досить детально; спільною
морфологічною рисою представників групи є наявність
стебельця, що сполучає черевце комахи з тораксом. Однак
недостатньо дослідженим залишається генетичний поліморфізм
стебельцеточеревцевих. Найбільш ефективним методом оцінки
генетичного поліморфізму та встановлення філогенетичних
зв`язків між різними групами організмів є використання ДНКмаркерів. ВТС 35S рДНК на сьогодні успішно використовується
у молекулярній систематиці та філогенії низки таксонів рослин
та тварин, проте структура та поліморфізм цієї ділянки ДНК у
комах залишаються майже невивченими.
Метою нашої роботи було визначення видоспецифічних
особливостей організації ВТС 35S рДНК підряду Apocrita.
Виділення ДНК із тваринного матеріалу проводили за
загальноприйнятою методикою. Полімерність ДНК перевіряли
за допомогою електрофорезу в 1% агарозному гелі [1, c. 157].
Ампліфікацію послідовності 35S рДНК здійснювали методом
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Для проведення ПЛР
застосовували праймери RV0801 та RV0802, які комплементарні
до ділянок кодуючої послідовності 18S та 28S р ДНК. Отримані
ПЛР – продукти піддавали електрофоретичному розділенню у
2% агарозному гелі.
Результати електрофоретичного розділення продуктів ПЛР
показали, що у представників різних систематичних груп в
межах Apocrita спостерігається поліморфізм за довжинами ПЛР
– ампліфікатів ВТС 35S рДНК.
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У цілому для досліджуваної групи перетинчастокрилих
спостерігається широкий спектр довжин фрагментів ПЛР –
продуктів від 600 п.н. до 2500 п.н. (табл.)
Геном представника сфекоїдних ос (Sceliphron destillatorium
Ill.) містить найдовшу серед досліджуваних видів послідовність
ВТС 35S рДНК – близько 2500 п.н.
Таблиця
Розмір ПЛР-продуктів повторюваних ділянок ВТС 35S рДНК
досліджуваних представників Apocrita
Родина (/підродина)

Вид

Довжина
фрагменту, пн

Sphecidae

Sceliphron descillatorium

2550

Formica truncorum Fabr.
Lasius flavus Fabr.
Formicidae
Camponotus fallax Nyl.
Dolichoderus
Dolichoderinae
quadripunctatus L.
Belytinae
Belyta sanguinolenta
Nees von Esenbeck
Diapriidae
Diapriinae
Trichopria inermis
Kieffer
Pseudopraon sp.
Aphidiidae
Lysiphlebus Först.

2000
600
600

Formicinae

600, 700
600
700
1700
550

Vespidae

Vespa crabro L.

600, 800

Apidae

Bombus terrestris L.

1300

Наявність широкого спектру довжин ВТС 35S рДНК у
різних систематичних групах Apocrita свідчить про значний
рівень генетичного поліморфізму за цією ознакою та відкриває
перспективи для використання її в якості молекулярного
маркера у таксономічних та філогенетичних дослідженнях даної
групи.
Cписок літератури:

1. Маниатис Т. Молекулярное клонирование. Методы
генетической инженерии / Маниатис Т., Фрич Э., Сэмбрук
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Дмитро Палічук
Науковий керівник – проф. Дмитрук Ю.М.
Важкі метали в ґрунтах польових агроекосистем
Важкі метали є природною складовою компонентів довкілля,
у тому числі і ґрунтів [1–2]. Головним джерелом важких металів
для ґрунтів є материнські породи, на яких вони утворилися. Але
в процесі грунтогенезу відбувається перерозподіл їхньої
кількості за генетичними горизонтами ґрунтів. Діяльність
людини може істотно впливати на природний фоновий вміст
важких металів. Цей вплив визначають як прямий (внесення
добрив, меліорантів, засобів захисту рослин та інших речовин, у
складі яких присутні важкі метали у виді домішок), так й
опосередкований (викиди підприємств, транспорту, переніс та
атмосферні випадіння).
Мета дослідження: встановити вплив агровиробничої
діяльності на валовий вміст окремих важких металів у
верхньому горизонті ґрунтів (0–20 см). Для цього вибрано
полігон Стара Жадова, який використовується під польовою
сівозміною агрохолдингом «Мрія». Вибір цього полігону
пояснюється його віддаленістю від всіх інших можливих джерел
впливу на геохімічний статус ґрунтів, крім одного –
агровиробництва.
Територія
дослідження
представлена
бурувато-підзолистим оглеєний середньо суглинковим ґрунтом,
а власне полігон розділений на три поля, де вирощувалися
зернові культури: кукурудза й озима пшениця. Досліджували
валовий вміст свинцю, міді, нікелю, хрому, цинку та марганцю.
Таблиця
Середній валовий вміст важких металів у ґрунтах польової
сівозміни агрохолдингу «Мрія»
(фон: Pb–14,8; Cu–15,9; Ni–23,8; Cr–10,7; Zn–51,9)
Метали
Pb
Cu
Ni
Cr
Zn
Mn

Поле 1
20,6±6,58
18,6±3,27
24,4±14,0
13,1±2,15
90,7±17,5
827±187

Поле 2
20,1±6,54
17,6±1,44
24,5±3,05
12,9±2,76
91,5±13,4
824±213
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Поле 3
17,0±3,73
16,5±1,51
23,8±1,92
14,0±1,0
87,3±7,54
837±241

Статистичний аналіз аналітичних визначень показав, що
середній валовий вміст важких металів близький у ґрунтах всіх
полів та істотно не змінюється від культур, які вирощуються
(табл.). Максимальна варіабельність металів, крім марганцю,
найвища для поля 1, для якого найбільше даних.
Для визначення власне впливу агровиробництва на
геохімічний статус ґрунтів необхідно провести порівняльну
оцінку з фоновим вмістом важких металів. Через те, що таких
даних для території Старої Жадови нами не виявлено,
скористаємося відомими даними для бурувато-підзолистих
ґрунтів польових агроекосистем Передкарпаття наведених у
роботі [1, c. 164].
Отже, максимальне перевищення фонового вмісту (в
середньому для всіх металів в 1,3 разу) виявлене для поля 1,
мінімальне – для поля 2. У межах фонового вмісту для всіх
полів знаходиться кількість хрому, нікелю та міді. Даних по
фоновому вмісту марганцю у вказаному джерелі немає, а тому й
порівняльна оцінка неможлива. Для свинцю спостерігається
перевищення, порівняно з фоновою кількістю в 1,4 разу для
поля 1 та поля 2, тоді як для поля 3 валовий вміст свинцю
відповідає його фоновому рівню. Очевидно, тут міг проявитися
деякий вплив діяльності транспорту внаслідок викидів при
згоранні палива, в якому містяться добавки свинцю. Певна дія
можлива і від застосування окремих засобів захисту рослин та
інших хімічних речовин.
Найбільше перевищення, порівняно з фоном, виявлене для
цинку, якого в 1,7–1,8 разу більше у ґрунтах території
дослідження. Імовірно, що тут проявився найперше вплив від
внесених хімічних засобів, у тому числі й мікродобрив по
цинку. Цілком можливо, що підвищена кількість цього елемента
є природною особливістю геохімії території дослідження. Для
підтвердження цього доцільно провести геохімічний аналіз
материнських порід.

Список літератури:
1. Дмитрук Ю.М. Еколого-геохімічний аналіз ґрунтового покриву
агроекосистем. – Чернівці: Рута, 2006. – 328 с.
2. Дмитрук Ю.М. Фоновий вміст мікроелементів у ґрунтах. –
Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 208 с.
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Болеслав Пашанюк
Науковий керівник – асист. Тинкевич Ю.О.
Структурна організація МГС генів 5S рРНК
у Lycium barbarum L.
Solanaсeae (Пасльонові) є монофілетичною родиною, що
об'єднує 102 роди і 2,460 видів їстівних, лікарських та отруйних
рослин. Розбіжності в класифікації та філогенетичних зв’язках
зумовлюють актуальність вивчення родини Solanaceae, зокрема
із застосуванням молекулярно-генетичних маркерів.
Перспективним молекулярним маркером, який уже був
успішно використаний у систематиці роду Solanum і багатьох
вищих рослин, є нуклеотидна послідовність міжгенного
спейсеру (МГС) 5S рДНК [1]. Кластери 5S рДНК складаються з
тандемних повторів кодуючої ділянки та міжгенного спейсера.
На відміну від еволюційно-консервативної кодуючої одиниці,
МГС еволюціонує набагато швидше, що дозволяє виявити
поліморфізм в таксономічних групах низького рангу.
На сьогодні існують дані про послідовності 5S рДНК для
родів Nicotiana, Solanum та Capsicum, але відсутні відомості для
інших родів. Тому нашою метою було дослідити структурну
організацію МГС 5S рДНК Lycium barbarum.
Сумарну ДНК виділяли і з свіжих листків L. barbarum
цетавлоновим методом. Ампліфікацію 5S рДНК проводили
методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) із праймерами
комплементарними до ділянок кодуючої послідовності (5S-14aNot та 5S-15-Not ). У результаті ампліфікації МГС 5S рДНК
L. barbarum утворився лише один ПЛР-продукт завдовжки
близько 380 нп.
Наступним етапом було клонування повторюваної
послідовності 5S рДНК L. barbarum. Очищений ПЛР-продукт
піддавали розщепленню ендонуклеазою рестрикції Not I і
лігували у відповідний сайт плазмідного вектору BlueScript
KSII. Продукт лігування трансформували у клітини E.coli.
Наявність інсерту у рекомбінантних плазмідах виявляли шляхом
розщеплення ендонуклеазою рестрикції Not I.
У результаті отримали три клони з довжиною інсерту 5S
рДНК від 350 до 400 нп. Для двох отриманих клонів, що
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відрізнялися довжиною вставки була розшифрована первинна
нуклеотидна послідовність. Розміри короткого інсерту в клоні
Lyc 3 складали 355 нп, а довшого в клоні Lyc 9 - 385 нп.
Довжина МГС в отриманих клонах становить, відповідно, 243 та
273 нп. Ці значення довжин МГС є близькі до таких у інших
представників Solanum. При порівнянні між собою
послідовностей МГС 5S рДНК L. barbarum їх гомологія склала
90.0%. Різниця у довжині інсертів пов’язана у першу чергу із
наявністю у клоні Lyc 3 делеції розміром 31 нп.
Рівень подібності нуклеотидної послідовності МГС Lycium з
використаними для порівняння видами Solanum складає 55-60%.
Відмінності у МГС пов’язані насамперед з точковими замінами і
інсерціями/делеціями послідовностей з 1-10 нуклеотидів.
Проведений
пошук
у
міжнародній
базі
даних
GenBank показав, що послідовності МГС 5S рДНК L. barbarum
демонструють гомологію на ділянці довжиною 152 нп з клонами
сателітної ДНК представників роду Solanum (табл.1). Рівень
подібності нуклеотидних послідовностей варіює в межах 76.078.1%.
Таблиця 1
Рівень подібності ділянок сателітної ДНК
Отримані
клони

S.tub
сатДНК

S.sp
сатДНК

S.dem
сатДНК

Lyc 3
76.0
78.1
76.0
Lyc 9
75.9
75.9
76.6
Примітка: S.tub - Solanum tuberosum; S.sp – S. spegazzinii; S.dem – S.
demissum.

Наявність ділянки сателітної ДНК в МГС 5S рДНК L.
barbarum свідчить про її еволюцію шляхом значної структурної
перебудови для пояснення та з’ясування причин якої необхідно
дослідити структуру 5S рДНК у інших споріднених родів.

Список літератури:
1. Volkov R.A. et al. Molecular evolution of 5S rDNA of Solanum species
(sect. Petota): application for molecular phylogeny and breeding //
Theor. Appl. Genet. – 2001. – Vol. 103. – P. 1273-1282.
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Євдокія Первісник
Науковий керівник – доц. Турлай О.І.
Рід Campanula L. у флорі Чернівецької області
Родина Campanulaceae налічує 50 – 55 родів і близько 1000
видів, поширених у різних кліматичних областях, найчастіше - у
помірних областях північної півкулі, у смузі помірного клімату.
Рід Дзвоники (Campanula L.) налічує 300 видів. У флорі України
рід представлений 30 видами [1]. Більшість дзвоникових –
багаторічні, рідше однорічні трав´янисті рослини, напівкущі чи
дерева (в тропіках). Листки без прилистків, цілісні, звичайно
чергові. Квітки двостатеві, дзвоникоподібні, здебільшого
актиноморфні. Зав´язь п´яти - або тригнізда. Плід – пряма або
поникла три-, п´ятигнізда коробочка [2]. Як правило, дзвоникові
не відіграють в рослинних угрупованнях домінуючої ролі, але є
важливою для людини родиною. Це кормові, вітаміноносні,
лікарські, декоративні рослини.
За даними літературних джерел [1, 3] та матеріалів гербарію
кафедри ботаніки й охорони природи ЧНУ ім. Ю. Федьковича
(CHER) встановлено, що на території Чернівецької області
зростає 16 видів досліджуваного роду. Ці представники
поширені у всіх фізико-географічних областях, але найчастіше
трапляються в межах Буковинських Карпат (табл. 1).
Таблиця 1
Розподіл видів роду Campanula L.
за фізико – географічними областями Чернівецької області
№

Вид

1. Campanula sibirica L.

Фізико-географічні області
Буковинські Буковинське
Прут–
Карпати
Передкарпаття Дністровське
межиріччя
+
_
_

2. C. elliptica L.

+

_

_

3. C. polimorpha Witasek.

+

_

_

4. C. cervicaria L.
5. C.serrata (Kit) Hendryck
6. C. kladniana (Schuz)
Witasek
7. C. glomerata L.
8. C. patula L.

+
+
+

+
_
_

_
_
_

+
+

+
+

+
_
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9. C.latifolia L.
10. C. trachelium L.
11. C. rapunculoides L.

_
+
+

+
+
+

_
+
+

12. C. persicifolia L.

+

+

+

C. bononiensis L.
C. carpatica L.
C. rotundifolia L.
C. abietina L.

_
+
+
+

+
_
+
+

+
_
_

13.
14.
15.
16.

Такі види як C. glomerata L., C. trachelium L.,
C. rapunculoides L., C. persicifolia L. зростають по всій території
Чернівецької області. Лише на території Буковинських Карпат
трапляються 6 видів: Campanula sibirica L., C. elliptica L.,
C. polimorpha Witasek., C.serrata (Kit) Hendryck, C. kladniana
(Schuz) Witasek, C. carpatica L..
Созологічне значення мають такі види:
1) C. kladniana (Schur) Witasek – вид, що занесений до
Червоної книги України. За критерієм МСОП – Enr.
Вразливий таксон з диз´юнктивним ареалом. Є
рідкісним на території Чернівецької області (карпатосудецький ендемік, відомий тільки з вершини
г. Великий камінь).
2) C. carpatika Jocq. Реліктовий ендемічний вид на пн.сх. межі ареалу. На території Буковинських Карпат
відомий лише із масивів Свидівця, Чорногори [4].
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4. Чорней, І. І. Сторінками Червоної книги України (рослинний
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А. І. Токарюк. – Чернівці : ДрукАрт, 2010.- 452 с.
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Ферментативна активність каталази у постмікросомній
фракції печінки щурів за різного забезпечення
поліненасиченими жирними кислотами
Насичення організму ω-6 або ω-3 поліненасиченими
жирними кислотами (ПНЖК) може призвести до посилення
вільнорадикальних процесів і порушення функціонування
прооксидантно-антиоксидантної системи, одним із основних
компонентів якої є каталаза.
Дисмутація супероксиду призводить до утворення Н2О2,
який може бути досить токсичним. Основний фермент, що
знешкоджує Н2О2 у клітині, – каталаза, яка каталізує перетворення Н2О2 в О2 і Н2О. У тканинах щурів активність каталази
найбільш висока в печінці [1].
Мета роботи – дослідити рівень ферментативної активності
каталази в постмікросомній фракції печінки щурів за умов різної
забезпеченості ω-6 та ω-3 ПНЖК.
У наших дослідженнях встановлено, що за умов
перебування щурів на дієті збагаченій ω-6 ПНЖК, порушується
окисно-антиоксидантна рівновага, яка може призвести до
розвитку в клітинах оксидативного стресу. Так, на 6-й та 8-й
тиждень утримання щурів на дієті, збагаченій ω-6 ПНЖК,
спостерігається зниження ферментативної активності каталази в
постмікросомній фракції печінки щурів у 1,9 разу та у 3 рази
порівняно з показниками контролю, відповідно (рис.1). При
цьому пероксид водню, що накопичується в клітині, може легко
перетворюватися у гідроксильний радикал, який найбільш
реакційно здатний і викликає процеси ПОЛ, спричиняючи тим
дестабілізацію біологічних мембран, змінюючи їх фазові
властивості. Зміни, які відбуваються на молекулярному та
клітинному рівнях, призводять до роз’єднання окислюючого
фосфорилювання [2]. Каталаза ж попереджає цей процес,
підтримуючи рівень Н2О2 у клітині в межах норми.
Результати досліджень групи щурів, яких протягом восьми
тижнів утримували на дієті, позбавленій ПНЖК, показали, що
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на 6-й тиждень експерименту каталазна активність знижуються
у 1,7 разу порівняно з контролем. На 8-й тиждень експерименту
спостерігається подібна тенденція, коли каталазна активність
знижується у 3,3 разу порівняно з контролем (рис.1).
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с.1. Активність каталази у посмікросомній фракції печінки щурів за
різної забезпеченості поліненасиченими жирними кислотами
Примітка: К – контрольна група щурів; ω-6 – щурі, які отримували
ω-6 поліненасичені жирні кислоти; ω-3 – щурі, які отримували ω-3
поліненасичені жирні кислоти; без ПНЖК – щурі, які не отримували
поліненасичені жирні кислоти.

Значне зниження активності каталази, ймовірно, зумовлено
вільнорадикальним окисленням фермента, його дезактивацією і
частковим руйнуванням молекул [1].
Отже, за умов моновведення ω-6 ПНЖК або за відсутності в
раціоні ПНЖК у поcтмікросомній фракції печінки щурів
знижується каталазна активність, що може призвести до
пошкодження клітинних структур.
Список літератури:
1. Крушевський В.Д. Активність каталази у білих щурів у динаміці
хронічної інгаляційної ізольованої та сполученої дії оксидів азоту,
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Львів.НУВМБТ ім. С. Гжицького – 2010. – Т.12, №2. – С.250-255.
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Ліполітична і протеолітична активність ферментів
слизової кишечника стерляді
Одним із головних факторів, що визначає ріст, розвиток і
виживаність риб як у природних, так і штучних умовах, є
повноцінне харчування. У першу чергу ефективність процесів
харчування пов’язана з наявністю відповідного спектра травних
ферментів, які здатні забезпечити розщеплення всіх необхідних
компонентів їжі.Риби відрізняються високою потребою в білку,
оптимальний його вміст у раціоні молоді складає 40-50% від
складу корму. Фізіологічна повноцінність і ефективність
застосування кормів визначається, насамперед, доступністю
протеїнів для гідролізу власними ферментами. Пептиди, що
утворюються з білків у шлунку риб за дії пепсину та колагенази,
не здатні всмоктуватися, тому основний гідроліз відбувається у
кишечнику за дії трипсину, хімотрипсину, карбокси- та
амінопептидаз. Оптимум їх дії – у нейтральному та
слаболужному діапазоні рН. Украй важливий оптимальний
вміст в кормах ліпідної компоненти, що зумовлює їх високу
енергетичну цінність і запобігає жировому переродженню
тканин.
Метою даної роботи було визначення протеолітичної та
ліполітичної активності ферментів слизової кишечника стерляді
при застосуванні гранульованих кормів різного складу.
Дослідження проводили на цьоголітках стерляді середньою
масою 80 г, що вирощувались в умовах установки замкненого
водопостачання. Режим годування, розрахунок кількості корму
здійснювали відповідно до загальноприйнятих у рибництві
методів. Застосовували гранульовані корми двох виробників: 1
група - «Aller Aqua» (45% протеїнів, 15% ліпідів, 21,6%
вуглеводів, віт. А, D3, ) та 2 група - «Scretting» (47% протеїнів,
14% ліпідів, 26% вуглеводів, віт. А). Протеолітичну активність
визначали в слизовій оболонці кишечника експериментальних
риб модифікованим методом Ансона за приростом вмісту
тирозину. Сумарну активність ліпаз визначали з використанням
оливкової олії як субстрату.
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Установлено, що рівень протеолітичної активності в слизовій
кишечника стерляді, що споживала корм «Scretting» майже у два
рази перевищує відповідне значення для групи риб, що
одержувала ««Aller Aqua» (рис.1). А рівень ліпазної активності
переважає у риб першої групи.
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Рис. 1 Протеолітична (а) та ліполітична (б) активність слизової
кишечника стерляді за при застосуванні кормів різного складу

