Віка Андрюк
Науковий керівник – проф. Руденко С.С.
Вміст алюмінію у воді малих річок м. Чернівці
Відомо, що вміст такого токсичного елементу як алюміній у
питній воді підвищений, оскільки він уходить до складу
коагулянтів, як основний реагент технології питної
водопідготовки.
Нами проведено порівняльний аналіз методик визначення
вмісту алюмінію у воді, в результаті чого показано, що
найефективнішим методом є фотоколориметричний із
застосуванням еріохромціаніну R. Ефективність методу
доведена на прикладі води малих річок м. Чернівці. Нами
показано, що, в усіх точках моніторингу, включаючи і
контрольні, вміст алюмінію у воді перевищує ГДК (в 3-5 разів).
Крім того, в 4-х із 9-ти моніторингових точках вміст алюмінію у
дослідних пробах достовірно перевищує його вміст у
контрольних. При цьому дві із цих точок приурочені до
аварійного скиду ДКП «Чернівціводоканал», який як відомо,
здійснює очистку питної води у місті сульфатом алюмінію (рис.
1). Зазначимо, що при протіканні через місто вода річки Прут
насичується алюмінієм (виявлено трикратне перевищення)
порівняно з його концентрацією у воді на вході в місто. Як
видно з рисунка найбільший вплив на річкову екосистему (р.
Мольниця) здійснює ДКП «Чернівціводоканал» (аварійний
скид), що знаходить по вул. Руській. Вміст алюмінію в даній
точці моніторингу є найбільш високим серед усіх отриманих
результатів. Найменший техногенний вплив спостерігається на
річці Коровія – Придністрянська станція садівництва (вул.
Яблунівська).
Найбільше перевищення алюмінію спостерігається у таких
річках, як: річка Коровія та Клокучка. Оскільки дослідна проба
води з річки Прут була відібрана на виході з міста, то цим
фактом можна пояснити підвищення рівня ГДК. Щодо інших
річок (р. Мольниця та р. Шубранець), то вміст алюмінію в них
перевищує у 3-4 рази. Це пояснюється відсутністю негативного
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Рис. 1. Відсоток достовірної зміни вмісту алюмінію в дослідних
пробах води малих річок м. Чернівці відносно контролю в різних
точках моніторингу
Примітка: 1 – р. Мольниця (АЗС по вул. Винниченка); 2 – р .Мольниця
(ВАТ «Цегельний завод № 3» по вул. Кармелюка); 3 – р.Мольниця (ДКП
«Чернівціводоканал» (аварійний скид) по вул. Руській); 4 – р. Мольниця (депо
по вул. Білоруській); 5 – р. Коровія (Придністрянська станції садівництва по
вул. Яблунівській); 6 – р. Коровія (автозаправний комплекс по вул.
Червоноармійській); 7 – р. Клокучка (ДКП «Чернівціводоканал» (ділянка
зруйнованого каналізаційного колектора) по вул. Гастелло); 8 – . Шубранець
(МТК «Калинівський ринок» (вул.. Калинівська)); 9 р. Прут (с. Біла
(вул. Московської олімпіади)).

Таблиця 1
Оцінка достовірності різниці між середніми значеннями вмісту
алюмінію у воді досліджуваних річок м. Чернівці
1.
2.
3.
4.
5.

1.
-

2.
>0.05
-

3.
>0.05
>0.05
-

4.
>0.05
>0.05
>0.05
-

5.
>0.05
>0.05
>0.05
>0.05
-

Отже, результати дослідження доводять, що підвищений
рівень алюмінію у м. Чернівці має не техногенне, а природне
походження. Цей факт підтверджено відсутністю достовірної
різниці між середнім вмістом алюмінію в 5-ти досліджених
річках (таблиця 1).
1.