Враховуючи вищі рівні приросту маси особин, які вживали
«Scretting», і близькі значення відсоткового вмісту основних
нутрієнтів в обох кормах, можна припустити, що різниця
зумовлена відмітністю в харчовій цінності білків, які входять до
їх складу. Відомо, що рослинні білки погано перетравлюються в
шлунково-кишковому тракті риб, оскільки оточені целюлозною
оболонкою та менш доступні до дії протеїназ. Крім того, в
соєвих
білках,
шротах
бавовни,
гороху
містяться
трипсинінгібуючі речовини.
Ліполітична активність у риб у порівнянні зі ссавцями нижча.
Більше того, деяка частина триацилгліцеролів (~10%) у них
може всмоктуватись без гідролізу, зберігатись у формі
резервного жиру та гідролізуватись тканинними ліпазами по
мірі необхідності. Зазначена особливість може пояснити
знижену активність ліпаз у кишечнику стерляді 2-ї групи
Отже, дослідження гідролітичної активності ферментів
кишечнику риб за різних режимів харчування може свідчити
про ефективність перетравлення та подальшого засвоєння
відповідних нутрієнтів.
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Сульфідування поверхні напівпровідників у
надосновних сульфурвмісних середовищах
Дослідження хімічних процесів, які відбуваються на межі
поділу напівпровідник – електроліт, має важливе значення при
обробці поверхні напівпровідникових матеріалів, до якої
відносяться пасивація, селективне та стехіометричне травлення,
контактне виділення металів тощо.
Одним з методів пасивації напівпровідникових монокристалів є сульфідна пасивація. E літературі широко висвітлені
методи хімічного та електрохімічного сульфідування поверхні
напівпровідників у водних розчинах. Проте можливість
сульфідування у водному середовищі обмежена внаслідок
процесів гідратації та окиснення.
Джерелом сульфуру у сульфідуючих розчинах є, в
основному, сульфіди та тіосульфати, які не стійкі в кислому
середовищі, тому сульфідування проводять в лужних середовищах. Згідно з діаграмами Пурбе, для систем CdSb–H2O [1] та
CdTe–H2O [2] у сильно лужних розчинах термодинамічно
можливими
є
реакції
стехіометричного
розчинення
напівпровідників. Зважаючи на це, в роботі використовували
надосновні сульфурвмісні середовища, які дозволяють позбутися
небажаних процесів, що можуть відбуватися у водних розчинах.
Досліджували поведінку монокристалів CdSb і CdTe у системах
(CH3)2SO-NaOH-Na2S та C2H3N-NaOH-Na2S. В системі (CH3)2SONaOH-Na2S маса кадмій телуриду не змінюється з часом, а на
поверхні не помітно суттєвих змін. Кадмій стибід є більш
активний. Крива зміни маси CdSb з часом має вигляд кривої
насичення, що свідчить про розчинення поверхні монокристалу з
подальшим її пасивуванням. Перша ділянка кривої (активне
зменшення маси CdSb) зумовлена розчиненням реальної поверхні
напівпровідника під дією надосновного середовища і
характеризується швидкістю розчинення 0,017 мг/хв, а друга
(маса зразка практично не змінюється) – відповідає, ймовірно,
утворенню сульфідної пасивуючої плівки. На користь такого
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твердження свідчить золотисто-жовтий колір поверхні
монокристалу.
У системі C2H3N-NaOH-Na2S активність напівпровідників
зростає – спостерігається незначне зменшення маси CdTe та
суттєві зміни для CdSb (табл. 1). Характер зміни маси кристалу
CdSb з часом аналогічний до попередньої системи (розчинення та
пасивація). Початкова швидкість розчинення напівпровідника
становить 0,473 мг/хв. (в системі (CH3)2SO-NaOH-Na2S – 0,017
мг/хв). Час, за який поверхня пасивується становить ~30 хв. (в
системі (CH3)2SO-NaOH-Na2S ~75 хв). Як і в попередній системі,
поверхня CdSb після обробки набуває золотисто-жовтого
забарвлення.
Вища активність системи C2H3N-NaOH-Na2S у порівнянні
з системою на основі (CH3)2SO зумовлена більшою розчинністю
лугу в ацетонітрилі, що призводить до більш лужного
середовища досліджуваної системи.
Таблиця 1
Початкова швидкість розчинення напівпровідникових
монокристалів у сульфурвмісних надосновних середовищах
Система

(CH3)2SO-NaOH-Na2S
C2H3N-NaOH-Na2S

Початкова швидкість розчинення
напівпровідників, мг/хв
CdSb
CdTe
0,017
0
0,473
0,023

Отже, вплив досліджуваних систем на CdTe незначний.
У випадку CdSb – відбувається розчинення їх реальної поверхні з
подальшим пасивуванням. Формування золотисто-жовтої плівки
на поверхні кадмій стибіду зумовлене, ймовірно, утворенням
сульфідів.
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Вплив вібраційної обробки на фізико-хімічні властивості
палива на основі вторинних паливних ресурсів
Перспективним і екологічно доцільним напрямом
застосування некондиційного вугілля та відходів його
збагачення
є
створення
суспензійного
палива
–
висококонцентрованих вугільних суспензій. Спалювання
вугілля у вигляді суспензій дозволяє скоротити питомі
викиди основних забруднюючих речовин на 30 – 50 % [1].
Але створюване паливо повинно бути придатним для
транспортування
трубами
та
бути
стійким
до
розшаровування. Тобто необхідно створити седиментаційно
стійку систему із незначною в’язкістю. З цією метою до
складу суспензії вводять речовини пластифікатори та
проводять помел так, щоб забезпечити бімодальне
розподілення частинок дисперсної фази за розмірами [2 – 4].
В Україні на даний час не створено розгалуженої системи
трубопровідного транспорту для суспензійного вугільного
палива. Тому енергогенеруючим підприємствам можна
рекомендувати
створювати
суспензійне
паливо
безпосередньо перед використанням. У такому випадку
седиментаційна стійкість створених суспензій може бути
зменшена до 5 – 7 діб. Це дозволяє спростити технологічний
режим виробництва палива. Однак зберігання суспензійного
палива у статичних умовах призводить до зростання в’язкості
та розшарування.
Для
збереження
прийнятних
фізико-хімічних
характеристик суспензійного палива доцільно проводити
його вібраційну обробку. Визначення параметрів проведення
такої обробки було завданням нашої роботи. Для її
проведення нами був змонтований вібраційний стіл, на якому
проводили дослідження.
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Найбільш нестійкі суспензії – на основі антрациту, що
зумовило вибір об’єкта досліджень – антрацит донбаського
родовища. Враховуючи більшу густину антрациту, масова
концентрація досліджуваних суспензій складала 65 %.
Загальна характеристика впливу вібраційної обробки
отриманих суспензій наведена у таблиці.
Таблиця
Вплив вібраційної обробки на фізико-хімічні властивості
водовугільної суспензії на основі антрациту (Ств.=65 %)
При проведенні вібраційної
Без вібраційної обробки
обробки
Висота
Висота
В’язкість,
В’язкість,
відшарованої
відшарованої
рідини, см
рідини, см
Пас
Пас
Через 1 годину після помелу
1,75
–
1,75
–
Через 24 години після помелу
1,95
0,4
1,75
–
Через 72 години після помелу
2,1
1,4
1,8
0,1
Отримані результати дозволили рекомендувати проведення
вібраційної обробки для запобігання збільшенню в’язкості та
підвищення седиментаційної стійкості вугільних суспензій.
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Роман Пушкар
Науковий керівник – доц. Черлінка В.Р.
Оцінка точності крупномасштабних ґрунтових карт
із використанням цифрових моделей рельєфу
Співставлення
результатів
крупномасштабного
картографування ґрунтів з результатами сучасних дистанційних
методів зондування Землі показує ряд значних відмінностей у
відображенні ґрунтової ситуації, і, особливо, чіткості
проведення контурів. Це обумовлено різноманітними
причинами, зокрема недоліками як власне виконавчого рівня,
так і методики. Оскільки ґрунт, як природно-історичне тіло, в
геологічному часі динамічно розвивається, існує нагальна
потреба у новому погляді як на процеси еволюції ґрунтів і
дослідження хронологічних змін, що в них протікають, так і на
встановлення закономірностей просторових змін ґрунтосфери.
Оскільки сучасний етап розвитку науки характеризується
широким застосуванням моделювання, в тому числі рельєфу,
яке допомагає в камеральних умовах досліджувати динаміку
широкого кола параметрів, питання вибору такого предмета
досліджень важливе й актуальне.
Дослідження методичних підходів до отримання ЦМР із
використанням різних картографічних джерел та оцінка
точності грунтових карт із використанням ЦМР, оптимізує
розв’язок питань щодо поширення граничних ареалів ґрунтових
відмін від типу до розряду включно, що є актуальним і
необхідним завданням.
Об‘єктом досліджень є картографічні матеріали різного
походження для території, яка знаходиться в інтенсивному
сільськогосподарському освоєнні агрохолдингу «Мрія»,
предметом – створення ЦМР характерної для Буковини
території.
Метою досліджень було дослідження методичних питань
побудови ЦМР на різнорідному картографічному матеріалі,
генерація цифрової моделі території, яка знаходяться в
інтенсивному сількогосподарському освоєнні агрохолдингу
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«Мрія» та оцінка на цій базі точності існуючої
крупномасштабної грунтової карти.
Нами побудована гідрологічно-коректна й екологічновідповідна растрова цифрова модель рельєфу (рис. 1) з кроком 1
м, що є цілком достатнім для розрахунків у масштабі
агроекосистеми поля. Параметри моделі були підібрані з
використанням процедури кросс-валідації [1]. Для генерації
моделі використано алгоритм на основі регуляризованих
напружених сплайнів [2, 3]. Аналіз поточних грунтових карт
накладених на ЦМР показує, що межі грунтових контурів
проведені із порушенням реально існуючих геоморфологічних
бар’єрів,
відповідно
методику
крупномасштабного
картографування грунтів потрібно доопрацьовувати.

Рис. 1. Цифрова модель рельєфу досліджуваної території
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Наталія Радик
Науковий керівник – доц. В.В. Буджак
Біоморфологічна структура раритетного компоненту
флори Заставнівського Придністров'я
Заставнівське Придністров’я розташоване у лісостеповій
частині Прут-Дністровського межиріччя й охоплює рівнинногорбисті ландшафти з максимальними висотами до 438 м н р.м.
(г. Жорнищі). 3 півночі територія обмежена р. Дністер,
південно-західна межа – р. Прут, а на сході межує з Хотинською
височиною. Сприятливий клімат території сприяє землеробству,
тому практично вся територія зазнала сильної антропогенної
трансформації. У зв’язку з цим збереження природних
комплексів на цій території є актуальним і необхідним.
Особливої уваги заслуговують представники флори, занесені до
Червоної книги України [1]. На основі аналізу літератури [1; 2],
матеріалів гербарію кафедри ботаніки ЧНУ та власних
досліджень нами встановлено, що у Заставнівському
Придністров’ї зростає 49 видів рослин, занесених до Червоної
книги України [1].
Проведений аналіз розподілу раритетних видів флори за
біоморфами Раункієра (1902) показав, що провідне місце
посідають криптофіти – 39 % (19 видів): Galanthus nivalis L.,
Colchicum autumnale L., Crocus heuffelianus Herb., Lilium
martagon L. та ін. Гемікриптофіти складають 37 % (18 видів) —
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch., Corallorhiza trifida Chatel.,
Epipactis helleborine (L.) Crantz. Приблизно 12 % припадає на
хамефіти (6 видів) – Schivereckia podolica (Besser) Andrz.,
Gypsophila thyraica Krasnova., Chamaecytisus paczoskii (V. Krecz.)
Klask., Chamaecytisus podolicus (Błocki) Klask, 10 % –
фанерофіти (5 видів) Sorbus torminalis (L.) Crantz, Spiraea
polonica Błocki, 2 % терофіти (1 вид) – Вupleurum tenuissimum L.
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Cергій Решетнік
Наукові керівники – проф. Кобаса І.М.
асист. Білоголовка В.Т.
Моніторинг ґрунтів парку м. Чернівці
на вміст важких металів
Початок ХХІ століття ознаменувався швидким ростом
промисловості, що призвело до зростання антропогенного
навантаження на природне середовище. Людство, займаючись
господарською діяльністю, вносить дисбаланс у екологічні
системи. Переміщуючи великі кількості речовин у райони, для
яких вони не характерні та синтезуючи нові, невідомі в природі
сполуки, людина змінює хімічний склад і фізичні властивості
об’єктів, що призводить до незворотних процесів у
навколишньому середовищі. Особливо шкідливою така
діяльність виявилася для ґрунтів, оскільки вони, на відміну від
інших екосистем, мають слабку здатність до самоочищення, а
для деяких речовин, зокрема для важких металів (ВМ), ґрунт
виступає у ролі акумулятора [1].
Концентрування ВМ, в основному, проходить у шарі ґрунту
до 20 см, який є найбільш родючим. Отже, забруднення грунтів
ВМ призводить до їх накопичення у рослинах. Максимальна
кількість металів нагромаджується, як правило, на відстані 1–5
км від джерела забруднення. Особливе занепокоєння викликає
антропогенне забруднення в районах скупчення мегаполісів.
У даній роботі проведено дослідження поверхневих шарів
грунтів (0–20 см) прибережної зони озера, розташованого на
вул. Комарова (м. Чернівці) на вміст ВМ. Визначено вміст
найпоширеніших і найнебезпечніших сполук ВМ: Zn, Cd, Ni, Pb,
Mn, Cr, Cu. Для аналізу проби грунтів відбирали у 15-ти
реперних точках по периметру досліджуваного озера на відстані
5 метрів від води з кроком відбору проб 25 метрів. При цьому
керувалися вимогами ДОСТу 17.4.4.02.84. Мінералізацію проб
грунтів проводили методом неповного кислотного розкладу
згідно з методиками, розробленими ЦІНАО [2]. Вимірювання
вмісту ВМ проводили на атомно-абсорбційному полум’яному
спектрофотометрі С-115 М 1.
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У результаті проведених досліджень установлено, що
значення концентрацій досліджуваних ВМ знаходяться в таких
концентраціях, мг/кг: Zn – 108  35; Cd – 0,1  1,0; Ni – 3,9 
22; Pb – 4,9  1,7; Mn – 35  440; Cr – 1,2  9,8; Cu – 3,5 
51.
На основі одержаних експериментальних даних розраховано
середні значення концентрацій досліджуваних компонентів, які
можна розмістити в такий зростаючий ряд, мг/кг: Cd – 0,7 < Cr
– 6,8 < Ni – 15,4 < Pb – 19,5 < Cu – 23,5 < Zn – 97,8 < Mn –
23,4. Усі дані наведено для повітряно-сухого грунту, причому
подано середні значення, як мінімум трьох паралельних проб.
Отримані результати вказують на те, що грунти більшості
реперних точок прибережної зони озера містять сполуки ВМ у
концентраціях, які перевищують значення ГДК. Дані реперні
точки розміщені на близькій відстані від автомагістралі.
Для кожної реперної точки та елемента розраховано
коефіцієнти забруднення Кі, які являють собою відношення
отриманих концентрацій металу до їх фонових значень. Середні
значення Ki за всіма реперними точками можна подати у такому
зростаючому ряду: KiNi < KiCr < KiCd < KiPb < KiCu < KiZn, що
відповідає таким величинам: 0,6; 1,1; 1,4; 1,6 і 2,5.
Просумувавши величини Кі одержали значення коефіцієнтів
поліелементного забруднення Kн.
Аналіз якісного й кількісного складу токсикантів у
досліджуваних грунтах указують на те, що найбільше значення
Кі характерно для Zn, Pb, Cu у пробах грунтів реперних точок,
які розташовані поблизу проїжджої частини міста.

1.
2.
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Науковий керівник − доц. Черлінка В.Р.
Методичні підходи до побудови цифрових моделей
рельєфу у ґрунтознавстві
Зіставлення
результатів
крупномасштабного
картографування ґрунтів з результатами сучасних дистанційних
методів зондування Землі показує ряд значних відмінностей у
відображенні ґрунтової ситуації, і, особливо, чіткості
проведення контурів. Це зумовлено різноманітними причинами,
зокрема недоліками як власне виконавчого рівня, так і
методики. Оскільки ґрунт, як природно-історичне тіло, в
геологічному часі динамічно розвивається, існує нагальна
потреба у новому погляді як на процеси еволюції ґрунтів і
дослідження хронологічних змін, що в них протікають, так і на
встановлення закономірностей просторових змін ґрунтосфери.
Оскільки сучасний етап розвитку науки характеризується
широким застосуванням моделювання, в тому числі рельєфу,
яке допомагає в камеральних умовах досліджувати динаміку
широкого кола параметрів, питання вибору такого предмета
досліджень важливе й актуальне.
Головним джерелом про поверхню Землі надалі залишаються
карти, але в останні роки інтенсивно впроваджуються методи,
пов’язані з її цифровим представленням, у т. ч. динаміки змін.
Кінець ХХ століття з його величезним за розмахом розвитком
інформаційних технологій характеризується кардинальними
змінами в інженерній науці і практиці. Тому закономірно, що
сучасні методи комп’ютерного опрацювання інформації
базуються на створенні цифрових моделей рельєфу (ЦМР), які є
приорітетними
для
з’ясування
низки
наукових
і
народногосподарських питань.
ЦМР – засіб цифрового представлення тривимірних
просторових об'єктів (поверхонь, рельєфів) як сукупності
висотних відміток або відміток глибин і інших значень аплікат
(координати Z) у вузлах регулярної мережі з використанням
матриці висот, нерегулярної трикутної мережі (TIN) або як
сукупність ізоліній. Джерелами первинних даних для створення
ЦМР суходолу є топографічні карти, аерофотознімки, космічні
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знімки та інші дані ДДЗ, дані систем супутникового
позиціонування, нівелювання та інших методів геодезії.
На точність побудови моделі рельєфу впливає багато
факторів, такі як, просторовий дозвіл і геометрична якість
зображень, стан атмосфери, масштаб карти, точність опорних
точок [1].
Для цифрового представлення рельєфу ми пропонуємо
використовувати растрове подання моделі. При цьому
відпрацьовано методику, яка полягає у використанні
інструментальних засобів ГІС GRASS 6.4.3 [2] у середовищі
Debian GNU Linux 7.0 [3]. Для оцифрування картографічних
даних застосували векторизатор Easy Trace 7.99 [4]. Для
генерації ЦМР обрали метод регуляризованих напружених
сплайнів (Regularized Spline with Tension - RST), який обчислює
значення висот у вузлах сітки за допомогою функції, що
моделює тонку гнучку пластину, яка проходить через/або
близько до точок вихідних даних [5]. При цьому застосовано
такі параметри: напруженість сплайну φ=30 та згладженість
ω=0,1.
Отримані результати показують, що використання цифрових
моделей рельєфу з кроком 10-25 м і вище для детальних
досліджень
супроводжуватиметься
істотними,
часто
недопустимими для практики похибками. Для розв’язання
найактуальніших проблем як наукових, так і прикладних
доцільно використовувати ЦМР з дозволом 1 м (і точніше),
інакше можливі істотно відмітні та менш репрезентативні
результати.
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Ксенія Руснак
Науковий керівник – проф. Дмитрук Ю. М.
Факторний аналіз в оцінці різновікових ґрунтів
(на прикладі стаціонару Грушівка)
Факторний аналіз − це сукупність методів побудови
математичних моделей, які дають змогу відновити
передбачувану структуру, що складає основу спостережуваних
даних, для їх опису в стислому й інтерпретованому вигляді [1].
Структурою вважається невелика кількість не спостережуваних
змінних, які називаються факторами, а також їх кількісне
перетворення в спостережувані змінні [2].
Основна мета факторного аналізу полягає у виявлені
гіпотетичних величин, або факторів, за великим числом
експериментальних даних. Фактори повинні бути по можливості
простими і досить точно описувати і пояснювати
спостережувані величини. Головними цілями факторного
аналізу є: скорочення числа змінних (редукція даних);
визначення структури взаємозв’язків між змінними, тобто
класифікація змінних; компактна візуалізація даних; пошук
прихованих змінних [3].
Оцінка процесів еволюції ґрунтового покриву є складним і
багаторівневим процесом, в якому використовують численні
дані про властивості ґрунтів. Тому виникає чимало дискусійних
питань унаслідок різновекторних змін тих чи інших показників.
Визначення взаємозв’язків між останніми та пошук відповідей
на питання визначальних для еволюції конкретного ґрунту
чинників залишається невирішеним.
Нами на прикладі фонового сірого лісового ґрунту (розріз Гр1) та двох похованих ранньослов’янського часу (Гр-2) і
скіфського часу (Гр-3) досліджується диференціація між
окремими властивостями цих ґрунтів що дозволяє краще
зрозуміти динаміку умов грунтогенезу.
Для виявлення різниці між показниками фонового і
похованих ґрунтів аналізувалися: вміст гумусу, кислотність
актуальна ( ОК) і потенційна (ГК), рН водний, сума увібраних
основ (СВО) та ємність поглинання (ЄП). Використано метод
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принципових компонент, метод основних компонент, метод
аналізу головних чинників, метод ітерованих комун,
центральний метод, основний осьовий метод до і після
обертання.
На основі факторного аналізу встановлено, що досліджувані
показники фонового ґрунту на більш як 80 % залежать від
одного фактору. Ці залежності є як прямо пропорційні (гумус,
ОК, ГК) так й обернено пропорційні (рН вод, СВО, ЄП).
Зважаючи на те, що зі збільшенням показника рН кислотність
зменшується, то виявляється що всі види кислотності прямо
пропорційно залежить від даного фактору. Обернено
пропорційна залежність показників ґрунтового
вбирного
комплексу
очевидно свідчить про особливість процесів
грунтогенезу в умовах поверхні ґрунту.
На досліджувані показники похованих грунтів, на відміну від
показників фонового ґрунту, впливають два фактори. Понад 60
% показників ґрунтів залежать від першого фактора, а більш як
30 % − від другого фактора. Ці залежності є як прямо
пропорційні (рН водний, СВО, ЄП), так і обернено пропорційні
(гумус, ГК, ОК). Другий фактор визначальний для показників
ґрунтового вбирного комплексу, які прямо пропорційно зв’язані
з ним для ґрунту «слов’янського» часу й обернено пропорційно
– для ґрунту «скіфського» часу.
Отже, грунт, похований під валом скіфського часу, ближчий
за особливостями ґрунтового вбирного комплексу до фонового
грунту, ніж похований під валом «слов’янського» часу. Проте
обидва поховані ґрунти тотожні за залежністю вмісту гумусу і
кислотності від першого фактору, на відміну від фонового
ґрунту.
Список літератури :
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Ю. Н. Благовещенский. – Москва : Книжный дом « Либроком », 2009.
– 328 с.
2. Математическая статистика в почвоведении : практикум. - Москва :
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Анастасія Рутковська
Науковий керівник – проф. Смага І.С.
Нові методичні підходи до нормативної грошової
оцінки земель несільськогосподарського призначення
В Україні до 1 січня 2013 року була чинною Методика нормативної
грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім
земель населених пунктів), затверджена Постановою Кабінету
Міністрів України від 30 травня 1997 року № 525. Проте, її окремі
положення значно ускладнювали процедуру оцінки, сповільнювали
темпи її здійснення та підвищували вартість послуг з оцінки для
замовників. Зважаючи на те, що методичні засади, покладені в основу
оцінки, розроблялися в другій половині 90-х років, вони не завжди
узгоджувалися з чинним законодавством і були причиною виникнення
дискреційних (нечітких) повноважень у розробників технічної
документації з оцінки земель [1].
Дана методика передбачала, що об’єктом нормативної грошової
оцінки земель були земельні ділянки, що використовувалися за
функціональним призначенням, незалежно від того, до якої категорії
земель вони були віднесені (крім земель сільськогосподарського
призначення). Вона також визначала окремі методичні підходи до
оцінювання земель різного функціонального призначення:
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення - на основі рентного доходу від цільового
використання земельних ділянок та здійсненого поліпшення їх
облаштування;
природно-заповідного та іншого природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення - на
основі нормативного середньорічного економічного ефекту від
використання відповідно земель природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного та історико-культурного призначення з розрахунку на
1 кв. м;
лісового фонду - на основі нормативного середньорічного
економічного ефекту від використання земель лісового фонду певного
типу лісорослинних умов у певній лісорослинній зоні та певній групі й
категорії захищеності лісів;
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водного фонду - на основі нормативного середньорічного
економічного ефекту від використання земельних ділянок.
Отже, виникла потреба у вдосконаленні методичних засад
нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського
призначення (крім земель населених пунктів) з метою створення
передумов для швидкого одержання власниками земельних ділянок та
землекористувачами, органами державної влади та місцевого
самоврядування об’єктивних відомостей про кадастрову вартість
земель для регулювання земельних відносин і визначення бази
оподаткування.
Нова методика оцінки ухвалена Постановою Кабінету Міністрів
України від 23 листопада 2011 року № 1278 та набула чинності з 1
січня 2013 року [2] .
В основу розрахунку нормативної грошової оцінки земельної
ділянки покладено, на відміну від попередньої методики, капіталізацію
рентного доходу для відповідної категорії земель у гривнях за рік. Його
значення для кожної категорії земель можна встановити на основі
аналізу результатів державних статистичних спостережень щодо
формування чистого прибутку (збитку) та рентабельності операційної
діяльності підприємств за видами економічної діяльності за останні
періоди (5-7 років), а також на підставі даних обліку кількості земель за
категоріями. Це значно спрощує процедуру оцінки.
Отже, реалізація нових підходів до нормативної грошової оцінки
земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених
пунктів) дає змогу вдосконалити організаційно-методичні засади
реалізації
принципу
платності
несільськогосподарського
землеволодіння та землекористування, спрощує передумови для
одержання зацікавленими особами відомостей про оцінку земельних
ділянок.
Список літератури:
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Любомир Сандуляк
Науковий керівник - проф. Смага І.С.
Організація раціонального використання орних земель
на основі показників бонітету й економічної оцінки
Наукове обґрунтування раціонального використання
та
охорони родючості орних земель неможливе без всебічного
вивчення рівня їх природної та економічної родючості. Він
визначається через порівняльну оцінку якості грунтів за їх
природними властивостями (бонітування) та оцінку землі як
головного засобу виробництва в сільськогосподарському
господарстві
за
показниками,
що
характеризують
продуктивність земель, ефективність їх використання та
дохідність з одиниці площі. Забезпечення раціонального
використання земель сільськогосподарського призначення як
найважливішого ресурсу й основного засобу виробництва в
аграрній сфері, залучення їх до сфери ринкового обігу - вагомі
умови оздоровлення економічної ситуації та забезпечення
подальшого
соціально-економічного
розвитку
України.
Ефективність
сільськогосподарського
землекористування
залежить від
якісного стану, реальної та потенційної
продуктивності грунтів, еколого-економічної придатності
земель для вирощування основних сільсько-господарських
культур [1].
Cтупінь придатності грунтів для вирощування основних
сільськогосподарських культур можливо встановити на основі
аналізу часткових бонітетів грунтів. Часткове бонітування
проводиться в межах окремих природно-сільськогосподарських
районів щодо переліку культур, встановленим за картосхемами
зон їх вирощування. Це один зі шляхів підвищення
продуктивності земель. Однак, треба пам’ятати, що через
неадекватність вимог певних культур до факторів життя, навіть
за умови сприятливості показників властивостей грунту. Їх
продуктивність буде різною. Крім того, для організації
раціонального використання орних земель варто враховувати й
окупність витрат і дохідність культури.
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Об’єктом досліджень виступали орні землі, передані в
оренду ТзОВ «Бламінфо» в адміністративних межах ЯсеневоПільнівської сільської ради Городенківського району ІваноФранківської області (за межами населеного пункту). Вони
включають 31 контур площею від 2,1 до 99,264 га. До складу
кожного з контурів входить одна, або кілька агровиробничих
груп грунтів. У складі останніх переважають грунти
чорноземного типу, зокрема агрогрупи 41л; 45е; 49л; 50л та
50е, тобто грунти чорноземного типу. Значення загального
бонітету складають 68,8; 65,6; 46,2; 33,1 та 35,6 бала відповідно.
Отже, рівень родючості агрогруп 41л та 45е можна вважати
середнім, а інших – низьким.
Ресурсну урожайність озимої пшениці, ячменю, кукурудзи на
зерно, цукрового буряка та картоплі по кожному контуру
визначали на основі показників середньозваженого бонітету та
ціни бала. Її значення узгоджуються з середньозваженими
значеннями бонітету. На основі даного показника, величин
окупності витрат рівня сучасних цін на продукцію та
нормативів витрат розрахували економічні показники
вирощування наведених вище сільськогосподарських культур.
Наступним етапом досліджень було визначення впливу
відстані окремих грунтових контурів до господарського центру
на розмір транспортних витрат, а отже, й на формування
диференціальної земельної ренти за місцем розташування, що
теж доцільно враховувати в практиці сільськогосподарського
землекористування.
Зважаючи на вищевикладене, для розробки організаційногосподарських рішень щодо організації раціонального
використання орних земель важливо проводити систематичний
збір і аналіз інформації про стан земель, прогнозувати
можливий вплив наслідків господарської діяльності, розробляти
рекомендації для цілеспрямованого поліпшення якості земель.
Список літератури:
Землевпорядне проектування: теоретичні та
методичні основи інвестицій у землекористування / А.М. Третяк, В.М.
Другак, Д.П. Романська. – К., 2007. – 292 с.
1. Третяк А.М.