Список літератури
Руденко С.С. Алюміній в природних біотопах: Біохімічна
адаптація тварин / С.С. Руденко. – Чернівці: вид-во ЧНУ «Рута»,
2001. – 300 с.
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Олеся Бабленюк
Науковий керівник – доц. Літвіненко С.Г.
Оцінка запасів лікарської сировини видів роду
Geranium L. на Буковині
Родина Geraniaceaе у світовій флорі представлена 5-11
родами з 600 видами, які розповсюджені в основному в помірній
зоні та зростають у різних еколого-ценотичних умовах [4, VII, с.
4-22]. У народній медицині в якості лікарських рослин
використовують 7 видів родини Geraniaceae, зокрема Geranium
sanguineum L., G. sylvaticum L., G. robertianum L., G. pratense L.,
G.palustre L., G. sibiricum L., G.. phaeum L. Для цілющих відварів
найчастіше використовують надземну частину (траву) і корені.
Усі частини рослин містять дубильні речовини: корені – 19-38
%, квітки – близько 16,3 %. У листках є значна кількість
аскорбінової кислоти. Трав’яний настій володіє в’яжучим,
знеболюючим,
протизапальним,
антисептичним
та
кровоспинним ефектом, властивістю розчиняти відкладення при
сечокам'яній хворобі, ревматизмі і подагрі [2, с. 736].
З метою оптимізації використання наявних ресурсів
проводили оцінку запасів лікарської сировини (надземної
частини) 3 видів роду Geranium за методикою А. Л. Буданцевої
та В. М. Мінарченко [1, с. 14-20; 3, с. 22-33]. Оцінку запасів
лікарської сировини G.robertianum здійснювали на прикладі
популяцій, виявлених в околицях с.Чорнівка Новоселицького
району та на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино», G.pratense та G.phaeum – на
прикладі популяцій з території ландшафтного заказника
«Цецино». Нами встановлено, що експлуатаційний запас лікарської сировини G.robertianum коливається в межах 455,36 – 789
кг. Час відновлення видів роду Geranium становить 5 років [1,
с. 14-20; 3, с. 22-33], тому величина можливих щорічних
заготівель свіжозібраної сировини G.robertianum становить
75,89 - 131,5 кг. Експлуатаційний запас свіжозібраної сировини
G. pratense становить 1069,2 кг, а величина можливих заготівель
– 178,2 кг. Експлуатаційний запас сировини G. phaeum
становить 616,3 кг, а величина можливих заготівель – 102,72 кг
(табл. 1).
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Таблиця 1
Показники запасів лікарської сировини деяких видів роду Geranium L.
Показник
Врожайність свіжозібраної сировини, кг/м²

Досліджувані види
G.robertianum
G.pratense
G.phaeum
111,38±10,16172,84±
160,92±
190,34±16,27
17,88
18,83

Врожайність повітряносухої сировини, кг/м²

22,27±2,03 38,06±3,25

34,56±3,57

32,18±
3,77

Експлуатаційний запас
свіжозібраної сировини,
кг/м²
Величина можливих
щорічних заготівель, кг

455,36 - 789

1069,2

616,3

75,89 – 131,5

178,2

102,72

Таким чином, найбільшими експлуатаційними запасами
сировини надземної частини володіє Geranium prаtense, яка
зростає на території ландшафтного заказника «Цецино». На
досліджуваних територіях можна проводити періодичну (один
раз в 5 років) заготівлю лікарської сировини надземної частини
Geranium phaeum, G. pratense та G. robertianum для потреб
народної медицини. У зв’язку з цим треба чергувати плани
заготівлі рослин з необхідною перервою по різних територіях.
Такий захід може забезпечити достатній період часу для
відновлення запасів сировини досліджуваних видів.
1.
2.
3.
4.

Список літератури:
Буданцев А. Л. Ресурсоведение лекарственных растений /
Буданцев А. Л., Харитонова Н. П. – С.-Петербург: СПХФА,
2003. – С. 14-20.
Лавренов В. Г. Полная энциклопедия лекарственных растений
/ Лавренов В. Г., Лавренова Г. В. – С.-Петербург:
Издательский дом «Нева»,1999. – С. 736.
Мінарченко В. М. Ресурсознавство. Лікарські рослини /
Мінарченко В. М., Середа П. І. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. –
С. 22-33.
Флора УРСР / під ред. О. Д. Вісюліна та М. В. Клокова – т.
VII. – К.: Вид-во АН УРСР, 1955. – С. 4-22.
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Станіслав Байдюк
Науковий керівник – проф. Солодкий В. Д.
Зелена книга України як база для розширення
природно-заповідного фонду Буковини
Зелена книга України є офіційним державним документом, в
якому подано відомості про стан рідкісних, таких, що
перебувають під загрозою зникнення, та типових природних
рослинних угруповань, які підлягають охороні. Тут наведені
принципи виділення рідкісних угруповань і рекомендації для
охорони [1]. Ідея створення Зеленої книги виникла в Україні.
Історія її втілення пройшла два етапи: науковий та нормативноправовий. Ця проблема почала дискутуватись ще з початку 60-х
років минулого століття. Необхідність охорони типових
рослинних угруповань на рівні з рідкісними вперше теоретично
обґрунтував Є.М. Лазаренко (1971).
У сучасній українській правові базі щодо природної
складової довкілля статус Зеленої книги визначається Законом
України «Про рослинний світ» (1999) та положення про Зелену
книгу України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
від 29 серпня 2002 року № 1286.
У «Зеленій книзі» рідкісні угруповання характеризуються за
основними типами рослинності. Виділено 8 груп, серед них:
лісові угруповання, чагарникові та чагарничкові, степові
угруповання, лучні угруповання, болотні угруповання, водні
угруповання тощо[2].
Більшість з них мають на території України північну межу
поширення, 36 синтаксонів знаходяться на східні межі ареал, 35
– на південній, 12 – на західній. Особливий інтерес являють
диз’юнктивні синтаксони, більшість з яких – лучні угруповання
субальпійського та альпійського поясів.
На території України виділяють 160 рослинних угруповань,
які занесені до Зеленої книги України. На території Чернівецькі
області виявлено 29 таких угруповань. З них необхідно
виділити угруповання, що не охороняються належним чином
на території Чернівецької області та потребують спеціального
заповідного режиму з метою їх збереження, серед них:
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- угруповання букових лісів (Fagetа sylvaticae) з
домінуванням барвінку малого (Vinca minor) на території
Хотинського району. В України аналогічне рослинне
укруповання охороняється лише в природному заповіднику
«Розточчя». Для належної охорони цих цінних насаджень на
Буковині доцільно створити заказник місцевого значення.
- угруповання ялинових лісів сибірськоялівцевих (Piceetа
(abietis) juniperosа (sibiricae)) на території Путильського району.
Потребують додаткової охорони і створення на території
Чернівецької області лісового заказника місцевого значення.
- угруповання формації сеслерії Хейфлерова (Seslerieta
heufleranae) та угруповання формації тонконога різнобарвного
(Poeta versicoloris). Охороняються на території національного
природного парку «Подільські Товтри»,
регіонального
ландшафтного парку «Дністровський каньйон» (Тернопільська
обл.). Для належної охорони аналогічних угруповань території
Чернівецької області необхідно створити ботанічні пам’ятки
природи місцевого значення.
- угруповання формації костриці безостої (Festucetа
inarmatae)(Festucetа inarmatae).
У нашій державі це вид
угруповання охороняється лише на території ботанічної
пам’ятки природи загальнодержавного значення «Скелі
Близниці» (Закарпатська обл.). З метою розширення природнозаповідного фонду та належної охорони цих цінних насаджень
існує необхідність створення на території Чернівецької області
лісового заказника місцевого значення.
Отже, Зелена книга України є основою для розширення
природно-заповідного фонду та розроблення
заходів щодо
збереження, відтворення і використання занесених до неї
рослинних угруповань, а також наповнення бази даних
відповідних кадастрів природних ресурсів.
Список літератури:
1.Зелена книга України /під загальною редакцією члена-кореспонд
НАН України Я.П. Дідуха – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.