200

Юлія Семенко
Науковий керівник – проф. Федоряк М. М.
Порівняння видового багатства та чисельності павуків
території державного ландшафтного заказника
«Мис Айя» і табору «Екологічна варта» (Крим)
Актуальність роботи полягає в тому, що із збільшенням
антропогенного навантаження на довкілля зростає роль і
значення природно-заповідних територій і об’єктів. Метою
роботи було порівняння аранеокомплексів на територіях що
характеризуються
різним
ступенем
рекреаційного
навантаження, а саме: державного ландшафтного заказника
«Мис Айя» (далі ДЛЗ «Мис Айя») і навчально-тренінгового
центру «Екологічна варта» (далі – табір «Екологічна варта»).
ДЛЗ «Мис Айя» розташований на крайньому заході Південного
берега Криму в межах Балаклавського району м. Севастополь.
Загальна площа складає 1340 га [2].
Матеріал зібрано групою студентів кафедри екології та
біомоніторингу Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича під час літньої екологічної практики в період
19.06.2011-27.06.2011 р. Використовували методи ручного
збору, косіння ентомологічним сачком, струшування на полотно
та метод ґрунтових пасток Бабера. Пастки функціонували
20.06.2011-26.06.2011 р. Як на території табору «Екологічна
варта», так і на території ДЛЗ «Мис Айя» було закладено по
п’ять дослідних ділянок. Ділянки 1-5 знаходилися на території
табору
і
характеризувалися
істотним
рекреаційним
навантаженням. Ділянки 6-10 були розміщені на території ДЛЗ
«Мис Айя» вище Турецької галявини.
Номенклатура прийнята за Platnick [1].
На основі аналізу видового складу аранеокомплексів ДЛЗ
«Мис Айя» та табору «Екологічна варта» нами обліковано
представників 77 видів з 24 родин. На території ДЛЗ «Мис Айя»
спостерігалося вище видове багатство (69 видів) в порівнянні з
територією табору «Екологічна варта» (42 види). При цьому, на
території заказника обліковано 35 видів, які не виявлені на
території табору.
201

Серед них особливу цінність мають знахідки Pritha nana
(Filistatidae) і Oecobius maculatus (Oecobiidae), які раніше для
території України, і, зокрема, Криму не наводилися [3].
На території ДЛЗ «Мис Айя» із загальної кількості видів не
зустрічається лише 10, характерних для території табору
«Екологічна варта» (табл. 1).
Таблиця 1
Перелік видів, виявлених на території табору «Екологічна варта»
і відсутніх на території ДЛЗ «Мис Айя»
Родина
Вид
Maimuna vestita (C. L. Koch, 1841)
Agelenidae
Tegenaria domestica (Clerck, 1757)
Araneidae
Neoscona subfusca (C. L. Koch, 1837)
Gnaphosidae
Talanites strandi Spassky, 1940
Araeoncus caucasicus Tanasevitch, 1987
Linyphiidae
Araneoncus crassiceps (Westing, 1861)
Miturgidae
Cheiracantium mildei L. Koch, 1864
Philodromidae
Thanatus vulgaris Simon, 1870
Salticidae
Synageles dalmaticus (Keyserling, 1863)
Theridiidae
Theridion melanurum Hahn, 1831

Загалом зібрано 823 екземпляри павуків, серед них на
території ДЛЗ «Мис Айя» зібрано 300 статевозрілих
екземплярів, а на території табору «Екологічна Варта» –
160 статевозрілих екземплярів.
Отже, видове багатство та чисельність павуків на
території ДЛЗ «Мис Айя» вищі порівняно з територією
табору «Екологічна варта».
Список літератури:
1. Platnick N. I. The World Spider Catalog, Version 14.0, 2014 / Platnick
N. I. // American Museum of Natural History. – Режим доступу :
http://reserch.amnh.org/entomology/spiders /catalog/index.html.
2. Багрова Л. А. География Крыма / Багрова Л. А., Боков В. А., Багров
Н. В. – К. : Вища освіта, 2001. – 52 с.
3. Fedoriak M. The first records of Pritha nana (Filistatidae) and Oecobius
maculatus (Oecobiidae) from the Crimea / M. Fedoriak, E. Zhukovets //
Book of Abstracts, Annual Zoological Congress of “Grigore Antipa”
Museum (Bucharest, Romania, 21-23 November 2013). – 2013. – P. 129.
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Активність аскорбатпероксидази у нокаутних рослин
Arabidopsis thaliana KO-Apx2 в умовах теплового стресу
Одним із абіотичних стресових факторів, який впливає на
фізіолого-біохімічні процеси у рослин є температура. Відомо,
що за дії теплового стресу збільшується продукція активних
форм кисню (АФК) у клітині [4, 126, с. 47]. Зокрема, тепловий
стрес призводить до зростання внутрішньоклітинного рівня
пероксиду водню, який є найстабільнішим з усіх АФК та може
проникати крізь мембрани і пошкоджувати біомолекули [2, 61,
с. 736; 4, 126, с. 48]. Хоча з пероксидом водню пов’язують
негативні ефекти, він також бере участь у захисті рослинної
клітини, діючи як сигнальна молекула [3, 129, с. 842].
Серед рослинних ферментів, здатних до розщеплення
пероксиду
водню,
особливу
групу
утворюють
аскорбатпероксидази (АРХ), які каталізують реакцію окислення
аскорбінової кислоти пероксидом водню. Відомо, що АРХ
кодуються мультигенними родинами [3, 129, с. 840]. Проте роль
окремих генів цих ферментів у захисті рослин від теплового
стресу залишається маловивченою. Найбільш зручний об’єкт
для вивчення цього питання нокаутні мутанти Arabidopsis
thaliana L. з порушеною експресією генів аскорбатпероксидази.
Тому метою даної роботи було дослідити вплив теплового
стресу на активність АРХ у рослин A. thaliana дикого типу (ДТ)
та нокаутного мутанта з відсутньою експрсесією гену Арх2
(KO-Apx2).
Рослини вирощували у ґрунті в культиваційній кімнаті при
сталій температурі +20ºС, освітленні 2,5 кЛк в умовах 16годинного світлового дня. Листки рослин 6-7 тижневого віку
піддавали дії теплового стресу. Стрес проводили в колбах в
iнкубацiйному буферi, що мiстив 1мМ К-фосфатний буфер (рН
6.0), в які вносили 10-12 листків середньої частини розетки.
Теплову обробку рослин здійснювали в темряві протягом 1, 2, 4
годин за температури 37°C та 44°С. Контролем слугували
рослини, листки яких інкубувалися за 20ºС. Пiсля проведення
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стресу рослини заморожували в рiдкому азотi і зберiгали в
морозильнiй камерi при температурi -70°С. Активність APX
визначали за методом Nakano-Asada [1, 22, с. 874].
У результаті досліджень виявлено, що активність АРХ у
інтактних рослин KO-Apx2 наближалась до значень у інтактних
рослин ДТ. За дії 1 та 2 годинного помірного теплового стресу
суттєвих змін активності АРХ порівняно з контролем у рослин
ДТ і KO-Apx2 мутантної лінії не спостерігалось. Тоді як в
умовах 4 годинної обробки спостерігалося зростання активності
АРХ, що проявлялося більше у рослин ДТ, порівняно з
мутантною лінією.
В умовах жорсткого теплового стресу спостерігалась
тенденція до зниження активності АРХ в обох досліджуваних
лініях рослин вже з першої години стресової обробки. В умовах
2-годинної обробки відмічено значне падіння активності АРХ на
43%, порівняно з контролем, що інкубувався за 20°С лише у
KO-Apx2. В умовах 4-годинного стресу за 44°С активність
ферменту знижувалась на 45% у рослин ДТ і 41% у нокаутної
лінії KO-Apx2.
З отриманих даних видно, що АРХ і, зокрема ізоформа АРХ2,
відіграє значну роль у захисті рослини від дії пероксиду водню.
Інактивація АРХ в умовах жорсткого теплового стресу може
свідчити про його термолабільність. Очивидно, в цих умовах
розщеплення пероксиду водню виконують інші ферменти.
Проте це питання потребує додаткового дослідження.
Список літератури:
1. Nakano Y., Asada K. Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbatespecific peroxidase in spinach chloroplasts // Plant Cell Physiol. – 1981. –
Vol. 22. – P. 867-880.
2. Panchuk I.I., Volkov R.A., Mullineaux F.M., Schöffl F.Heat stressinduced H2O2 is required for effective expression of heat shock genes in
Arabidopsis // Plant. Mol. Biol. – 2006. – Vol. 61. – P. 733-746.
3. Panchuk I.I., Volkov R.A., Schöffl F. Heat stress- and heat shock
transcription factor-dependent expression and activity of ascorbate
peroxidase in Arabidopsis // Plant Physiol. – 2002. – Vol. 129, № 6. – P.
838-853.
4. Susuki N., Mittler R. Reactive oxygen species and temperature stresses: A
delicate balance between signaling and destruction // Physiol. Plantarum. –
2006. – Vol. 126. – P. 45-51.
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Вплив знеліснення на рівень доступного рослинам
Фосфору в поверхневому шарі ґрунтів річкових заплав
Наші попередні дослідження довели необхідність вивчення
регулюючої ролі заплав та їх типів у балансі елементів у водозбірнобасейнових екосистемах [1].
Мета нашої роботи – з’ясувати вплив знеліснення на вміст Фосфору
у поверхневому шарі ґрунтів заплавних екосистем. Актуальність теми
зумовлена зростаючою участю антропогенного Фосфору в евтрофікації
водних екосистем. Заплава як регулятор між суходільною частиною
водозбірного басейну та річкою виконує головну роль у протистоянні
евтрофікації. Проте до цього часу не досліджено, як змінюється ця роль
за умов її знеліснення.
Дослідження проводили на прикладі заплав водозбірно-басейнових
екосистем р. Прут з різним рівнем антропогенної трансформацій –
лісовій і зрубовій. Дані об’єкти порівнювалися у межах 12 населених
пунктів (табл. 1). У восьми точках моніторингу із дванадцяти, а саме в
селах Брусниця, Драчинці, Лужани, Стрілецький Кут, Бояни, Грозинці,
Могилівка, Неполоківці виявлені достовірні відмінності вмісту
фосфатів у поверхневому шарі ґрунтів лісових заплав порівняно зі
зрубовими. Ці відмітності мають різноспрямований характер –
виявлено як збільшення, так і зменшення вмісту доступного рослинам
Фосфору у поверхневому шарі ґрунтів дослідних заплав порівняно з
контрольними.
У поверхневому шарі ґрунтів лісових заплав р. Прут вміст
доступного рослинам Фосфору змінювався у межах від 2,50 до 36,89 мг
Р2О5/100 г ґрунту, натомість у зрубових – від 4,31 до 42,26 мг Р2О5/100
г ґрунту. При цьому середній вміст Фосфору у поверхневому шарі
ґрунтів лісових заплав становив – 16,67 мг/100 г ґрунту, а зрубових –
18,54 мг/100 г ґрунту.
У зрубових заплавах р. Прут у межах сіл Карапчів, Брусниця і
Могилівка вміст доступного рослинам Фосфору значно нижчий, ніж у
лісових. А у межах сіл Драчинці, Лужани, Стрілецький Кут, Бояни,
Грозинці та Неполоківці вміст доступних рослинам фосфатів у
поверхневому шарі ґрунтів зрубових заплав достовірно більший за їх
вміст у лісових.
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Таблиця 1
Вміст доступних рослинам фосфатів у поверхневому шарі ґрунтів
лісових і зрубових заплав р. Прут, мг Р2О5/100 г ґрунту
(n=4; ГДК=20 мг /100 г )
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тип заплави

Точка моніторингу
Мариничі
Карапчів
Брусниця
Ошихліби
Драчинці
Лужани
Стрілецький Кут
Бояни
Колінківці
Грозинці
Могилівка
Неполоківці
Середнє значення

Лісова
8,87±0,49
29,12±2,31
20,94±1,05
36,89±1,85
2,50±0,15
10,10±0,51
10,09±0,61
26,12±1,43
13,64±0,76
19,11±1,02
17,00±1,24
5,71±0,29
16,67±0,98

Зрубова
10,09±0,51
24,77±1,23
6,88±0,51*
42,26±2,51
4,31±0,22*
15,49±0,81*
14,37±1,01*
32,86±2,01*
15,73±0,79
27,70±1,93*
6,50±0,45*
21,53±1,51*
18,54±1,12

П р и м і т к а: * - достовірна різниця в дослідному варіанті відносно
контрольного при Р≤0,05. Жирним шрифтом відзначені ґрунти з сильним
дефіцитом Фосфору для рослин.

Одержані дані спонукають до порівняльного аналізу
різних типів заплавних лісів, тобто врахування видової
специфіки дерев-едифікаторів у колообізі Фосфору в
заплавах.
Список літератури:
1. Руденко С.С. Опыт изучения антропогенного влияния на
биогеохимический цикл фосфора в речных басейнах / С.С. Руденко,
И.В. Мусаелова, М.С. Скрипник // Международная конференция и
школа-семинар для молодых ученых и аспирантов «Первые
Виноградовские чтения. Будущее гидрологии» памяти выдающегося
российского гидролога Ю.Б. Виноградова, г. Санкт-Петербург , 16 –
18 ноября 2013 г. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 140-141.
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Рівень загального та глікозильованого гемоглобіну
за умов білкової недостатності та токсичного гепатиту
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) – це гемоглобін, в якому
молекула глюкози внаслідок неферментативного глікозилювання
приєднується до вільних аміногруп β-ланцюгів гемоглобіну.
Внаслідок глікозилювання утворюється глікозильований протеїн
зі зміненими властивостями, який може реагувати з іншими
білками, що призводить до незворотних зв’язків між ними.
Виявлення рівня HbA1c вважається показником метаболічного
контролю цукрового діабету, розвитку гемолітичної, серповидноклітинної анемій та патологій печінки [1].
Мета роботи − визначити рівень загального та глікозильованого гемоглобіну в гемолізаті еритроцитів крові тварин за
умов білкової недостатності та токсичного гепатиту.
Результати досліджень показали, що в гемолізаті еритроцитів
крові щурів, які утримувалися на низькопротеїновому раціоні,
спостерігається зниження концентрації гемоглобіну в 1,4 разу в
порівнянні з показниками контролю (рис. 1, а). Можливо,
зниження концентрації гемоглобіну пов’язане з тим, що
порушується синтез поліпептидних ланцюгів глобіну внаслідок
дефіциту амінокислот, а також порушується зв’язування гему з
глобіном [2]. Рівень гемоглобіну у групі тварин, яким викликали
парацетамол-індукований гепатит знизився у 2 рази. Найнижчі
значення даного показника, коли рівень Hb становить лише 20
г/л, спостерігається у групі тварин, яким на фоні
низькопротеїнового раціону моделювали гепатит. Імовірно, це
пов’язано зі здатністю парацетамолу окислювати гемоглобін з
утворенням метгемоглобіну, який не здатний переносити
кисень. Унаслідок цього в організмі розвивається кисневе
голодування.
Щодо рівня HbA1c у групі дослідних тварин з білковою
недостатністю спостерігається підвищення даного показника у 2
рази в порівнянні з показниками контролю (рис. 1, б), що,
вірогідно, можна пояснити посиленням глікогенолізу і
глюконеогенезу.
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У групі тварин, яким моделювали гепатит також відмічається
підвищення глікозильованого гемоглобіну, рівень якого зріс у 3
рази. Одночасно підвищення рівня даного показника
спостерігається у тварин, яким на фоні низькопротеїнового
раціону моделювали гепатит у 5 разів у порівнянні з
показниками контролю (рис. 1, б). Синергічна дія двох факторів,
вірогідно, пов’язана з порушенням толерантності до глюкози,
яка зазвичай обумовлена інсулінорезистентністю, причиною
якої може бути зниження числа функціонуючих гепатоцитів.
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Рис. 1. Рівень загального (а) та глікозильованого гемоглобіну (б)
за умов білкової недостатності та токсичного гепатиту
1 – тварини, які отримували повноцінний напівсинтетичний раціон
(контроль);
2 – тварини, які перебували на низькопротеїновому раціоні;
3 – тварини, яким викликали парацетамол-індукований гепатит;
4 – тварини, яким на фоні низькопротеїнового раціону моделювали
гепатит;
* - статистично достовірна різниця порівняно з контролем,
Р≤0,05.

Отже, низькопротеїновий раціон і токсичний гепатит
супроводжуються зниженням концентрації гемоглобіну та
підвищенням рівня гемоглобіну А1с в еритроцитах крові тварин.
Список літератури:
1. Калиман В. П. Роль гликированого гемоглобина и альбумина в
диагностики гипергликемических состояний / В. П. Калиман //
Експериментальна та клінічна медицина. – 2008. - № 1. – С.53-55.
2. Schechter A. N. Hemoglobin research and the origins of molecular
medicine / A. N. Schechter // Molecular Medicine Branch. – 2008. – Vol.
112, № 10. – P. 3927-3928.
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Ірина Скутельник
Науковий керівник - асист. Хрищук С.Ю.
Консолідація земель сільськогосподарського
призначення в Україні
Ефективне товарне сільськогосподарське виробництво
можливе лише у випадку, якщо суб’єкт господарювання володіє
достатньою кількістю земельних ресурсів. Для повноцінного
функціонування
ринку
земель
сільськогосподарського
призначення необхідно вжити заходи з формування таких
земель, що забезпечить продуктивне ведення сільського
господарства.
Одним із таких заходів є консолідація земельних ділянок.
Необхідність консолідації виникла у зв’язку з надмірною
парцеляцією земельних ділянок в процесі розпаювання
колишніх колгоспних земель. В результаті з єдиного масиву
було створено безліч дрібних ділянок, розділених між собою
мережею польових доріг, що забезпечують доступ до кожної з
них. Надалі процес парцеляції посилювався шляхом
успадкування однієї земельної ділянки кількома особами.
У зв’язку з такою структурою земель виникають певні
незручності і втрати при веденні сільського господарства,
зокрема: необхідність додаткових ресурсів для обробки ділянок,
необхідність обробки ділянок нераціональної форми.
Враховуючи сучасні недоліки землекористування, консолідація
земельних ділянок повинна виступити інструментом, який
розв’яже дані проблеми в порядку, передбаченому в проекті закону
«Про консолідацію земель» [1].
Консолідація земель – це діяльність, спрямована на покращення
та удосконалення земельної ділянки сільськогосподарського
призначення та пов’язаної із ними іншої нерухомості, з метою
підвищення їх вартості [1].
Мінусом законопроекту є передбачена можливість провести
примусову консолідацію за ініціативою власників земельних
ділянок, які становлять не менше 75 % земельного масиву.
Також дискусії викликає пункт про встановлення заборони на
відчуження, передачу в користування земельних ділянок, які
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підлягають консолідації. Зазначимо, що рішення про примусову
консолідацію треба приймати як виняткову міру, коли
неможливо досягти мети іншим способом.
У результаті аналізу вище зазначеного законопроекту потрібно
виділити наступні способи консолідації земель (рис. 1):
Способи консолідації
Об’єднання
земельних
ділянок

Зміни меж та
впорядкування угідь

Інші способи,
що не
суперечать
законодавству

Рис.1: Сучасні способи консолідації земель

Прийняття законопроекту «Про консолідацію земель»
дозволить:
- законодавчо врегулювати процедуру консолідації земель
сільськогосподарського
призначення
із
урахуванням
європейського та світового досвіду;
- захистити конституційні права та законні інтереси власників
земельних ділянок сільськогосподарського призначення в
процесі консолідації земель;
- підвищити ефективність діяльності, удосконалити методи
управління, посилити координацію та взаємодію органів
виконавчої влади у сфері консолідації земель;
- покращити агротехнологічні умови для виробництва
продовольства у сільських районах;
- відродити сільські території завдяки сталому економічному
розвитку, створити умови для охорони та стійкого
регулювання природокористування.
Список літератури:
1. Проект Закону України «Про консолідацію
[Електронний
ресурс].
–
Режим
http://land.gov.ua/zakonotvorcha-diialnist/581.html
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Леся Сліпко
Науковий керівник – проф. Кобаса І.М.
Спектральні й фотокаталітичні властивості
гетероструктур TiO2 з поліметиновим барвником
Створення ефективних фотокаталітичних систем на
основі неорганічних оксидів, зокрема TiO2, які чутливі до дії
світла видимої та ближньої ІЧ-смуг спектру є значним кроком
на шляху до розв’язання таких важливих проблем, як
перетворення енергії сонячного випромінювання в енергію
електричного
струму,
охорони
довкілля
шляхом
фотодетоксикації забруднень техногенного характеру тощо.
Однак практичній реалізації цих можливостей перешкоджає,
притаманний будь-якому фотозбудженому напівпровіднику,
процес електрон-діркової рекомбінації. Для зменшення його
негативної дії застосовуються різноманітні ускладнення
фотокаталітичних систем: додавання до них переносників
електронів і дірок, нанесення на напівпровідники металів або їх
оксидів, використання в якості фотокаталізаторів наночастинок
з квантовими розмірними ефектами тощо. Такий підхід
зумовлює більш ефективне розділення фотогенерованих зарядів
шляхом перенесення їх від фотокаталізатора до субстрату, що
призводить до зменшення ефективності процесу рекомбінації і
підвищення квантових виходів фотокаталітичних процесів.
Особливої уваги заслуговують функціональні матеріали
на основі „фотокаталітичних блоків”, у яких барвниксенсибілізатор
(Б),
нанесений
на
напівпровідникфотокаталізатор у потрібній кількості, покривається полімерною
плівкою, яка запобігає його розчиненню і при цьому не заважає
перебігу електронних процесів на межі поділу [1, 2]. Такі
гетероструктури (ГС) є одним із перспективних напрямів
дизайну фотокаталітично активних матеріалів з розширеним
діапазоном світлочутливості.
У даній роботі в фотокаталітичному процесі відновлення
метиленового блакитного досліджено нові гетероструктури на
основі TiO2 і барвника-сенсибілізатора із класу карбоціанінових,
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що містить піранові фрагменти. Барвники цього класу ще не
використовувалися в якості сенсибілізаторів.
Ph

Ph

Ph

+
O _
ClO4

O

Ph

Досліджено спектральні характеристики барвникасенсибілізатора та гетероструктур TiO2/Б.
Зіставлення спектрів поглинання барвника, який
знаходиться в розчині і в складі гетероструктури показує, що
нанесення його на тверду підкладку призводить до посилення
процесів асоціації. На поверхні TiO2, імовірно, утворюються
асоціати, які являють собою ексцімери (J- і H-стани), що
характерно для даного типу барвників. Підтвердженням
сказанному вище є те, що у випадку утворення асоціатів, як
правило, виникають нові додаткові смуги, розміщені на
ділянках з меншими довжинами хвиль, ніж у барвникамономера. У результаті цього змінюється співвідношення
вузьких смуг, вони розширюються і практично зливаються в
одну смугу, яка охоплює велику частину видимої смуги. Цим
створюється
потенційна
можливість
використання
в
фотокаталітичному
процесі
квантів
світла
широкого
енергетичного діапазону.
Електрохімічні дослідження показали, що карбоціанінові
барвники, які містять піранові фрагменти, мають енергетичний
рівень вищий, ніж зона провідності TiO2 і можуть бути
використані як сенсибілізатори під час нанесення їх на
напівпровідник.
Даний
висновок
підтверджено
експериментально.
Список літератури:
1.
2.

Крюков А.И., Кучмий С.Я., Походенко В.Д. // Теорет. и эксперим.
химия. – 1994. – Т. 30, №4. – 175– 191.
Кучмий С.Я., Коржак А.В., Губа Н.Ф. // Теорет. и эксперим.
химия. – 1995. – 31, №6. – 370–374.
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Крістіна Слободян
Науковий керівник − доц. Нікорич В.А.
Ґрунтовий покрив Гринявських гір
Територія дослідження розміщена в межах ГринявськоЯровицього
району
Полонинсько-Чорногірської
області
Українських Карпат.
Актуальність теми
пояснюється
відсутністю даних про ґрунти досліджуваної території. В
Карпатах широко розповсюджені буроземні та дерновобуроземні кислі ґрунти, які сформувалися на флішових
утвореннях та на елювії-делювії щільних порід під лісовою
рослинністю і високогірними луками в умовах інтенсивного
сезонного промивного водного режиму і підвищеній відносній
вологості повітря [1].
Нами закладено розрізи ґрунтів під лісовою та лучною
рослинністю для різних геолого-геоморфологічних умов.
Основними елементами рельєфу є субмеридіальні хребти
Яровиця–Томнатик з абсолютною висотою 1574 м н.р.м. (г.
Яровиця) та Чорний Діл–Жупани (найвища відмітка – 1480 м
н.р.м.). Материнські породи території загалом аналогічні –
елювій-делювій флішових утворень з окремими характерними
рисами для розрізу № 2 – це включення мармуроподібних порід,
і, як результат, поява карбонатів у нижньому перехідному
горизонті.
Визначення
показників
ґрунтів
проводили
загальноприйнятими методами: вміст гумусу – за Тюріним у
модифікації Симакова; рН водний та сольовий –
потенціометрично; вміст обмінних катіонів водню та обмінної
кислотності – за Соколовим та алюмінію – за Дайкухара; вміст
рухомих форм фосфору та калію – за Мачигіним;
легкогідролізованого азоту – за Корнфілдом.
На основі проведених досліджень та отриманих результатів
встановлено, що досліджувані ґрунти мають у своєму профілі
ознаки оглеєння. Застій вологи, очевидно, спричинений
локальними
водоупорами,
а
також
періодичним
перезволоженням при випаданні опадів і таненні снігу.
Незалежно від складу рослинності, вміст гумусу, як і
легкогідролізованого азоту, різко зменшується вниз по профілю,
що притаманно для буроземів Карпат незалежно від їх
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розміщення [2] у зв’язку з їх лісовим походженням.
Максимальний вміст гумусу у верхніх горизонтах сягає понад
7,0 % і більше. Спостерігається чітка кореляція як вмісту, так і
профільних змін легкогідролізованого азоту з кількістю гумусу,
що цілком закономірно. Уміст калію, загалом, зростає вниз по
профілю з максимумом у нижньому перехідному горизонті. На
кількість калію, як і фосфору, однозначно впливають різні види
кислотності цих ґрунтів (табл.), хоча першоджерелом
відмінностей є характер порід та рослинності.
Кислотність в більшості випадків дещо зменшується вниз по
профілю, а характерною особливістю досліджуваних ґрунтів є
підвищена кількість обмінного водню та низька, порівняно з
іншими районами Карпат, кількість алюмінію.
Таблиця
Окремі показники досліджуваних ґрунтів
Горизонт
и

H
Hpgl
PhGl
H
Hp
P(h)Q

рН
Обмінні
Рухомі
ЛегкоГумус
гідрол.
,
водн сольов кислот
K O P2O5
N
H+ Al3+ 2
%
ий
ий
ність
мг/кг
Розріз 1
4,7 7,1
6,3
6,1
5,2 0,9 155 78,6
10,9
2,0 7,1
6,2
1,2
0,9 0,3 128 195
4,60
1,6 7,9
- 209 19,1
3,50
Розріз 2
7,5 5,1
3,8
8,2
7,8 0,4 67,0 96,0
12,9
2,4 5,4
3,9
8,5
8,1 0,4 14,9 15,9
6,70
0,6 5,2
4,3
5,0
4,9 0,2 95,1 22,2
4,40

Отже, на території НПП “Черемоський” превалюють два
головні підтипи ґрунтів – дерново-буроземні (лучно-буроземні)
– під луками та бурі гірсько-лісові – під лісом, які суттєво
відрізняються комплексом своїх властивостей.
Список літератури:
1. Крупский Н.А., Полупан Н.И. Атлас почв Украинской ССР. –
К.:Урожай,1979. – 226 с.
2. Полупан Н.И. Почвы Украины и повышение их плодородия.
Том1. – К.:Урожай,1988. – 295 с.
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Науковий керівник - асист. Романко Р.М.
Моніторинг земель під водними об’єктами
на території України
Система моніторингу земель як обов’язкова складова
загальнодержавної макросистеми моніторингу навколишнього
природного середовища створюється для забезпечення органів
державного управління та науково-виробничих організацій
необхідною, своєчасною та достовірною інформацією.
Згідно зі статтею 191 Земельного Кодексу України,
моніторинг земель - це система спостереження за станом земель
з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та
ліквідації наслідків негативних процесів. Об'єктом моніторингу
є весь земельний фонд України, незалежно від форм власності
на землю. Ведення моніторингу земель здійснюється
уповноваженими органами виконавчої влади з питань земельних
ресурсів, з питань екології та природних ресурсів [2].
Землі водного фонду відіграють важливу соціальноекономічну, екологічну і біосферну роль. Володіючи низкою
специфічних
особливостей, вони утворюють захисний
природний (ландшафтний) бар’єр для водних об’єктів, а отже й
потребують систематичних спостережень.
Моніторинг вод - система спостережень, збирання,
обробки, збереження та аналізу інформації про стан водних
об'єктів, прогнозування його змін і розробки науково
обґрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень
[1].
Проведення моніторингу земель, зайнятих водними
об’єктами здійснюється у такому порядку [3]:
- виконання спеціальних зйомок на місцевості і обстежень
земель;
- виявлення негативних факторів, вплив яких потребує
здійснення контролю;
- оцінка, прогноз, запобігання впливу негативних
процесів.
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Інформацію, одержану у процесі ведення спостережень
за станом земель водного фонду, узагальнюють у районах,
містах, областях, АРК, а також по деяких природних комплексах
і передають пунктам збирання автоматизованої інформаційної
системи обласних, Київського і Севастопольського міських
головних управлінь земельних ресурсів та Державного агентства
земельних ресурсів України.
На підставі зібраної інформації та результатів оцінки
стану земель водного фонду складають щорічні доповіді,
оперативні зведення, прогнози та рекомендації, які подають до
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування і Держземагентства для вжиття заходів,
спрямованих на запобігання наслідкам негативних процесів.
Головними причинами виникнення проблемних ситуацій в
галузі організації раціонального використання та охорони
земель водного фонду вважаються такі:
- недотримання режиму використання земель в
прибережних смугах та водоохоронних зонах, що безпосередньо
впливає на їх стан;
- необґрунтована забудова у заплавах річок, яка вкрай
загострила кризову ситуацію в їх басейнах;
- розорювання земель у межах прибережних захисних
смуг до урізу води.
Зауважимо, що моніторинг передбачає продовжувану,
періодичну діяльність. Тобто стан земельного фонду має
оцінюватися шляхом аналізу результатів низки проведених
спостережень і порівняння одержаних показників.
Список літератури:
1. Водний кодекс України. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/213/95
2. Земельний кодекс України. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.1993№ 661 «Про
затвердження Положення про моніторинг земель». [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/661-93-п
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Світлана Стефанчук
Науковий керівник – асист. Баглей О.В.
Дослідження стратегії інвазійного виду
Stenactis annua (L.) Cass.
Одним із найзагрозливіших проявів антропогенної
трансформації рослинного покриву стало масове переселення
неаборигенних видів. Такі процеси призводять до збіднення
біологічного різноманіття та деструкції екосистем на
глобальному рівні [1,3].
Мета нашої роботи – дослідити механізми стратегії
інвазійного виду стенактису однорічного - Stenactis annua (L.)
Cass. Відповідно до мети виконували завдання: 1) проведення
структурного популяційного аналізу, 2) дослідження насіннєвої
продуктивності, 3) визначення життєвої стратегії виду.
Дослідження проводили в м. Чернівці та його околицях. За
стандартною методикою дослідження рослинних угруповань [2]
обрано три ценопопуляції S. annua (L.) Cass. з різних екотопів:
1) популяція 1 – селітебний екотоп;
2) популяція 2 – агрофітоценоз;
3) популяція 3 – культурфітоценоз;
Популяційні дослідження, оцінку показників та статистичну
обробку даних проводили загальноприйнятими методами [2].
У результаті проведених досліджень виявлено, що за
способом іміграції даний вид є ксенофітом – випадково
занесеним під час господарської діяльності людини; спосіб
дисемінації – виключно антропохорний. Вид розповсюджується
швидко, стрибкоподібно та досягає високого ступеня
натуралізації.
При порівняльному популяційному аналізі виявлено високу
внутрішньо- та міжпопуляційну мінливість за ключовими
морфометричними параметрами: загальна біомаса рослини та
середня кількість насіння (табл.). Ці показники відображають
здатність популяції до самопідтримання та самовідновлення [4],
а отже це свідчить про спроможність виду захоплювати та
утримувати нові території. Дослідження енергії проростання та
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схожості насіння засвідчило досить високі значення (65% та
78% відповідно) цих показників.
Таблиця 1
Морфометричні параметри особин S. annua (L.) Cass
різних популяцій
№
п/ Морфометричні ознаки
п

Популяція
1

Популяція
2

1

38,5 ± 1,5*

24,5 ±2,1*

Кількістьть листків (шт)
34 ± 2
Кількість кошиків (шт)
3 ± 0,2
Середня кількість насіння
4
217 ± 17*
(шт)
Середня ширина листка
5
0,4 ± 0,01
(см)
Середня довжина листка
1,25 ±
6
(см)
0,11*
Примітка:*- різниця достовірна при р<0,05

27,5 ±1,75
4,5 ± 0,3

Загальна біомаса (г)

2
3

258 ± 22*
0,4 ± 0,02
1,9 ± 0,13

Популяц
ія 3
12,5 ± 1
*
50 ± 3
3 ± 0,2
138 ± 10
*
0,6 ±
0,04
2,1 ±
0,19

У результаті оцінки розмірної ієрархії особин в популяціях
було виявлено, що досліджені популяції відносяться до типу
процвітаючих, тобто у популяціях переважають особини
високого рівня віталітету.
Отже, згідно з проведеними дослідженнями системи, ознак та
властивостей даний вид можна віднести до: типу – рудеральної,
підтипу – конкурентно-реактивної еколого-фітоценотичної
стратегії.
Список літератури:
1.
Бурда Р.И. Антропогенная трансформация флоры.- К.:
Наук. думка.– 1991. – 148 с.
2.
Бурда Р. І. Методика дослідження адаптивної стратегії
чужорідних видів рослин в урбанізованому середовищі:
Монографія / Р. І. Бурда, О. А. Ігнатюк. – К.: НЦЕБМ НАН
України, ЗАТ «Віпол», 2011. – 112 с.
3.
Жиляев Г.Г. Жизнеспособность популяций растений /
Львов, 2005.– 305 с.
4.
Злобин Ю.А. Популяционная экология растений:
Современное состояние, точки роста / Сумы: Универ. кн.– 2009.–
263 с.
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Марія Танасійчук
Науковий керівник – асист. Токарюк А.І.
Reynoutria japonica Houtt. (Polygonaceae) у м. Чернівці
Reynoutria japonica Houtt. – інвазійний вид флори України,
кенофіт, агріофіт західноазіатського походження [2, c. 31].
Перший гербарний зразок R. japonica у Чернівцях зібрано на
газоні біля кардіодиспансеру (14.07.2002, Н. Хлистун, CHER).
Першою працею, присвяченою видам роду Reynoutria у
м. Чернівці, є публікація К.В. Коржан [1], в якій автор указує,
що на території міста R. japonica є більш поширенішою
рослиною, ніж R. sachalinensis. Зауважимо, що подібний
характер розповсюдження видів спостерігається і в Україні, це
пояснюється більшою пристосованістю R. japonica до умов
регіону. Згодом цей вид було віднесено до групи інвазійних
видів Буковинського Прикарпаття [3, c. 854].
У 2012 році одночасно виходять друком публікація щодо
участі інвазійних видів у синантропних угрупованнях
Буковинського Прикарпаття [5] та невелика замітка по
ценотичній приуроченості популяцій R. japonica у Чернівцях [4],
в яких для Чернівців зазначаються монодомінантні угруповання
асоціації Reynoutrietum japonicae Görs 1974 corr. Hilbig 1995.
Отже, у Чернівцях започатковано роботу по вивченню видів
роду Reynoutria. Проте хорологічна інформація про місто
висвітлена частково і потребує особливої уваги. На підставі
опрацювання гербарних фондів Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича (CHER), Інституту
ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (KW), літературних
відомостей та результатів власних польових досліджень
складено кадастр локалітетів виду на території Чернівців.
1. м. Чернівці, вул. Червоноармійська, газон біля
кардіодиспансеру, 14.07.2002, Н. Хлистун (CHER); [1, c. 101; 4,
с. 78];
2. м. Чернівці, лісосмуга по вул. Ковельській, 10.10.2007,
В.В. Протопопова, М.В. Шевера, К.В. Коржан (CHER); вул.
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Ковельська, засмічена лісосмуга, 10.10.2007, В.В. Протопопова,
М.В. Шевера (KW);
3. м. Чернівці, вул. М. Залізняка, вздовж грунтової дороги,
10.10.2012, М. Танасійчук (CHER);
4. м. Чернівці, вул. Зелена [4, с. 78; 5, c. 251];
5. м. Чернівці, на березі р. Мольниця (біля залізничної
колії) [4, с. 78; 5, c. 251].
Отже, наразі зафіксовано п’ять вказівок про поширення
R. japonica у Чернівцях. У межах міста R. japonica формує
монодомінантні угруповання асоціації Reynoutrietum japonicae
Görs 1974 corr. Hilbig 1995 класу Galio-Urticetea Passarge ex
Kopecký 1969, а також спостерігається її проникнення до
напівприродних екотопів класу Robinietea Jurko ex Hadac et
Sofron 1980 [4, с. 79; 5, c. 253]. Отже, R. japonica є компонентом
угруповань двох асоціацій двох класів рослинності.
Список літератури:
1. Коржан К.В. Reynoutria japonica Houtt. та R. sachalinensis (F.
Schmidt ex Maxim.) Nakai (Polygonaceae) на території м.
Чернівці // Актуальні проблеми ботаніки та екології
(Матеріали міжнародної конференції молодих учених). – Київ
– Камянець-Подільський, 2008. – С. 101–102.
2. Протопопова В.В., Мосякін С.Л., Шевера М.В. Фітоінвазія в
Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання
на майбутнє. – К.: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН
України. – 2002. – 28 с.
3. Протопопова В.В., Шевера М.В., Чорней І.І., Токарюк А.І.,
Буджак В.В., Коржан К.В. Види-трансформери у флорі
Буковинського Передкарпаття // Укр. ботан. журн. – 2010. –
67, № 6. – С. 852–864.
4. Токарюк А.І., Коржан К.В. Адвентивний вид – Reynoutria
japonica Houtt. (Polygonaceae) у м. Чернівці // Синантропізація
рослинного покриву України (м. Переяслав-Хмельницький,
27-28 вересня 2012 року). – Тези наукових доповідей. – Київ –
Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 78-79.
5. Tokaryuk A.I., Chorney I.I., Korzhan K.V., Budzhak V.V.,
Velychko M.V.,
Protopopova V.V., Shevera M.V. The
participation of invasive plants in the synanthropic plant
communities in the Bukovinian Cis-Carpathia (Ukraine) // Thaiszia
– J. Bot. – 2012. – 22 (2). Р. 243–254.
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Роман Тимофієв, Олександр Комендат
Науковий керівник – проф. Федоряк М. М.
Павуки-герпетобіонти Національного природного
парку «Хотинський»
Національний природний парк «Хотинський» знаходиться
на етапі розбудови, тому актуальність дослідження герпетобію є
досить актуальним. Дослідження проводили на території
Національного природного парку «Хотинський» та в його
околицях в 2012 році. Дані результати сформовані на основі
зібраних матеріалів за три періоди по 14 днів на 6 постійних
дослідних ділянках.
Матеріал збирали методом ґрунтових пасток Барбера у
березні 2012 року (загальна експозиція пастко-діб склала 3077).
Притримувались систематичних назв за [1].
Усього виявлено 38 видів павуків з 9 родин. Кількість
видів змінювалась від 15 в мішаному лісі і до 9 на ділянках, з
відносно високим ступенем антропогенного навантаження (табл.
1).
Таблиця 1
Видовий склад павуків НПП «Хотинський» та прилеглих
територій
Номер ділянки
Родина
Вид
1 2 3 4 5 6
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) +
Araneidae
Inermocoelotes inermis (L. K., 1855) + + +
+
Dysderidae Harpactea saeva (Herman, 1879)
+
Gnaphosidae Haplodrassus signifer (C. L. K., 1839)
Zelotes latreillei (Simon, 1878)
+ + +
Zelotes longipes (L. Koch, 1866)
+
Linyphiidae Anguliphantes angulipalpis (W., 1851) + +
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833)
+
Centromerus sylvaticus (Black., 1841)
+
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834)
+
Diplocephalus latifrons (O. P.-C, 1863)
+
Diplostyla concolor (Wider, 1834)
+
Erigone dentipalpis (Wider, 1834)
+
+
Gnathonarium dentatum(Wider, 1834) +
+
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841)
+
Hylyphantes graminicola (Sund., 1830)
+
221

Macrargus rufus (Wider, 1834)
+
Meioneta fuscipalpa (C. L. K., 1836)
Micrargus herbigradus (Black., 1854)
Microneta viaria (Blackwall, 1841)
+
Porrhomma convexum (Westring,1851)
Stemonyphantes lineatus (Lin., 1758)
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866)
+
Liocranidae Agroeca brunnea(Blackwall, 1833)
Alopecosa accentuata (Latreille, 1817)
Lycosidae
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) +
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833)
+
Pardosa paludicola (Clerck, 1757)
Trochosa robusta (Simon, 1876)
Trochosa ruricola (De Geer, 1778)
Trochosa terricola Thorell, 1856
+
Segestriidae Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) +
Tetragnathi- Pachygnatha clercki Sundevall, 1823
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 +
dae
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830
Thomisidae Ozyptila atomaria (Panzer, 1801)
Ozyptila scabricula (Westring, 1851)
Xysticus cristatus (Clerck, 1757)

+

+
+
+
+ +
+ + + +

+
+ +

+
+

+
+ +
+
+ + +
+ + +
+
+
+ + +
+
+
+
+

+
+
+

Аналіз структури домінування показав, що на двох
дослідних ділянках, які знаходяться в лісі, еудомінантом є
Inermocoelotes inermis, тоді як на ділянках із трав’яним
покривом еудомінують два види родини Lycosidae – Trochosa
terricola та T. ruricola.
Отже,
на
основі
аналізу
видового
складу
аранеокомплексів ділянок Національного природного парку
«Хотинський» та його околиць у ранньовесняний період 2012
року
встановлено
зниження
видового
багатства
аранеокомплексів ділянок і з значним антропогенним
навантаженням.
Список літератури:
1. Platnick N. I. The World Spider Catalog, Version 14.0, 2014 / Platnick
N. I. // American Museum of Natural History. – Режим доступу :
http://reserch.amnh.org/entomology/spiders /catalog/index.html.
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Ілля Тімашков
Науковий керівник – доц. Коров’янко О.О.
Синтез гібридних наночастинок Cd1-xZnxTe та Cd1xAgxTe та їх оптичні властивості
Впровадження матеріалів на основі монокристалів і
нанокристалів CdTe набуває широких масштабів завдяки їх
використанню для створення люмінесцентних концентраторів
сонячного світла, детекторів і датчиків [1]. Актуальним
завданням сьогодення є вдосконалення фізико-хімічних
властивостей таких матеріалів, їх стабільності, а також
методик одержання модифікованих нанокристалів АІІВVI.
Одним із видів поліпшення властивостей нанокристалів за
аналогією зі відповідними монокристалами вважається
легування, а також отримання нестехіометричних потрійних
сполук типу Cd1-xZnxTe та Cd1-xAgxTe. Такі монокристалічні
сполуки широко використовуються і досліджуються, проте,
розробка та вдосконалення методів синтезу аналогічних
нанокристалів є актуальною і беззаперечною задачею сучасної
нанохімії, оскільки вже на даному етапі розвитку ці матеріали
витісняють аналоги у точності вимірів і стабільності їх фізикохімічних властивостей. Розробка методик синтезу аналогів
нанорозмірного масштабу дозволяє значно розширити
можливості модернізації властивостей таких матеріалів. Так
ширина забороненої зони для монокристалів Cd1-xZnxTe
становить 1.57 еВ, тоді як для СdTe Eg = 1.45 еВ. Проте,
ширина забороненої зони для відповідних нанокристалів
змінюється залежно від розмірів наночастинок (НЧ).
Діапазон поглинання та випромінювання фотонів світла,
для нанокристалів напівпровідників, напряму залежить від
розмірів НЧ, їх складу і концентрації домішок у НЧ.
Удосконалення методик синтезу і очищення, з метою
отримання найбільш однорідних за розмірами і формою НЧ,
також є важливою складовою досліджень. Вплив домішок на
люмінесцентні властивості наноматеріалів різний. Зокрема,
введення домішок Zn i Ag, в нанокристали СdTe, веде до
часткового або повного гашення власної фотолюмінесценції.
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Тому саме ця особливість була критерієм дослідження
властивостей отриманих наноматеріалів.
Запропоновано методики синтезу НЧ Cd1-xZnxTe із
використанням класичного катіонного обміну. Перевагою
представленого методу є можливість синтезу нанокристалів у
водних розчинах. Простота й наочність методик синтезу
базових ядер НЧ CdTe та катіонного обміну іонів кадмію
замінюються іонами цинку (чи ртуті), під час етапу
формування гібридів заслуговує на увагу. Проте не виключена
ймовірність одночасного отримання у робочих розчинах
гібридів типу ядро/оболонка CdTe/ZnTe і гібридних НЧ де
молекули ZnTe можуть бути присутні як у ядрі, так і в
оболонці нанокристалів. Тому нерозв’язаною проблемою
залишається селективність катіонного обміну до формування
сполук Cd1-xZnxTe, Cd1-xAgxTe, вивчення відхилень від
стехіометрії у них та впливу цього фактору на
фотолюмінесцентні властивості таких наноматеріалів. З цією
метою необхідне планування та проведення ряду синтезів з
варіюванням концентрації катіонів, як реагентів катіонного
обміну, у широких межах. Вищої монодисперсності НЧ можна
досягти підвищенням температури бані під час «дозрівання»
НЧ.
Отже, відпрацювання та удосконалення запропонованої
методики перспективне для отримання монодисперсних
наноматеріалів на основі Cd1-xZnxTe та Cd1-xAgxTe, оскільки
перші експерименти введення цинку в підґратку нанокристалів
CdTe виявилися ефективними.
1.

Список літератури:
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Законодавче і нормативне забезпечення робіт
з оцінки землі
Грошова оцінка земель здійснюється відповідно до чинного
законодавства України з метою створення умов для
економічного регулювання земельних відносин при передачі
землі у власність, у спадщину, під заставу, при даруванні,
купівлі-продажу земельної ділянки, здійснення оренди,
ціноутворенні, визначенні ставок земельного податку.
Сферу застосування грошової оцінки земель визначає
Земельний кодекс України, Закон України «Про оцінку
земель», «Методика нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення та населених пунктів» та
«Порядок
нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського призначення та населених пунктів».
Основні ключові поняття про грошову оцінку земель
визначені «Земельним кодексом України». У статті 201
перелічено основні особливості грошової оцінки. У пункті
п’ятому цієї ж статті вказано, що грошова оцінка проводиться
згідно до методики, яка затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Нормативна
грошова
оцінка
земельних
ділянок
використовується для:
 визначення розміру земельного податку;
 державного мита при міні, спадкуванні та даруванні
земельних ділянок згідно із законом;
 орендної плати за земельні ділянки державної та
комунальної власності;
 втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва;
Під час розроблення показників і механізмів економічного
стимулювання раціонального використання й охорони земель.
Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення є матеріали
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державного земельного кадастру (кількісна і якісна
характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка
земель), матеріали внутрігосподарського землевпорядкування, а
земель населених пунктів - їх генеральні плани та проекти
планування і забудови населених пунктів, матеріали
економічної оцінки території, матеріали інвентаризації земель
населених пунктів проекти забудови та розподілу території
населених пунктів, місцеві правила забудови.
Особливості нормативно-правової бази регулювання
економічної, фінансової сторони земельних відносин в Україні
визначаються перспективою становлення ринку землі,
взаємозв'язком
між
платністю
землеволодіння
і
землекористування та товарністю землі, в умовах системи, де
домінує приватна власність на неї. Перспективи становлення та
розвитку ринку землі визначають сферу використання
результатів грошової оцінки землі, яка застосовується для
економічного регулювання земельних відносин при укладанні
цивільно-правових угод, передбачених законодавством України.
Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або
орендної плати, що визначається в залежності від грошової
оцінки земель.
Отже, результати грошової оцінки земель законодавчо
визначені базою для їх оподаткування. Проте, і з становленням
ринку землі, розширення їх застосування в інших сферах, які
регулюють земельні відносини, зростатиме. До цього
спонукають законодавчі та нормативно-правові акти, які
регулюють застосування результатів грошової оцінки при
здійсненні ринкових операцій і з земельними ділянками.

1.
2.
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226

Любов Труфин
Науковий керівник - асист. Воронюк Ю.Ю.
Окремі аспекти законодавства України
у сфері спадкування земельних прав
Стаття 1218 Цивільного кодексу (ЦК) встановлює, що до
складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали
спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися
внаслідок його смерті. Тобто об’єктом спадкування є сукупність
прав та обов’язків, носієм яких був спадкодавець і котрі
переходять до його спадкоємців після відкриття спадщини. За
загальним правилом у спадщину переходять усі цивільні права й
обов’язки спадкодавця.
Отже, право на земельну ділянку є однією із складових
загальної сукупності прав, які можуть бути успадковані.
Згідно зі статтею 1225 ЦК, право власності на земельну
ділянку переходить до спадкодавців на загальних підставах, із
збереженням її цільового призначення. До спадкоємців
житлового будинку, інших будівель та споруд переходить право
власності або право користування земельною ділянкою, на якій
вони розміщені. До спадкоємців житлового будинку, інших
будівель і споруд переходить право власності або право
користування земельною ділянкою, яка необхідна для їх
обслуговування, якщо інший її розмір не визначений заповітом.
На спадкоємців покладається обов’язок стосовно збереження
цільового призначення успадковуваної земельної ділянки, що
зазначається у правовстановлювальному документі власникаспадкодавця – свідоцтві про право власності на земельну
ділянку.
Право власності на земельну ділянку поширюється у її межах
на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об’єкти, ліси і
багаторічні насадження, які на ній знаходяться, а також на
простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту
і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та
інших будівель і споруд.
Отже, перехід у спадщину будівлі або споруди можливий
лише з одночасним успадкуванням земельної ділянки, яка
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функціонально забезпечує даний об’єкт, чи з одночасним
переходом права користування (оренди) цієї ділянки або
відповідної її частини.
Іноземці та особи без громадянства також можуть одержати у
спадщину земельні ділянки, однак їх право має низку
особливостей. Наприклад, ділянки несільськогосподарського
призначення, розташовані у межах населених пунктів,
успадковуються на загальних засадах, у той час, як ділянки, що
знаходяться поза насаленими пунктами, переходять у спадщину
лише, якщо на них розташовані об’єкти нерухомого майна, що
належить цим особам на праві приватної власності.
Особливості успадкування фермерського господарства, яке є
цілісним майновим комплексом, може бути успадкованим
повністю або у частинах спадкоємцями, що зазначено в Законі
України «Про фермерське господарство». Згідно ч.2 статті 23
цього Закону, якщо фермерське господарство успадковується
декількома спадкоємцями, земельна ділянка господарства не
підлягає поділу, якщо в його результаті утвориться хоча б одна
земельна ділянка менше мінімального розміру, встановленого
для даного регіону. У такому разі, на підставі ч. 2 статті 18
Закону України «Про власність» - ділянка є об’єктом спільної
сумісної власності спадкоємців, якщо інше не передбачене
договором між ними.
Отже, згідно з вимогами Земельного кодексу України, у разі
смерті громадянина право власності на належну йому земельну
ділянку або її частину переходить у спадщину за заповітом або
законом на підставі цивільного законодавства з урахуванням
особливостей, передбачених цим Кодексом.
За відсутності спадкоємців або у разі відмови від спадкоємства,
земельна ділянка передається у державну власність.
Список літератури:
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Синтез похідних піримідинону та вивчення
їх властивостей
Сучасний етап розвитку хімії гетероциклічних сполук
характеризується посиленим вивченням систем, які містять у
своїй структурі піримідинове ядро. Такого роду гетероцикли
привабливі своєю близькістю до природних речовин, а також
широкомасштабним використанням у фармацевтичній хімії [1].
Одним із найбільш ефективних методів синтезу
3,4-дигідропіримідин–2(1H)-онів є відкрита італійським хіміком
П.Біджинелі ще в 1893 році одностадійна трикомпонентна
конденсація β – дикарбонільних сполук II з альдегідами I і
похідними сечовини III. Використання в даній реакції
ацетооцтового естеру із заміщеними сечовинами [2] дозволяє
одержувати з високими виходами нові похідні 3,4-дигідропіримідин–2-ону IV:
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I, Ar = 4-ClC6H4, 3-BrC6H4, 4-BrC6H4, 4-MeOC6H4;
ІІІ, R1= H, Me; R2 = H, Me.
Сполуки IV в подальшому бромувались у середовищі
оцтової кислоти з метою цілеспрямованого отримання в 6-му
положенні бромометильного замісника.
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Запропонований підхід, завдяки наявності в структурі 3,4дигідропіримід–2(1H)-онів екзоциклічних етоксикарбонільної та
бромометильної груп, відкриває шлях до сполук, які можуть
знайти практичне застосування як фармацевтичні препарати.
Сполуки V при взаємодії з органічними основами в розчині
діоксану утворюють з високими виходами ряд четвертинних
онієвих сполук VI, водночас з рядом інших O,N-нуклеофілів
були отримані як заміщені по 6-му положенню VII-VIII, так і
конденсовані похідні піримідину IX-X:
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Ar = 4-ClC6H4, 3-BrC6H4, 4-BrC6H4, 4-MeOC6H4; R = H, Me;
B: = (Me)2N(CH2)2OH, (Me)2N(CH2)3OH, PPh3.
Індивідуальність і склад усіх отриманих сполук доведені
результатами хромато-мас-спектрометрії й елементного аналізу,
а будова ІЧ та ЯМР 1H спектрами
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Вплив способу використання на фосфатний стан
профільно-диференційованих ґрунтів Передкарпаття
Дія людини на ґрунт у процесі сільськогосподарського
використання чітко відображається на його поживному режимі,
зокрема на трансформації сполук азоту, фосфору та калію через
зміну замкнутого кругообігу речовин розімкнутим, переважання
процесів розкладу і мінералізації органічної речовини над її
синтезом. Оцінюючи родючість ґрунту як здатність
забезпечувати певний рівень мінерального живлення та
продуктивність культурних рослин, важливо володіти
інформацією про те, в якій мірі спосіб його використання
впливає на вміст гумусу і поживних речовин в шарі ґрунту, де
розміщене коріння рослин, а також на фізико-хімічні, біологічні
властивості й гідротермічний режим [2]. Під впливом
сільськогосподарського використання ґрунтів порушується
сформована в природних біоценозах динамічна рівновага в
біогеохімічному кругообігу речовин. Щорічний винос хімічних
елементів з урожаєм призводить до зміни не тільки окремих
властивостей, а й спрямованості багатьох процесів і в кінцевому
результаті – родючості грунтів у цілому. Відчутних змін зазнає
й фосфатний режим ґрунтів. З іншого боку, він суттєво впливає
на ефективну родючість ґрунту та ефективність мінеральних
добрив [1, 4]. Маючи уявлення про перетворення фосфору в
даному ґрунті, можна підвищувати ефективність фосфорних
добрив шляхом вибору їх оптимальних доз, форм, а також умов
застосування [3].
Метою досліджень було: встановити залежність зміни
фосфатного стану від антропогенного впливу на різних угіддях.
Формування фосфорного стану природних ґрунтів залежить
від характеру ґрунтоутворюючих порід і співвідношення
процесів акумуляції та міграції різних сполук фосфатів у межах
ґрунтового профілю. Про ступінь рухомості фосфатів у ґрунтах
можна робити висновки за здатністю твердих фаз ґрунту
віддавати в розчин іони фосфору. Вміст цього показника у
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витяжці K2SO4 значно перевищує вміст фосфатів у витяжці
CaCl2. Закономірність перерозподілу фосфору у обох витяжках
однаковий. Найвища ступінь рухомості в ґрунтах угіддя ліс у
верхньому горизонті. З глибиною ступінь рухомості різко
знижується, що пов’язано із підвищенням кислотності в
елювіальних горизонтах.

Рис. 1. Вміст рухомого фосфору у витяжках K2SO4 та CaCl2

Порівнюючи вміст фосфору у витяжці CaCl2 на угіддях
сінокіс та рілля, необхідно відзначити, що інтенсивний
антропогенний вплив на фізичні властивості ґрунту спричиняє
підвищення ступеня рухомості фосфору. В обох витяжках і по
всіх угіддях з глибиною вміст рухомого фосфору зазнає
суттєвого перерозподілу, адже на динаміку цього показника
чинить вплив цілий ряд властивостей ґрунту, як фізичних, так і
хімічних.
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Метилювання 5S рДНК у представників роду Rosa L.
Гени 5S рДНК відносяться до класу середньоповторюваних
послідовностей, більшість з яких є транскрипційно неактивними та
знаходяться в гетерохроматинових ділянках. Тим не менше,
постійна транскрипція цих генів необхідна для нормального
функціонування клітини. У зв’язку з цим цікавість викликає
співвідношення мовчазних і транскрипційно активних повторів у
диплоїдних і поліплоїдних рослинних геномах. Відомо, що рівень
плоїдності коливається в широких межах у покритонасінних
рослин, та зокрема, у представників поліморфного роду Rosa.
Одним із основних механізмів, що викликає репресію генів, є
метилювання [1, 48, с. 746]. Тому метою нашої роботи було
визначення рівня метилювання 5S рДНК у видів роду Rosa із
різним рівнем плоїдності.
Для виділення ДНК використовували зразки R wichurana, R.
chinensis, R. gallica, R. elliptica, R bracteata, R. banksiae та R.
roxburgii з колекції ботанічних садів ЧНУ та м. Тюбінген,
Німеччина.. 5S рДНК ампліфікували із застосуванням праймерів
комплементарних до ділянок кодуючої послідовності. Для оцінки
метилювання цитозину 5S рДНК використовували чутливі до
метилювання ферменти рестрикції Есо52I, Bme 390 I, Hpa II, Msp I.
У ході попередніх досліджень у геномі багатьох
представників роду Rosa виявлено 2 класи 5S рДНК і з значною
різницею в нуклеотидній послідовності міжгенного спейсеру, які
були умовно названі α та β. Застосування обробки ДНК
ферментом Eco52 I, сайт упізнавання якого присутній лише у
послідовностях МГС α класу, дозволило використати β клас як
внутрішній стандарт (Рис. 1).

Рисунок 1. Відсоток незаметильованих послідовностей α класу
по сайту Eco52 I.
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Отримані дані свідчать, що найвищий рівень метилювання
зафіксовано для видів поліплоїдних видів R. elliptica та R.
gallica, а найменший – для диплоїдів R. wichurana та особливо
R. chinensis.
Для того, щоб оцінити різницю у рівні метилювання
послідовностей двох структурних класів для представників
віддалених таксономічних груп роду ми проводили обробку
зразків ДНК чутливими до метилювання ендонуклезами
рестрикції, сайти яких є в повторах обох класів.

Рисунок 2. Діаграма відносного рівня метилювання двох
структурних класів по сайтах: Bme1390 I, Msp I та Hpa II. Цифри на
діаграмі відображають різницю у відсотку послідовностей в яких не
заметильваний хоча б один сайт відповідних ендонуклеаз рестрикції.

Проведений перерахунок показав значні відмітності у рівні
метилювання послідовностей різних структурних класів за
сайтами Bme1390 I (Рис 2). Так, для R. roxburghii, R. banksiae та
R. wichurana спостерігається переважаюче метилювання α
класу, тоді як для R. bracteata, R. chinensis та R. gallica – β класу.
За сайтом Msp I / Hpa II істотна різниця виявлена лише для R.
banksiae.
Отримані нами результати показали, що рівень метилювання
цитозину не корелює із таксономічним положенням виду, проте
може залежати від його плоїдності.
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Дослідження окремих породовизначальних ознак
Apis mellifera L. на пасіках Верховинського району
Івано-Франківської області
У бджільництві прийнято, що кожна порода пристосована до
певних умов і географічних територій [2, с. 56; 3, с. 51-63].
Однак останнім часом на території України спостерігається не
контрольоване міжпородне схрещування, що, безумовно,
призводить до падіння продуктивності пасік. Тому вивчення
морфологічних ознак з метою визначення порід набуло
актуального значення.
Вимірювання
екстер’єрних
ознак
виконували
за
стандартними методиками [1, с. 107-113]. Біометричні
дослідження проводились загальноприйнятими методами, за
виключенням ранжувань (за Ф. Руттнером [4, с. 140) значень
кубітального індексу (КІ),
Об’єктом дослідження були бджолині сім’ї (в кількості 21
шт.) з околиць смт. Верховина Івано-Франківської області. В
серпні 2013 року відбирались з кожної сім’ї по 30 особин
робочих бджіл. Вимірювання проводились за ознаками КІ та
довжини хоботка (ДХ).
У результаті досліджень КІ, з’ясували, що всі сім’ї є
міжпородними гібридами. Так, найбільш наближеними до
карпатської породи було 6 сімей (а саме: №1-4, №9, №18), до
української степової породи – 13 сімей (а саме: №5-7, №10-11,
№13-17, №19-21), одна сім’я близька до кавказької породи (а
саме №8), та одна (а саме №12) гібрид карпатки та української
степової де кількість особин обох порід була однакова.
За значенням ДХ можна виділити одну сім’ю, наближену до
карпатської породи (№1), сімнадцять сімей – до
середньоросійської породи (№3-11, №13-17, 19-21), та три сім’ї
де було рівноцінне схрещення між карпаткою та
середньоросійською породою (№2, №12, №18), за цією ознакою
всі сім’ї є міжпородними гібридами. У таблиці наведено медіани
та квартилі для кубітального індексу та довжини хоботка.
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Таблиця
Медіани та квартилі кубітального індексу і довжини хоботка
бджолиних сімей околиць смт. Верховина.
Кубітальний індекс
Довжина хоботка
№ п/п
Ме [25%;75%]
Ме [25%;75%]
сім’я 1
2,56 [2,42;2,85]
6,40 [6,13;6,70]
сім’я 2
2,73 [2,56;2,88]
6,60 [6,40;6,70]
сім’я 3
2,56 [2,40;2,75]
6,10 [5,93;6,22]
сім’я 4
2,56 [2,44;2,77]
6,32 [6,20;6,55]
сім’я 5
2,21 [2,09;2,38]
6,30 [6,05;6,60]
сім’я 6
2,56 [2,30;2,78]
6,10 [6,02;6,32]
сім’я 7
2,20 [2,01;2,30]
6,30 [6,10;6,68]
сім’я 8
2,10 [2,01;2,28]
6,40 [6,10;6,60]
сім’я 9
2,53 [2,40;2,61]
6,20 [6,10;6,40]
сім’я 10
2,42 [2,30;2,56]
6,10 [5,80;6,48]
сім’я 11
2,40 [2,20;2,50]
6,10 [5,90;6,40]
сім’я 12
2,53 [2,34;2,67]
6,45 [6,20;6,60]
сім’я 13
2,40 [2,30;2,56]
6,35 [6,13;6,40]
сім’я 14
2,45 [2,33;2,50]
6,32 [6,10;6,48]
сім’я 15
2,41 [2,20;2,54]
6,25 [6,03;6,40]
сім’я 16
2,31 [2,28;2,50]
6,40 [6,10;6,68]
сім’я 17
2,30 [2,11;2,50]
6,40 [6,30;6,60]
сім’я 18
2,48 [2,30;2,67]
6,40 [6,13;6,70]
сім’я 19
2,42 [2,30;2,56]
6,15 [6,03;6,38]
сім’я 20
2,31 [2,28;2,50]
6,30 [6,13;6,60]
сім’я 21
2,47 [2,31;2,65]
6,40 [6,30;6,60]
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Окиснення диметилсульфоксиду літієвими солями
гідроген пероксиду
Метилсульфонілметан (МСМ) або диметилсульфон, будучи
природним джерелом органічного Сульфуру, сприяє побудові
сульфуровмісних амінокислот, простих і складних білків,
сульфідних містків, колагенових волокон, гормонів тощо.
У людському організмі майже половина Сульфуру
знаходиться у м’язах, інша частина - у мозку, шкірі, кістках і
волоссі. З’ясовано, що МСМ підвищує еластичність м’язів,
сухожиль і зв’язок, чим, зрештою, призводить до поліпшення
стану суглобів. Знання щодо ролі МСМ у людському організмі
сприяли розробці на його основі революційних лікарських
препаратів для безопераційного лікування артрозів та артритів
[1]. Окрім того, МСМ проявляє протизапальну дію широкого
спектр впливу. Тому його використовують ще й для лікування
риніту, печії, запалення, різних вид алергії тощо. Тому МСМ
знайшов широке використання як біологічно активна добавка
(БАД) та ліки.
З огляду на це виникає питання щодо шляхів отримання
МСМ. Для окиснення диметилсульфоксиду (ДМСО) до МСМ
можна використовувати різні окисники: калій та натрій біхромат
і перманганат, озон, гідроген пероксид, органічні пероксиди та
гідропероксиди [2 – 5].
Диметилсульфоксид окиснюється до МСМ і в надосновних
середовищах [6 –7]. При цьому як окисники можуть бути
використані гідроген пероксид, гідропероксид кумену та
пероксид бензоїлу. Приклад такого надосновного середовища –
композиція складу МОН – диполярний негідроксильний
розчинник (де М – K, Na). Як розчинники для створення
надосновних середовищ використано сильно полярні та
високоосновні
гексаметилфосфортриамід
(ГМФА),
диметилформамід і ДМСО. Виявлено, що у таких середовищах
вищезгадані пероксидні окисники виявляють високу реакційну
здатність, що пов’язано з реалізацією гетеролітичного механізму
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процесу окиснення, в якому суттєво зростає роль
сольватаційних ефектів.
Однак за наявності менш активного літій гідроксиду також
можливе окиснення ДМСО гідроген пероксидом в основних
середовищах [7].
Дослідження кінетичних закономірностей окиснення
диметилсульфоксиду гідроген пероксидом за наявності літій
гідроксиду у диполярних негідроксильних розчинниках
показали, що лімітуюча стадія процесу – утворення літієвої солі
гідроген пероксиду LiOOH:
LiOH + H2O2 ⇄LiOOH + H2O,
яка окиснює ДМСО до МСМ:
LiOOH + (CH3)2SO → LiOH + (CH3)2SO2.
З огляду на це здійснено способу синтезу літієвих солей
гідроген пероксиду у диполярних негідроксильних розчинниках.
Визначено їх молекулярну масу, вміст активного оксигену.
Вивчено вплив отриманих солей на окиснення ДМСО.
Показано роль сольватаційних ефектів у досліджуваному
процесі.
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Властивості кадмій телуриду, легованого гадолінієм
Великий прогрес у розвитку електроніки та техніки в цілому
досягнуто за рахунок використання напівпровідникових
матеріалів. Дослідження напівпровідників є пріоритетною
тематикою на сьогоднішній день. Одним із таких матеріалів є і
телурид кадмію. Використання чистого CdTe не викликає такого
інтересу, як контрольовано легованого різними домішками
монокристалу напівпровідника.
Властивості кадмій телуриду, легованого індієм, вивчені
досить непогано. Аналог індію – гадоліній - також знаходиться в
ІІІ групі періодичної системи, на зовнішньому енергетичному
рівні має 3 валентні електрони і проявляє схожі властивості.
Проте монокристали CdTe:Gd ще практично не вивчені. Не
можна стверджувати про ідентичний вплив на властивості СdTe
гадолінію та індію. Тому дослідження цього матеріалу
перспективне. На основі нього можна порівняти вплив d- і fелементів ІІІ групи на властивості CdTe.
Мета роботи: дослідити зміну електричних, оптичних та
структурних параметрів по довжині злитку CdTe:Gd, шляхом
проведення високотемпературних вимірювань ефекту Холла,
ВАХ та ІЧ мікроскопії, побудувати 3D-моделі розподілу
включень 2-ої фази.
З рис. 1-3 можна зробити висновки, що концентрація
включень у кристалі більша у початковій частині злитку, а при

Рис.1. ІЧ-мікроскопія
зразка CdTe:Gd
(зразок №1 g~0.15)

Рис.2. ІЧ- мікроскопія
зразка CdTe:Gd
(зразок №2 g~0.3)
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Рис.3. ІЧ-мікроскопія
зразка CdTe:Gd
(зразок №3 g~0.85)

русі до його середини (рис. 2) концентрація їх зменшується. На
основі отриманих зображень ми змогли побудувати 3D-моделі
розподілу включень у зразках та прослідкувати за їх розподілом
у злитку.
Отримані з вольт-амперних характеристик значення свідчать,
що кристал CdTe:Gd має достатньо високе значення питомого
опору, який зростає від початку до кінця злитка і коливається в
межах від 105-107 Омсм.
Значення ширини забороненої зони отриманого матеріалу
співпадають з даними для нелегованого СdTe, а максимальне
пропускання менше, ніж у досконалого СdTe, що може бути
пов’язане з присутністю вкраплень другої фази. Реальна ширина
забороненої зони 1.45 eВ, що не виходить за межі похибки
експерименту.

Рис. 4. Залежність рухливості носіїв заряду від температури

На рис. 4 можна спостерігати залежність рухливості носіїв
заряду, яка гарно корелює з усередненим масивом
експериментальних даних, отриманих для електронної
провідності.
За рахунок властивого гадолінієві ефекту
«самоочищення» легування цією домішкою кадмій телуриду та
інших провідників перспективне і потребує подальших
досліджень.
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Ведислав Хлус
Наковий керівник – доц. Язловицька Л.С.
Оцінка клітинного складу гемолімфи робочих бджіл
Apis mellifera осінньої генерації
В останній час, у зв’язку із глобальним значенням бджіл, як
у природі, так і в житті людини надзвичайно гостро постала
проблема щодо так званого «колапсу» бджолиних сімей, тобто
їх тотального вимирання. Явище «колапсу» бджіл, як було
відзначено у деяких спостереженнях, притаманне саме осінній
генерації комах. [1, С. 3]. Існує чимало гіпотез про причини
вимирання Apis mellifera L. Вважається, що у результаті
виведення і поширення гібридів знизилася продуктивність
бджолиних сімей, їх стійкість до захворювань та інших
негативних факторів. Одна із головних гіпотез свідчить про те,
що причиною цього явища є погіршення стану їх клітинного
імунітету [2]. Відомо, що склад гемолімфи відіграє важливу
роль у захисних реакціях організму бджоли. При цьому
впродовж існування осінньої генерації бджіл склад їх гемолімфи
змінюється залежно від віку особин. Отже, метою роботи було
визначення гемоцитарного складу гемолімфи робочих бджіл
A.mellifera осінньої генерації.
Досліджувались гібриди бджіл, що на 2/3 відповідали
карпатській породі. Вік комах складав 110±10 днів. Бджіл
привозили з експериментальної пасіки ЧНУ. Проводили якісне
та кількісне визначення окремих клітинних елементів
гемолімфи на 20 мазках виготовлених за стандартним методом з
20 особин [3]. Статистичний аналіз даних проводили з
використанням кутового перетворення Фішера (φ) та описової
статистики.
Аналіз зразків гемолімфи робочих бджіл виявив наявність
наступних клітин: пролейкоцити, нейтрофільні фагоцити
(веретеноподібні та округлі), сферулоцити, еозинофіли,
еноцитоїди та макрофагоцити. Найбільшою була кількість
нейтрофільних веретеноподібних фагоцитів, а найменшою –
нейтрофільних округлих фагоцитів та еноцитоїдів (табл.).
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Встановлено достовірні якісні та кількісні відмінності в
гемоцитарній формулі робочих бджіл, районованих у
Чернівецькій області, в порівнянні з бджолами середньоруської
породи з Башкирії. Зокрема, кількість нейтрофільних фагоцитів
була на 25 % меншою, а еозинофілів було в 17 разів більше,
ніж на мазках зимових імаго з Башкірії [3]. У гемолімфі імаго
нами вперше виявлені макрофагоцити. Останні, разом із
еозинофілами, можливо, виконують захисну функцію.
Отже, якісний склад гемоцитів і їх кількісне співвідношення
пов'язані як з функціональною активністю, так і з породними
особливостями організму бджіл.
Таблиця
Гемоцитарна формула бджоли медоносної (Apis mellifera L.)
осінньої генерації 110-денного віку (M ± m)
Гемоцити
Відсотковий вміст,
Літературні
n=20
дані, n=50 [3]
Пролейкоцити, %
Нейтрофільні фагоцити
(веретеноподібні), %
Нейтрофільні фагоцити
(округлі), %
Сферулоцити, %

13,2 ± 0,62
39,3 ± 1,18*

25
71

6,7± 0,25

__

9,6 ± 0,81

2
*

Еозинофіли, %

16,9 ± 1,02

Еноцитоїди, %
Макрофагоцити, %

3,1 ± 0,02
11,2 ± 0,12*

1
1
__

Примітка: * - різниця значуща при φ <0,05 при порівнянні отриманих
даних із літературними.
Список літератури:
1.Johnson R. Honey bee colony collapse disorder / R. Johnson – DIANE
Publishing, 2011 – 17 p.
2.Федорук Р.С. Фактори формування імунітету медоносних бджіл /
Р.С. Федорук, І.І. Ковальчук, А.Р. Гавраняк // Біологія тварин. – 2009. –
Т.11. – № 1-2.: http://www.inenbiol.com/bt/09/7.html
3.Запольских О.В. Морфологический и цитохимический анализ клеток
гемолимфы рабочей пчелы /О.В.Запольских// Цитология. – 1976. – Т.
XVIII. – № 8. – С. 956-963.
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Юлія Ходзінська
Науковий керівник – асист. Дійчук В.В.
Експрес-визначення нітрат-іонів
у плодоовочевій продукції
Хімічний аналіз продуктів харчування має важливе значення
для здоров’я та життя людини, адже неконтрольоване
використання добрив, викиди промислових об’єктів та інші
фактори зумовлюють накопичення шкідливих речовин у
продовольчих товарах.
Необхідність проведення швидкого аналізу великої кількості
проб харчових продуктів зумовлює потребу у створенні та
розвитку простих, швидких і дешевих методів аналізу.
До таких методів належать експрес-методи аналізу (тестметоди). Це прості, швидкі і дешеві прийоми визначення
речовин. При їх використанні практично відпадає необхідність
складного лабораторного обладнання, зменшується потреба у
висококваліфікованих спеціалістах.
Нітрати життєво необхідні рослинам, без них неможливий їх
нормальний ріст і розвиток. Неконтрольоване використання
азотних добрив призводить до накопичення їх у плодах значно
більше допустимого рівня, що становить велику небезпеку для
здоров’я людини [1].
Визначення вмісту нітрат-іонів проводять у хімічних
лабораторіях методом іонометрії. Цей метод характеризується
високою чутливість, достатньою точністю, проте потребує
необхідного обладнання, попередньої підготовки проби до
аналізу, калібрування приладу тощо.
Метою роботи є дослідження можливості застосування
експресних методів визначення нітрат-іонів для аналізу
продуктів харчування рослинного походження. Для досягнення
мети було проведено порівняння результатів напівкількісного
(експресного) та потенціометричного визначення нітрат-іонів у
зразках плодоовочевої продукції.
Візуальна оцінка якісного визначення вмісту нітратів у
рослинній продукції (додавання розчину дифеніламіну на зріз
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рослини) не дала результатів. На нашу думку, це зумовлено
низькою чутливістю вказаної аналітичної реакції та не високим
вмістом нітратів у досліджуваних об’єктах. Тому для
експресного визначення нітрат-іонів використали саліциловий
метод. Як арбітражний – потенціометричний метод з
використанням нітрат-селективного електроду.
Результати експериментальних досліджень експрес-методом
(за допомогою саліцилової кислоти) та потенціометричним
методом представлено у табл. 1.
Таблиця 1
Результати визначення вмісту нітратів у овочевій продукції
Вміст NO3‾, мг/кг
Продукти
Картопля
Морква
Цибуля
Буряк
Капуста

експресметод
250
неможливо
визначити
200
неможливо
визначити
750

Допустимий
вміст NO3‾,
мг/кг

Відмінність
результатів,
%

120
300

13,64
–

170
1900

90
1400

17,65
–

640

400

17,19

потенціометрія
220
120

Зазначимо, що в обох випадках аналізували розчини, які
отримали після екстракції рослин. У випадку, коли
досліджували буряк і моркву, розчини мали характерне
інтенсивне забарвлення, що не дозволило провести візуальну
оцінку.
У роботі проведено порівняльний аналіз експресними та
інструментальними методами на вміст нітрат-іонів у
плодоовочевій продукції. Так, проведений експрес-аналіз овочів
на визначення нітратів дає дещо завищені результати (до 18 %)
порівняно з потенціометричним методом. Цей метод не
придатний для аналізу інтенсивно забарвлених плодів.
Список літератури:
1. Вредные химические вещества. Справочник. Под ред. Л.А.
Ильина, В.А. Филатова. – Л.: “Химия”. – 2004. – 654 c.
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Ірина Холодніцька
Науковий керівник – доц. Польчина С.М.
Гранулометрична диференціація профілю ґрунтів
різної міри урбаногенної трансформації
Ґрунти природних та урбаногенних ландшафтів з погляду їх
ґенези вивчались епізодично [1]. Тому завданням наших
досліджень
було
вивчення
зміни
особливостей
гранулометричного складу ґрунтів м. Чернівці та визначення
коефіцієнтів диференціації (КД) профілю за цією властивістю −
показника, що безпосередньо пов’язаний з історією розвитку
будь-якого ґрунту. Об’єктом досліджень були ґрунти, майже або
повністю не змінені урбопедогенезом (розрізи 1УД, 3ПЖ, 4ПЖ,
6БС, 7ПШ, темно-сірі лісові – превалюючи на території міста
ґрунти, розрізи яких закладені під лісопарковою рослинністю),
створені або сильно змінені людиною (розрізи 8СБ, 9ПШЛ −
квазіземи, 1КЧ, 2БХ − артефабрикати). Гранулометричний склад
ґрунтів визначався піпеточним методом Качинського [2], КД (А
– показник Косовича, Хqp – показник Ліндгрена, S – показник
Розанова) розраховувались за відомими методиками [3].
Результати аналізу представлені на рисунку.

Інтегральна величина КД в темно-сірих лісових ґрунтах,
найменше підданих урбопедогенезу (вони розташовані в
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лісопаркових насадженнях, що виконують сильну захисну
функцію) коливається в досить широких межах. Така
відмітність від відомого ступеня диференціації природних
аналогів
цих
ґрунтів
пояснюється
слабкою,
однак
різноправленою їх трансформацією в урбаногенних ландшафтах
(наявністю або відсутністю незначних кількостей включень
міського походження,
розвитоу антропогенної
ерозії,
характером штучних насаджень). У порівняні з ними, квазіземи
(складаються з одного або декількох шарів привнесеного
гумусованого горизонту чи мінерально-органічного родючого
матеріалу, підстеленого негумусованим або малогумусованим
мінеральним субстратом, культурним шаром, міським сміттям
тощо) відрізняються різкими змінами КД –збільшенням або
зменшенням. Очевидно, це пояснюється різним характером
привнесеного матеріалу при створенні квазіземів. Аналогічна
картина спостерігається при аналізі артефабрикатів, які
складаються зі штучного насипного нетоксичного матеріалу
промислового й урбаногенного походження, який не
зустрічається в природі, залягає на ґрунті або на підготовлених
площадках з повністю або сильно порушеними ґрунтами (у
нашому випадку – асфальт, гравійна подушка, що залягають на
сильно трансформованому підґрунті різного походження).
Отже, вивчення гранулометричної диференціації профілів
ґрунтів ландшафтів м. Чернівці засвідчує значний та
різнонаправлений вплив урбанізації території на трансформацію
їх твердої фази, профілю та сукупності властивостей, характер
якої значною мірою визначається типом урбаногенного
втручання в грунтогенез.
Список літератури:
1. Польчина С.М. Регуляторна функція лісопаркових насаджень в урбоантропедогенезі // Екологія та ноосферологія. – 2006. – № 1-2. – С. 122128.
2. Популярні методи аналізу грунтів / Чернівецький національний ун-т
ім. Юрія Федьковича / С. М. Польчина − Чернівці : Рута, 2006. − 88с.
3. Польчина С.М., Нікорич В.А., Білий В.М. До методики визначення
ступеня диференціації ґрунтового профілю // Ґрунтознавство (Soil
Science). – Київ – Дніпропетровськ – 2002. – Т.2. №1-2. – с.97-103.
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Світлана Цятківська
Науковий керівник – доц. Морозова Т.В.
Вікова структура основних лісоутворюючих порід
Сторожинецького держлісгоспу
Вимоги сталого розвитку країни незаперечно стосуються
лісівництва, адже продуктивною силою при цьому виступають
земельні ресурси, їх природна спроможність і відповідність
біологічним особливостям лісових порід, а земля є основним
природним багатством, що належить українському народу.
Аналіз динаміки спектрів вікових груп насаджень основних
лісоутворюючих порід Сторожинецького держлісгоспу показав
переважання середньовікової групи. У складі лісів переважають
хвойні породи, які займають площу 17915 га та твердолистяні
породи – 17122 га. Серед хвойних порід у віковому спектрі
переважають пристигаючі групи порід – 39,1 %. Необхідно
відмітити наявність достатньо великого відсотку молодняка у
складі лісотвірних порід – 31,8 %. Аналіз м’яколистяних порід у
складі Сторожинецького держлісгоспу показав переважання
середньовікової групи – 40,8 %. Наведені результати свідчать,
що лісовий фонд державного підприємства «Сторожинецьке
лісове господарство» представлений в основному цінними
хвойними та твердолистяними породами.
Серед хвойних порід зустрічаються сосна звичайна (Pinus
sylvestris L.); сосна Веймутова (Pinus strobus L.); сосна
кримська/сосна Палласа (Pinus nigra ssp. pallasiana); ялина
європейська/смерека (Рісеа abies (L.) Karst.); ялиця біла (Abies
alba Mill.); модрина європейська (Larix decidua Mill.).
Серед твердолистяних порід часто зустрічаються бук
лісовий (Fagus sylvatica L.); дуб червоний (Quercus rubra L.);
дуб скельний (Quercus petraea (Matt.) Liebl); дуб звичайний
(Quercus robur Willd.); клен–явір (Acer pseudoplatanus L.); клен
звичайний, або гостролистий (Acer platanoides L.); ясен
звичайний (Fraxinus excelsior L.); граб звичайний (Carpinus
betulus L.); акація біла (Robinia pseudoacacia L.).
Поодиноко зустрічаються такі м’яколистяні породи як
тополя біла (Populus alba L.); тополя чорна (Populus nigra L.);
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тополя канадська (Populus deltoides Marsch); береза бородавчата,
повисла (Betula pendula Roth.), вільха чорна (Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.), вільха сіра (Alnus incana (L.) Moench), осика (Populus
tremula L.), верба біла (Salix alba L.).
Переважаючою
групою
твердолистяних
порід
є
середньовікова – 54,1 %, молодняки становлять 18,9 %;
пристигаючі – 17,2; стиглі й перестійні – 9,8 % (рис. 1). Аналіз
вікової структури популяцій деревних рослин показав, що для
хвойних дерев відсоток молодняка та стиглих і перестійних
порід є рівноцінним (30 % і 31,8 % відповідно), пристигаючі
породи – 26,7 %, середньовікові породи складають 11,5 %, що
свідчить про знаходження угруповання у клімаксному стані і
його стабільний розвиток.

Рис.1. Вікова структура лісових порід Сторожинецького
держлісгоспу, %
Аналіз вікової структури м’яколистяних порід також
засвідчив переважання середньовікової фракції (40,8 %). У групі
інших деревних порід повністю відсутні стиглі і перестійні
види. Вищенаведені цифри свідчать про стабільний стан
популяцій цих рослин та достатнє їх поновлення.
Отже, у держлісгоспі сприяють омолодженню популяцій і не
допускають переважання фракції перестійних дерев. У цілому,
розподіл вікових фракцій лісових порід Сторожинецького
держлісгоспу складає: молодняки – 24,3 %, середньовікові –
32,6, пристигаючі – 22,2 та стиглі та перестійні – 20,9 %.
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Наталія Чопик
Науковий керівник – проф. Копильчук Г.П.
Глутатіонпероксидазна активність у клітинах печінки
щурів за умов низькопротеїнової дієти та токсичного
гепатиту
Глутатіопероксидаза (К.Ф.1.11.1.9, ГПО) – селеновмісний
ензим, який є одним із найважливіших компонентів глутатіонової антипероксидної системи. Глутатіонпероксидаза інактивує
пероксид водню та органічні гідропероксиди, попереджуючи
вторинні реакції окиснення [1].
Мета даної роботи – дослідити глутатіонпероксидазну активність в цитозольній та мітохондріальній фракціях клітин
печінки щурів за умов низькопротеїнової дієти та токсичного
гепатиту.
Нами встановлено, що в цитозольній фракції клітин печінки
щурів, які перебували на низькопротеїновій дієті відбувається
зниження активності глутатіонпероксидази в 1,3 разу порівняно
з показниками контрольної групи тварин (рис.1, а). Аналогічна
тенденція зберігається в групі тварин, яким моделювали токсичний гепатит. Зниження активності ензиму, вірогідно, може
відбуватися внаслідок зменшення в сироватці крові кількості
протеїнів, які транспортують Se, а також окислення селену
продуктами ПОЛ, що посилено утворюються при незбалансованому харчуванні. Водночас у групі тварин, яким на фоні
низькопротеїнової дієти моделювали токсичний гепатит
спостерігається підвищення активності глутатіонпероксидази у
2,2 рази порівняно з показниками контрольної групи тварин.
У мітохондріальній фракції клітин всіх груп тварин спостерігалось зниження глутатіонпероксидазної активності порівняно
з показниками контролю (рис.1, б). Зниження ензима-тичної
активності, ймовірно, пов’язано з інтенсифікацією процесів
вільнорадикального
окислення,
що
супроводжують
незбалансоване харчування. Зазначено, що зниження рівня
даного показника в гепатоцитах щурів, яким викликали
парацетамол-індукований гепатит, можливо зумовлено інактивацією відновленого глутатіону активними формами кисню за
умов окислюючого стресу, який виникає внаслідок парацетамо249

лової гепатотоксичності. Відомо, що полярні метаболіти парацетамолу зв’язуються в печінці переважно з глутатіоном. Коли
запаси глутатіону виснажуються, метаболіти парацетамолу
арилюють нуклеофільні молекули, необхідні для життєдіяльності гепатоцитів, викликаючи таким чином некроз печінки.
Отже, при білковій недостатності та парацетамол-індукованому гепатиті відбувається зниження активності глутатіонпероксидази. Але, поєднання двох факторів супроводжується
різноспрямованою динамікою ГПО-активності, що характеризується її зростанням у цитозолі й одночасним зниженням у
мітохондріальній фракції.
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Рис.1. Глутатіонпероксидазна активність в цитозольній (а) та мітохондріальній (б) фракціях клітин печінки щурів за умов низькопротеїнової дієти та токсичного гепатиту
Примітка:
1– тварини, які отримували повноцінний напівсинтетичний раціон
(контроль);
2 – тварини, які перебували на низькопротеїновій дієті;
3− тварини, яким моделювали токсичний гепатит;
4− тварини, яким моделювали токсичний гепатит на фоні
низькопротеїнової дієти;
–
* статистично достовірна різниця порівняно з контролем, Р≤0,05.
Список літератури:
1. Нікітченко Ю.В. Активність глутатіонзалежної антиоксидантної системи печінки і крові щурів залежно від γ-опромінення та
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Христина Швед
Науковий керівник – доц. Кеца О.В.
Вміст відновленого глутатіону та
глутатіонтрансферазна активність у мікросомній
фракції печінки щурів за різного забезпечення
поліненасиченими жирними кислотами
Незважаючи на відносно велику кількість досліджень, що
стосуються терапевтичної дії ω-6 та ω-3 поліненасичених
жирних кислот (ПНЖК) при різних патологічних станах, багато
біохімічних механізмів, які зумовлюють їх ефективність,
залишаються незрозумілими [1]. Тому, важливо дослідити
ферментативну активність глутатіон-S-трансферази (GSТ) та
вміст відновленого глутатіону (GSH) в печінці щурів за умов
різного забезпечення ω-6 та ω-3 ПНЖК, які можуть виступати в
клітині як антиоксидантами, так і прооксидантами.
Мета роботи – дослідити рівень ферментативної активності
глутатіон-S-трансферази та вміст відновленого глутатіону в
мікросомній фракції печінки щурів за умов різного забезпечення
ω-6 та ω-3 ПНЖК.
Результати проведених досліджень показали, що в групи
щурів, які утримувались на напівсинтетичній дієті, збагаченій ω6 ПНЖК, протягом шести тижнів ферментативна активність
GSТ у 7 разів перевищувала показники контрольної групи.
Водночас у щурів, які отримували ω-3 ПНЖК, активність GSТ
перевищувала показники контролю у 1,5 разу. При цьому вміст
GSH у групи щурів, які отримували ω-6 ПНЖК, у 7,2 разу
перевищував показники контролю, тоді як у щурів, що
утримувались на дієті, збагаченій ω-3 ПНЖК, вміст GSH не
відрізнявся від показників контрольної групи (рис.1).
Ферментативна редокс-система глутатіону, яка включає
фермент GSТ, забезпечує детоксикацію органічних гідропероксидів, інактивацію вільних радикалів, завдяки нуклеофільному приєднанню непротеїнового тіолу глутатіону до
електрофільних молекул ксенобіотиків [1, 2]. Тому підвищення
активності GSТ та вмісту GSH може свідчити про активацію
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процесів вільнорадикального окислення макромолекул у
клітині.
Восьмитижневе утримання щурів на дієті, збагаченій ω-6
ПНЖК, призводить до зниження ферментативної активності
GSТ та вмісту GSH, що може бути наслідком окисленої
модифікації ферменту.
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Рис.1. Глутатіон-S-трансферазна активність (а) та вміст відновленого
глутатіону (б) в мікросомній фракції печінки щурів за умов різного
забезпечення ПНЖК
Примітка: К – контрольна група щурів; ω-6 – щурі, які отримували ω-6
поліненасичені жирні кислоти; ω-3 – щурі, які отримували ω-3 поліненасичені
жирні кислоти.

Отже, за умов збагачення організму протягом шести тижнів
ω-6 ПНЖК у печінці щурів активується GSТ внаслідок
збільшення вільних радикалів. На наступних етапах
експерименту відбувається подальше зниження ферментативної
активності GSТ.
Список літератури:
1. Коржов В.И. Действие омега-3 полиненасыщенных жирных
кислот на глутатионовою ферментную систему в эритроцитах крови и
цитозоле печени при экспериментальном пневмосклерозе / В.И.
Коржов, В.Н. Жадан // Український пульмонологічний журнал. – 2004.
- №2. – С. 48-50.
2. Разумний Р.В. Корекція стану системи глутатіону у хворих на
негоспітальну пневмонію / Р.В. Разумний // Український
пульмонологічний журнал. – 2010. - №4. – С. 42-44.
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Оксана Шевчук
Наук. керівник – доц. О.М. Ванзар
Стан насаджень загального
користування історичної частини
м. Чернівці
Одним з головних компонентів системи міських зелених
насаджень міста Чернівці є парки та сквери, які надають
особливого затишку та привабливості місту. Більшість
чернівецьких скверів залишаються недостатньо вивченими щодо
вікової та кількісної структур, композиційного формування,
неповністю опрацьовані основні принципи побудови композицій.
Тому впровадження функціональних критеріїв діагностики стану
деревних рослин і відповідно насаджень, оцінка перспектив
рекреаційного використання скверів м. Чернівці є актуальним
питанням дендрології, фітомеліорації урбанізованих ландшафтів,
збагачення фіторізноманітності декоративних насаджень.
Об'єкт наших досліджень – деревні та чагарникові
насадження центральної частини м. Чернівці, які існують
протягом тривалого часу.
Дослідження дендрофлори скверів м. Чернівці здійснювали
протягом 2011-2013рр на основі часткової інвентаризації
насаджень.
Виконувалася
комплексна
дендрометрична,
біоекологічна та ландшафтно-архітектурна оцінка згідно з рядом
методик [2, с. 106; 3, с. 580].
Дендрометрична,
біоекологічна
та
ландшафтно
–
архітектурна оцінка насаджень проводилась у таких об’єктах:
монументальний сквер (Соборна площа), сквер на площі
(Театральна площа), сквер на площі (Центральна площа),
декоративний сквер(площа Філармонії), сквер на вулиці (вул.
Боженка), монументальний сквер (вул. Ватутіна), сквер на
вулиці (вул. Руська-Орловська-Зелена), монументальний сквер
(вул. Руська – Садовського), монументальний сквер (вул.
Руська-Шевченка), монументальний сквер (вул. Головна –
Целана), сквер на вулиці (вул. Головна – Першотравнева) [1, c.
299].
Провівши ландшафтно–архітектурний аналіз, установили, що
у переважній більшості скверів переважають дорослі рослини:
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монументальний сквер (Соборна площа) налічує 92 % дорослих
дерев; сквер на площі (Театральна площа) – 66 % дорослих;
сквер на площі, а саме на Центральній площі, сквер на вулиці
(вул. Боженка) і монументальний сквер (вул. Руська-Шевченка)
характеризуються 100 % дорослих рослин; монументальний
сквер на вул. Ватутіна налічує 47,5 % молодих рослин;
монументальний сквер (вул. Руська-Садовського) містить 50 %
молодих дерев; декоративний сквер (площа Філармонії) має 70,3
% - молодих дерев; сквер на вулиці (вул. Руська-Зелена)
нараховує 42 % рослин; монументальний сквер (вул. Головна –
Целана) налічує 50 % дорослих дерев; сквер на вулиці (вул.
Головна – Першотравнева) характеризується таким показником:
40 % - дорослих дерев.
За типом насадження в досліджуваних скверах переважає
рядова посадка, яка найбільше представлена Tilia cordata Mill,
Picea abies(L.) Karst., Biota orientalis L..
Отже, аналіз листяних порід деяких скверів історичної
частини м. Чернівці показав, що в основному зустрічаються такі
роди, як Tilia (21%), Thuja (13.2%), Picea (13.2%), Aesculus (8%),
частка інших родів є незначною.
Географічний аналіз деревних порід скверів показав, що
переважають представники європейського (Picea abies (L.),
Caprinus betulus L., Acer platanoides L., Aesculus hippocastanum
L., Syringa vulgaris L.) та азіатського походження (Berberis
thunbergii DC).
Список літератури:
1. Білоус В. І. Садово-паркове мистецтво: Коротка історія розвитку та
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пород в скверах Томска / Крюкова К. А. (НИ ТГУ, г. Томск, РФ), 2010.
– С.102 - 106.
3. Рысин С. Л., Кобяков А. В. Оценка перспектив рекреационного
использования искуственных насаждений на урбанизированных
территориях // Ботаничексие сады в современном мире. – Москва,
1993.- С. 576 - 580.

254

Катерина Шпак
Науковий керівник – доц. Казімір І.І.
Правові засади застосування емфітевзису в Україні
Земельне законодавство України регламентує різні підстави
користування земельними ділянками, що входять до складу
земель України. Одним із прав на землю, яке регламентується
чинними земельно-правовими актами, є право користування
чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
(емфітевзис).
Під емфітевзисом розуміють засноване на договорі,
довгострокове, відчужуване та успадковуване право користування
чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.
Підставою встановлення емфітевзису є договір про надання
права користування чужою земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб (договір про емфітевзис). За
договором про емфітевзис власник земельної ділянки платно чи
безоплатно передає іншій особі право користування земельною
ділянкою, зберігаючи щодо неї право власності.
Емфітевзис вигідний і зручний тим, що коли власник землі не
бажає втрачати право власності на землю, але й сам не має
можливості обробляти її, то в такому разі він може передати її в
довгострокове користування іншим особам на підставі речового
права. Часто до цього цивільно-правового інституту вдаються
великі землевласники, які самі не спроможні обробляти свою
землю і разом з тим не бажають позбавлятися права власності на
неї. У таких випадках можна, звичайно, передати землю в
оренду. Але оренда землі — це договір, який у будь-який час
може розірвати одна зі сторін. Для користувачів необхідний
більш надійний спосіб користування, який би меншою мірою
залежав від свавілля землевласника.
Однією з переваг цього виду землекористування є те, що таке
право може відчужуватися або передаватися в порядку
спадкування. Наголосимо, що відчуженню підлягає не земля, а
саме лише право користування нею. На відміну від оренди,
максимальний термін емфітевзису не визначений.
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Розірвати договір про надання права користування чужою
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб не так
просто, як, скажімо, договір оренди земельної ділянки.
У випадку з емфітевзисом, якщо договору не cкладено на
невизначений строк, то перш ніж відмовитися від нього, сторона
має попередньо повідомити про це другу сторону не менш, як за
один рік.
Загалом, з боку землекористувача емфітевзис – це і засіб
убезпечення себе від свавілля власника земельної ділянки, що не
завжди гарантує, скажімо, оренда, і певна можливість
розпоряджатися правом землекористування без відома власника.
Оскільки правом емфітевзису можуть володіти також
іноземні громадяни й особи без громадянства, то враховуючи
необмежено довгий термін цього права, для них це є непоганою
альтернативою права власності на землі с/г призначення. Це
сприяє залученню іноземних інвестицій та введення в
господарський обіг земель, що не використовуються.
Проте чимало питань залишаються невизначеними. Зокрема,
емфітевзис установлюється договором, проте форма договору
законодавчо не визначена. Крім того, необхідно доповнити
вимоги щодо відчуження емфітевзису на випадок укладення
договорів дарування й обміну (міни). Оскільки, за загальним
правилом, у разі відчуження емфітевзису інтереси власника не
повинні постраждати, тому, укладаючи вищезгадані договори,
емфітевта має дістати згоду власника. Викликає сумнів
можливість укладення безоплатного договору емфітевзису, що
може привести до такої ситуації, коли землі, отримані за
договором емфітевзису, не будуть використовувати за прямим
призначенням – для сільськогосподарського виробництва.
Запровадження правового інституту емфітевзису та його
правове регулювання в законодавстві України суттєво зміцнить
і доповнить комплекс майнових прав особи в Україні.
Список літератури:
1. Гутьєва В.В. Правовий інститут емфітевзису в системі майнових
прав особи // Проблеми державотворення і захисту прав людини в
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Юрій Шумський
Науковий керівник – доц. Легета У.В.
Оцінка деревостану типових лісоутворюючих ценозів (на
прикладі лісництва території Заставнівського району)
Лісові сукцесії – це нелінійний за своєю природою процес, розуміння і
моделювання якого неможливі без використання методів нелінійного
аналізу. Їх вивчення природно здійснювати в рамках нового напрямку –
нелінійної біогеоценології, орієнтованої на застосування до
синекологічних процесів засобів сучасної теорії нелінійної динаміки [3].
Професор В.В. Загрєєв (1978) розробив таблиці ходу росту для соснових
насаджень, базуючись на вивченні загальних закономірностей та
географічних особливостей росту насаджень, а також вивченні
закономірностей та зв’язку окремих таксаційних показників між собою
та умовами місцезростання [1]. Значна кількість об’єктів
природоохоронного фонду, в тому числі і територія Заставнівського
лісництва, розміщена в межах урбанізованих територій, через що і зазнає
значного антропогенного впливу. Лісові формації як геологічно
найдавніший і найпродуктивніший тип рослинності відіграють
пріоритетну екологічну роль в еволюції біосфери та підтриманні її
природного стану [2].
Метою досліджень була оцінка росту модальних деревостанів
основних лісоутворюючих порід Заставнівського району.
Для досягнення поставленої мети були закладені пробні площі у
деревостанах цього типу лісу, розташованих у різних ділянках лісництвах
досліджуваного регіону. Дослідження проводилися протягом 2012-2013
рр.
За результатами проведених досліджень була описана формула
видового складу досліджуваної ділянки за основними таксаційними
показниками (таблиця).
На досліджуваній території деревостан знаходиться у верхній частині
схилу на висоті 1334-1360 метрів над рівнем моря, що є межею між
високогірним та субальпійським поясами. Запас деревостану
досліджуваної ділянки складає 685,5 м³/га; на перший ярус припадає
640,5 м³/га, другий 42,5 і третій – 2,5 м³/га. Середній діаметр деревостану
становить 36,8 см, а середня висота 28,9. Кількість дерев складає 491
шт./га, а площа поперечного перетину – 51,3 м2/га. За вертикальною
просторовою структурою деревостан багатоярусний.
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Таблиця
Характеристика насаджень природного походження за 2012-2013 рр.
Таксаційні показники
№
Клас
Склад
Вік,
сума
запа
п/п
боні Повно- елем
діам
насадровисо
площ
с,
ділян
та
ент
етр,
жень
ків
та, м
переріз м3/г
ки
тету
лісу
см
у, м2
а
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
1
10Бп
14
3
0,74
Б*
6,2
4,5
7,37
29,1
2
10Сз
6
1
0,72
С
2,4
3,3
3,67
7,4
3
10Бп
9
2
0,72
Б
5,2
2,6
4,85
16,8
7
10Сз
19
1
0,64
С
8,9
7,0
16,24
85,2
35
10Влч
13
2
0,77
В
8,5
6,7
9,44
42,7
Примітка: * Б – береза, С – сосна, В – вільха.

За таксаційними даними та просторовою структурою аналізоване
угруповання можна віднести до деревостану, який автоматично зберігає
свою стабільність з незначними елементами прихованого природнообумовленого ризику порушення стабільності, що пояснюється
наявністю прогалин та відповідно незначним ступенем зімкнутості.
Стабільність даного угруповання зумовлена передусім відсутністю
лісівничих втручань, свідченням чого є збереження цілісності його
структури з мінімальним ризиком територіальної деструкції.
Отже, стабілізуючим фактором даного природного лісу є достатня
кількість та життєвий стан природного відновлення, який здатний
формувати корінний деревостан екосистеми, що формувалась упродовж
25 років з вираженими віковими спектрами.
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Тетяна Якубовська
Науковий керівник – доц. Літвіненко С.Г.
Таксономічний склад бріофлори національного
природного парку "Вижницький"
Одним із важливих завдань сучасної бріології є вивчення
видового складу мохоподібних, а особливо непорушених і слабо
трансформованих біогеоценозів - заповідних територій.
На основі аналізу гербарних зразків гербарію Чернівецького
національного університету (CHER) і літературних даних [2,
с. 145-151] нами установлено, що бріофлора національного
природного парку «Вижницький» представлена 204 видами зі
104 родів, 55 родин, 19 порядків, 6 класів, 2 відділів. Така
кількість видів складає 24,52 % від видового складу бріофлори
України [1, 232 с.]. З них відділ Marchantiophyta налічує 24 види
з 20 родів, 17 родин, 7 порядків. Відділ Bryophyta домінує – 180
видів з 84 родів, 38 родин, 12 порядків, 5 класів.
Провідними за кількістю видів є 10 родин, наведених у
таблиці 1. Указані 10 провідних родин містять 47,39 % родів та
54,90 % видів бріофлори досліджуваного національного парку.
Із них за кількістю видів домінуючими є родини Pottiaceae,
Brachytheciaceae, Hypnaceae, Amblystegiaceae. По 10 видів
містять родини Polytrichaceae та Dicranaceae, 6-8 видів – родини
Orthotrichaceae і Bryaceae. Зазначимо, що всі вони є провідними
і у бріофлорі національного парку «Гуцульщина» [3, с. 152-169],
і у бріофлорі природного заповідника «Горгани» [5, 23 с.], і в
цілому у бріофлорі Українських Карпат [4, 230 с.]. Одним видом
у бріофлорі національного парку "Вижницький" представлені 23
родини (41,8 %), з яких 11 входять до відділу Marchantiophyta,
решта – до відділу Bryophyta. Домінуючими за кількістю видів
родами є Brachythecium Schimp., Hypnum Hedw, Plagiomnium
(Broth.) T.Kop., Orthotrichum Hedw. (містять по 7 видів).
Домінування
родин
Brachytheciaceae,
Hypnaceae,
Amblystegiaceae, Polytrichaceae та Dicranaceae указує на
бореальний характер бріофлори національного природного
парку «Вижницький» [4, 230 с.]. Значне видове різноманіття
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родин Amblystegiaceae та Polytrichaceae зумовлене наявністю
заболочених і вологих місцезростань, родини Pottiaceae –
кам’янистих субстратів (вапнякових і силікатних скель) [4,
230 с.].

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Таблиця 1
Спектр провідних родин бріофлори національного природного
парку "Вижницький"
Кількість родів
Кількість видів
Родина
абс.число
%
абс.число
%
Pottiaceae Schimp.
11
9,65
20
9,81
Brachytheciaceae
11
9,65
19
9,31
Schimp.
Hypnaceae Schimp.
8
7,02
15
7,35
Amblystegiaceae Kindb.
10
8,77
14
6,86
Polytrichaceae
4
3,51
10
4,90
Schwaegr.
Dicranaceae Schimp.
2
1,75
10
4,90
Orthotrichaceae Arn.
2
1,75
8
3,92
Bryaceae Schwaegr.
1
0,91
6
2,94
Ditrichaceae Limpr.
3
2,63
5
2,45
Thuidiaceae Schimp.
2
1,75
5
2,45
РАЗОМ
54
47,39
112
54,90
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Юлія Ярова
Науковий керівник - проф. Смага І. С.
Альтернативні методичні підходи до нормативної
грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення
Розроблення нових методичних підходів нормативної
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
(далі грошова оцінка земель) нині є актуальною темою для
реформування земельних відносин в України.
Перед усім це питання постало так гостро через те, що
грошова оцінка земель була проведена лише один раз – станом
на 1 липня 1995 року на основі даних економічної оцінки земель
колгоспів і радгоспів Української РСР за результатами їх
господарювання у 1981-1987 роках і даних, властивих економіці
сільського господарства радянського періоду, зокрема високих
капітальних затрат на системи зрошення у посушливих регіонах.
Статтею 18 Закону України «Про оцінку земель»
встановлено, що нормативна грошова оцінка земель
сільськогосподарського призначення проводиться не рідше ніж
один раз на 5-7 років. Беручи за початковий відлік дату
прийняття даного Закону - від 11.12.2003 року, можна
прорахувати, що нормативна грошова оцінка земель
сільськогосподарського призначення не проводилась вже 11
років, а фактично, рахуючи з останнього туру нормативної
грошової оцінки земель – вже понад 18 років, що не відповідає
вимогам Земельного законодавства.
Постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 р. №
1185 «Про внесення змін до Методики нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення та
населених пунктів» передбачено, що для врахування змін у
рентному доході, який створюється при виробництві зернових
культур, до показників нормативної грошової оцінки ріллі,
проведеної станом на 1 липня 1995 р. (з урахуванням індексації),
застосовується коефіцієнт 1,756. Отже, нормативна грошова
оцінка орних земель в Україні у 2012 році склала 20635,0 грн/га
(до застосування коефіцієнту 1,756 – 11751,1 грн/га).
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Проте, такі зміни так і не дозволили в повній мірі
забезпечити підвищення об’єктивності та достовірності
показників
нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського призначення щодо сучасних умов
господарювання, разом з тим спричинивши погіршення ситуації
з виплатою орендної плати у посушливих регіонах. Методичні
підходи, розроблені у 1995 році і покладені в основу Методики
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення та населених пунктів (далі Методики), не
відповідають актуальному земельному законодавству, а тому не
можуть слугувати повноцінною методичною основою для
проведення нової грошової оцінки земель, яка відповідала б
сучасним економіко-правовим умовам сільськогосподарського
землекористування.
Виходячи з вищезазначеного, вважається необхідна розробка
проекту нової Методики, основне завданням якої –
запровадження нового методичного підходу для проведення
грошової оцінки земель на основі даних про результати
фінансово-економічної
діяльності
сільськогосподарських
підприємств за останні роки з урахуванням реальної
урожайності по регіонах України.
У результаті отримаємо зниження нормативної грошової
оцінки по посушливих зонах, що останніми роками
характеризувалися низькою врожайністю зернових культур та
певне її підвищення у центральних та північних регіонах.
У середньому по Україні нормативна грошова оцінка 1 гектара
ріллі становитиме 19169 гривень при сьогоднішній оцінці, з
урахуванням введеного у позаминулому році коефіцієнта 1,756
– 20635 гривень за гектар.
Список літератури:
1. Кілочко В.М. Удосконалення грошової оцінки земель в Україні /
В.М. Кілочко. – К.: ТОВ «ЦЗРУ», 2004. – 160 с.
2. Мартин А. Г., Вдосконалення методичних засад нормативної
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення,
Землеустрій і кадастр, 2012, № 4, ст. 21-33
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Structure of monomeric chromium(IV) and chromium(II)
oxide species supported on silica: Cluster DFT studies
Chromium oxide species supported on silica are known as
Phillips catalysts for ethylene polymerization. These systems are also
efficient catalysts for many other important chemical processes,
including
hydrogenation,
dehydrogenation,
aromatization,
isomerization and selective oxidation reactions. Despite many years
of investigations, the structure of the surface chromium species is not
unambiguously determined. However, the activation mechanism of
these catalysts by ethylene, in terms of active sites formation, still
remains unclear. Mainly due to the importance of these systems, they
have been studied in details for last 50 years, mainly experimentally
but recently, some theoretical studies were also performed. The still
growing computational power enables to study models with
increasing complexity and reliability. Knowledge about the surface
chemistry of supported chromium oxide species is of the key
importance
in
heterogeneous
catalysis.
Cr(IV)

O

Cr(II)

Cr
H

Cr

O

Si
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Fig.1. Optimized structures of the Cr(IV) and Cr(II) oxide species on SiO2. The
examples of analyzed models
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In this work, a large number of advanced cluster amorphous silica
models are used to study Cr(IV)/SiO2 and Cr(II)/SiO2 systems, under
dehydrated conditions, with density functional theory (DFT). The
examples of analysed models are presented in Figure 1. The
geometry of the Cr species and their relative stabilities are discussed.
Geometric parameters are compared with available experimental and
theoretical data. Generally, a very good agreement between
experimental and theoretical parameters is achieved. The calculated
relative energies of reduced chromium(IV) and chromium(II) species
depend on their location on the silica surface (Table 1). It has been
found that the most stable species after reduction of silica surface are
Cr(II)/SiO2 species. This observation is coherent with a large number
of experimental data. The Cr(IV)/SiO2 species are rather
thermodynamically unstable and they can spontaneously react to
form Cr(II)/SiO2 species. The Cr(VI) → Cr(IV) reaction is more
energetic, however, compared to Cr(IV) → Cr(II). Vibrational
frequencies for the Cr(IV)/SiO2 and Cr(II)/SiO2 species are also
calculated. The obtained results are compared to available
experimental data.
Table 1. Energies at T = 0 K and Gibbs Free Energies at T = 873 K for the
reduction of Cr(VI) → Cr(IV) and Cr(IV) → Cr(II). The numbers 1, 2 and 3 denote
the different models, based on initial Cr(VI)/SiO2 species. The letter a means
Cr(IV)/SiO2, whereas the letter b specifies Cr(II)/SiO2 species. The superscript
roman numeral are used to distinguish different forms of Cr(IV)/SiO2 species

Reaction

ΔE [kJ/mol]

ΔG873[kJ/mol]

1 + CO

1a + CO2

-146

-135

1a + CO

1b + CO2

6

52

2 + CO

2a + CO2

-77

-74

2a + CO

2b + CO2

-24

-6

3 + CO

3aI + CO2

-61

-96

3a + CO2

-48

-69

3aI + CO

3b + CO2

-14

0

3aII + CO

3b + CO2

-26

-27

3 + CO

II
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Electrochemical characterization of cobalamin with the use
of surface-modified electrodes
Vitamin B12 is a low molecular weight non protein compound
which takes part in a numerous catalytic enzymatic reactions. The
active center is cobalt coordinated by five nitrogen atoms. Four of
them are from pyrrole ring corrin structure, one is from
benzimidazole ring. Furthermore vitamin B12 may coordinate an
additional ligand in an axial position. Redox potentials and electron
transfer kinetic to or from vitamin B12 may be different because of
the type of an extra ligand.
For this reason for electrochemical research electrodes surface
has been modified by diazonium and diaryliodonium salts. This
process was carried out between electrode material and high reactive
aromatic radical generated during reduction of diazonium and
diaryliodonium salts (electrografting) causing formation of a
covalent bond. Conductive polymer film coated electrodes
(polypyrrole, polyaniline) were also used. This type of surfaces
having groups containing nitrogen atoms (amine, pyrrole and
pyridine fragments) may interact with cobalt center of vitamin B12
causing moving closer of whole molecule to the surface of the
electrode material or even creating a coordination bond Co←N.
Moreover reflective UV-Vis spectra of vitamin layer (obtained by
evaporation) on the modified and unmodified platinum
(polycrystalline) surface electrode and voltametric research were
made. Redox potentials of Co(II)/Co(I) were measured and kinetics
of electron transfer was characterized.
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Electrochemical copolymerization of cobalamin as a
method of preparation of innovative materials for
biosensors
Cobalamin (Vitamin B12 ) is a complex compound with a central
cobalt atom inside the system. It plays an important role in many
biological processes. It is essential for the proper functioning of the
brain and nervous system, but also catalyzes the reactions of
anaerobic dehalogenation of polybrominated flame retardants, which
constitute serious environmental pollution. A key elementary
reaction in this process is the electron transfer from reduced cobalt
center of cob(I)alamin to the halogenated compound.
Due to the high electrocatalytic activity of these processes studies
into possibilities of synthesis of materials based on conductive
polymers, which contain in their structure cobalamin molecule
capable of effectively catalyzing dehalogenation were undertaken.
Such materials can be used in various types of amperometric sensors
which are applied as HPLC detectors. A series of tests over
electropolymerization of pyrrole in the presence of cobalamin were
carried out. The result of this work was to create a material
comprising the cobalamin chemically or physically bound with the
conductive material - polypyrrole, which is an electron donor for the
cobalt center. Reduction process of Cob(II)alamin / Cob(I)alamin in
the polymer matrix was characterized electrochemically and the
electrocatalytic activity against the aliphatic bromides and
compounds which are POPs (Persistent Organic Polutants):
polybrominated
dibenzofurans
and
diphenyl
ethers,
hexabromocyclododecane was tested.
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Treatment of liquid phase from the processing of pig slurry
with the application of the coagulation process
Pig slurry is a byproduct of pig breeding which is formed on
farms using non-bedding system of animal farming. It is a
heterogeneous fluid mixture of solid and liquid excrement
(approximately 40% faeces and 60% urine), undigested remains of
feeding stuff and water used for cleaning of livestock housing and to
maintain the proper hygiene of animals. Due to the fact that pig
slurry contains a lot of nutrients easily available for plants (nitrogen,
phosphorus, potassium), it is a valuable natural fertilizer that is
commonly used for fertilizing farmland. Unfortunately, when pig
slurry is produced in excess in relation to how much of it can be used
in agriculture, a serious utilization problem of pig slurry occurs.
One of the methods for management of pig slurry surplus may be
subjecting it to processing (physicochemical treatment) and
separation into solid and liquid fraction by pressure filtration and
then further purification of thus obtained liquid fraction until
reaching quality parameters of water suitable for reuse on a farm
(e.g. for hygienic and cleaning purposes) with the application of the
coagulation process.
The material for the study was the liquid phase of processed pig
slurry and two aluminium coagulants from Kemipol Sp. z o.o. of
trade names KEMIRA PAX 18 and KEMIRA SAX 18. According to
the material safety data sheets provided by the manufacturer, PAX
18 is a product on the basis of polyaluminium chloride, while SAX
18 is a sodium aluminate solution. The liquid phase used in the study
was obtained as a result of physicochemical processing of pig slurry
collected from large-scale pig fattening farms (located near Pila) and
its separation into the solid and liquid fraction using pressure
filtration. The physicochemical processing of pig slurry consisted in
mineralization of slurry components with phosphoric acid and then
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sulphuric acid, neutralization with 10% solution of milk of lime,
enrichment with superphosphate, re-neutralization with a milk of
lime suspension and heating in order to obtain the solid and liquid
fraction with appropriate quality parameters. The study was
performed on a laboratory scale according to the procedure of jar
tests under the same temperature conditions and without preliminary
pH correction of the purified liquid phase. The coagulation process
was carried out in liquid phase samples of a volume of 200 ml to
which coagulants were added within the dose range 250 – 1500 µl,
then the mixture was stirred in a magnetic stirrer with the application
of rapid stirring within 10 seconds and slow stirring for 5 minutes
(rotational speed amounting to 50 rpm). In a further stage of the
research samples were subjected to 30 minutes of sedimentation,
after this time supernatant was decanted, filtered and analysed. The
efficiency of the purification process of the liquid phase was
determined on the basis of changes in the values of selected
indicators of pollution such as colour, turbidity and chemical oxygen
demand (COD). In all samples of the liquid phase pH measurements
were also taken.
The examined liquid phase from pig slurry proved to be
susceptible to treatment by coagulation because in each analysed
case, regardless of the type and dose of the applied products,
a reduction in the value of all the studied parameters (colour,
turbidity, COD) was observed. The best results in terms of the
reduction in the value of COD (by about 61.5%) and colour (by
about 81%) were obtained as a result of using coagulant PAX 18 at a
dose of 750 µl and 500 µl, respectively. Very good effects of
turbidity reduction (by about 97%) were obtained applying coagulant
SAX 18 since even the lowest dose (250 ml) of this product resulted
in the turbidity reduction of the liquid phase samples to a value
below 1 NTU. For coagulant PAX 18 also the optimal dose (750 µl)
was established, at which the greatest decrease in the value of all the
analysed indicators of pollution followed.
Unfortunately, obtained in the course of preliminary studies
effectiveness of the treatment of liquid phase from the processing of
pig slurry in the coagulation process with the use of aluminium
coagulants PAX 18 and SAX 18 does not allow it for use for
cleaning purposes in livestock buildings.
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Determination of ethanol content in non-alcoholic
beverages.
In the theoretical part of this work, production technology of ethyl
alcohol was described, with a particular attention to the process of
alcoholic fermentation. The influence of ethanol on the human health
was also discussed. The classification of non-alcoholic beverages
was presented and examined soft drinks were characterized. The
method of UV-Vis spectrophotometry used to determine the content
of alcohol in soft drinks was described.
In the experimental part the research method was presented.
Samples were concentrated by distillation, and afterwards the ethanol
concentration was determined using a Shimadzu UV160U UV- VIS
spectrophotometer using the reaction between ethyl alcohol and
potassium dichromate (VI)in the acid medium.
In the all tested dairy products the presence of ethyl alcohol were
revealed. The lowest concentration of ethanol, below the limit of
quantification, was defined in a natural yoghurt. The highest
concentration was observed in the case of kefir.
In the case of non-alcoholic beer "Bavaria" there was no presence
of ethyl alcohol. In the second non-alcoholic beer a moderate
concentration of ethanol was defined. The highest concentration of
ethanol was determined in bread acid and its amount was 0.53% by
volume. This result is located in the border of admissibility in the
case of non-alcoholic beverages.
One of the higher concentrations of ethyl alcohol, among all of
tested products was found in apple juice and its amount was 0.35%
by volume.
Comparing the results obtained for red borscht and white borscht,
almost twice higher concentration of ethyl alcohol was found in the
white borscht.
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Deposition of cobalamin on surface–modified electrodes.
Cobalamin is an important prosthetic group being a part of the
enzymes which catalyzes intra and intermolecular transfer of methyl
group. What is more it catalyzes a series of redox reactions.
Cobalamin active center is cobalt atom coordinated, which can occur
in various oxidation states. Because of these reasons it is important to
do the most complete characterization of the cobalt atom and
electron transfer reactions in which the cobalt atom can participate.
Great possibilities in extensive research scope in the field of
redox reactions involving metal centers in systems such as cobalamin
and structurally similar metalporphyrins gives electrochemical
methods, especially methods in which the rate of electron transfer
process is not limited by diffusion of the substance to the electrode.
For this reason, attempts of cobalamin and cobalt tetrakis(3aminophenyl) porphyrin deposition on electrodes which surfaces
containing the-COOH groups (introduced by reduction of the
corresponding diaryliodonium salts) were made. Thus obtained
layers were characterized by reflectance UV-Vis spectroscopy,
cyclic voltammetry and AC techniques. Moreover dehalogenation
reactions
of
aliphatic
bromides
(alkylbromides
and
hexabromocyclododecane) have been chosen to use as
electrocatalytic activity test for obtained layers because of commonly
known high activity of porphyrin systems in these reactions.
The prepared materials may be applicable as sensors to detect
organic halogen compounds including persistent organic pollutants
(POPs).
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Practical aspects of the application of standard analytical
procedures in the purification of an analyte from complex
environmental samples taken from activated sludge
Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), tetrabromobisphenol A
(TBBP-A), and hexabromocyclododecane (HBCD) are a group of
organohalogen compounds called brominated flame retardants
(BRFs) which are added intentionally to many types of plastics in
order to reduce their flammability. Like other halogen aromatic
compounds, such as dioxins and PCB, BFRs are harmful to humans
and animals, because they adversely affect the secretion of steroid
hormones. These pollutants have been found in the human body
introduced with food, primarily with the animal fat.

Fig.1. BFR Structures: (A) PBDE, (B) HBCD, (C) TTBBP-A
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The work presents the results of analyses of a model set of
analytical standards, consisting of BDE-209 and technical grade
HBCD with the use of standard sample purification procedures. The
standard method uses a liquid chromatography column with silica gel
and silica gel modified by sulphuric acid or by sodium hydroxide.
The results show in what degree the analyte is lost at each
purification step. The samples were analyzed on gas chromatography
coupled mass spectrometry (CG-MS).

Fig.2. GC-MSAnalysis: BDE-209, 13C-BDE-209 and HBCD
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Preparation and characterization of ZnSe nanomaterials
for optical applications
Semiconductor materials are the fundamental elements
of variety electronic devices. Such devices include transistors,
solar cells, light-emitting diodes, rectifiers, analog and digital
integrated circuits [1]. The synthesis and development of the
one-dimensional semiconductor nanowires have initiated a
quick expansion in the field of optoelectronic devices [2].
There is great deal of interest in making light emitting
devices using wide band gap ZnSe (2,7eV) as the
semiconductor. Hence, ZnSe can be used as a buffer or window
layer in chalcogenide based on thin film solar cells [3].
The preparation of 1D ZnSe nanostructures generally
requires relatively high temperature and pressures. And the
ZnSe nanowires were synthesized by microwave irradiation of
the powder of materials at 7-12 bar, which provided high
crystallinity of the samples.

Fig.1. X-ray diffraction pattern of ZnSe nanowires
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Typically one-dimensional structures are characterized
by wurtzite (hexagonal) structure. Fig.1. illustrated the XRD
pattern of as-synthesized ZnSe nanowires.
The UV-vis absorption spectrum is shown in fig.2. The
sharp absorption spectra with clear excitonic peak indicate the
narrow size distribution of the nanocrystals.

Fig.2. UV-vis absorbance spectrum of ZnSe nanowires

Crystal structure was confirmed by SEM.
We have given an overview of work toward 1D ZnSe
nanocrystals. In this work we present important recent
progresses in the synthesis and characterization 1D
nanomaterials and nanostructures.
References:
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Assessment of the properties of polyurethane elastomers
obtained using different ratios of starting materials
The aim of this study was to obtain a cast polyurethane
elastomers with different composition of the starting materials and to
determine their effects on selected physicochemical properties. For
obtaining elastomeric materials using different ratios of the polyol
component and the extension agent with respect to the isocyanate
component.
The theoretical part describes the basic raw materials for the
synthesis of polyurethane materials in particular for the preparation
of polyurethane elastomers. Describes the reaction occurring during
the synthesis, structure segments, and processing properties of the
polyurethane elastomer systems.
Part of the research materials were obtained using a system of
elastomeric ELASTRURAN 6045, from BASF, and the aliphatic
extender 1,4 - butanediol. The physicomechanical properties of
materials were investigated in order to determine effect of the raw
materials on selected properties of the cast polyurethane elastomers.
Measurements of the time during the synthesis and processing
parameters such as density, abrasion resistance and mechanical
characteristics, hardness and tensile strength were determined.
Studies have shown, that changes in the starting materials of a
commercially available elastomer system allows to obtain materials
with different physicomechanical properties. As applied to the
preparation of the PUR, the factor determining property changes was
used extender 1,4 -butanediol. Materials obtained having a hardness
in the range 50-90 ShoA, density in the range of 1016 to 1158
kg/m3, good abrasion resistance and high tensile strength.
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Preparation and characterization of ZnS nanomaterials
for optical applications
Semiconductor materials have recently attracted
considerable interest for use in variety of optoelectronic
devices, such as photovoltaic solar cells or light emitting
diodes. In this context one of the most important is zinc sulfide
[1, 2].
ZnS is a large band gap II-VI group compound, which
has two structural polymorphs—cubic zinc blende (3.72 eV) or
hexagonal wurtzite (3.77 eV). The hexagonal form is generally
considered to be more preferable for its optical properties than
the sphalerite form [2, 3].
The preparation of 1D ZnS nanostructures generally
requires high temperature, pressures and long lime of synthesis.
The ZnS nanowires were synthesized by microwave irradiation
of the powder of materials at 15-25 bar and 220-240°C in
relatively short time of synthesis.

Fig. 1. XRD pattern of ZnS nanowires
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Typically one-dimensional structures are characterized
by wurtzite structure. The X-ray diffraction pattern is shown in
fig. 1.
Fig. 2. illustrated UV-Vis absorption spectrum of ZnS
nanowires.

Fig. 2. UV-Vis absorbance spectrum of ZnS nanowires

Crystal structure was confirmed by SEM.
The main aim of this work is to present the process of
synthesis and characterization of 1D ZnS based
nanomaterials.
References:
1.

2.
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The degradation of waste poly (ethylene terephthalate)
with bisphenol S and the application of obtained products
The aim of this study was to investigate use of degradation’s
products of waste poly (ethylene terephthalate) with bisphenol S in
synthesis of epoxy resins. Processing post-consumer PET for
retrieval of raw materials for the synthesis of polymeric materials
and solves the problem of troublesome wastes.
The literature introduction shows three ways of processing postconsumer poly(ethylene terephthalate): mechanical recycling, energy
recovery and recycling of raw materials. In this part were described
all types of chemical degradation: glycolysis, methanolysis,
hydrolysis and other processes like aminolysis and ammonolysis.
The paper presents research on the degradation of PET waste
withbisphenol A. The main aspect of these studieswas to explore the
possible use of the degradation products of poly(ethylene
terephthalate) as curing agents, modifiers or as additives and raw
materials in the synthesis of epoxy resins.
The experimental part presents the characteristics of the
degradation of waste PET products in bisphenol S. The class of
epoxy resins, which are formed from reacting degradation products
and bisphenol S, is described in this paper. Several compositions
were obtained from Epidian 6 and these resins. There were the four
compositions, which contained 5, 10, 15 and 20 weight percent of
resins from degradation products. The compositions have undergone
mechanical tests: compressive strength, tensile strength and flexural
strength, hardness and toughness. The performances of the resin
materials obtained through the glycolysis of poly(ethylene
terephthalate) and resins obtained from pure materials were
compared. They didn't differ much. Moreover, the resin materials
which were formed from degradation products, outperformed in
some testes those made from clean material. These results
demonstrated the possibility of replacing petrochemical materials by
the materials recovered through recycling.
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