2.Солодкий В. Д. Основи заповідної справи: Навч. посібник.
– Чернівці: Зелена Буковина, 2012. – 320 с.
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Ауріка Беженар
Науковий керівник – доц. Романюк В.В.
Біоекологічні особливості сучасних сортів картоплі
на прикладі СФГ «Бояни-Глинниця»
Овочівництво є однією з важливих галузей сільськогосподарського виробництва по забезпеченню населення якісними продуктами харчування. Ґрунтово-кліматичні умови Чернівецької
області в межах Прут-Дністровського межиріччя є оптимальними для вирощування основних груп овочевих культур. Важливою передумовою отримання високого врожаю є впровадження
сучасних високоврожайних комплексностійких сортів [2]. У картоплярстві України вирощують різноманітні сорти картоплі,
які належать до різних виробничих груп та характеризуються
неоднаковими біологічними, фізіологічними та технологічними
показниками [1].
В Україні зареєстровано понад 100 сортів картоплі. Столові сорти
(70% посівних площ) мають високі смакові якості, сприятливе співвідношення білка й крохмалю (1:12-1:16), підвищений вміст вітамінів, придатні
для механізованого очищення, мають добру лежкість.. Кормові- високий
вихід кормових одиниць, високоврожайні з вмістом білка 2 % і більше ,
крохмалистість 17-18%, високий вміст сухих речовин. Технічні- підвищений (18-25 %) вміст крохмалю і сухих речовин.. Універсальні - використовуються на різні цілі.
Нами проведено дослідження основних біохімічних показників бульб картоплі, які визначають її якість та придатність для
різних форм використання. Об’єктом досліджень були сорти
картоплі: Слов’янка, Санте, Ароза, Белароза, Рокко, Імпала, Космос, врожай яких зібрано в 2012 році. Досліджувані сорти картоплі вирощують на землях СФГ «Бояни- Глинниця», розташованих в адміністративних межах села Бояни Новоселицького
району Чернівецької області. Посадки картоплі розміщені на
дерново-підзолистому ґрунті, фізико-хімічні та агрохімічні показники якого повністю відповідають вимогам картоплі до основних параметрів едафічного фактору.
У товарних бульбах картоплі нами досліджувались такі біохімічні показники: вміст сухих речовин, масова частка крохма-
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лю, масова частка аскорбінової кислоти, питома маса бульб,
вміст води, вміст нітратів та інші.
У результаті проведених досліджень встановлено, що найкращими показниками вмісту сухих речовин володіють сорти
Рокко та Санте. Найменша кількість сухих речовин виявлено в
сортів Імпала та Слов’янка (табл.). Аналогічна тенденція проявляється і стосовно вмісту крохмалю, максимальне значення якого становить 14,4% у сорту Рокко. Процентний вміст води знаходиться в межах від 69,65% (Санте) до 84,02 % (Белароза).
Зважаючи на значення бульб картоплі як одного із найбільш доступних джерел вітаміну С, нами проведено аналіз вмісту даного вітаміну. Встановлено, що найбільшу кількість вітаміну С
містять бульби сорту Санте- 3,9%, а також Імпала (3,8%). Результати дослідження вмісту нітратів засвідчили відсутність
перевищення норм ГДК нітратів для картоплі (180 мг/кг).
Отже, за сукупністю біохімічних показників, які визначають
якість бульб картоплі, найбільш повноцінним є сорт Санте. Інші
сорти картоплі між собою істотно не відрізняються по сумі досліджуваних показників і є рівноцінними з біохімічної та технологічної позицій по напрямках їх використання.
Таблиця
Біохімічні показники якості бульб картоплі
Вміст
Вміст
Вміст
Назва
Вміст
нітратів,
води,
крохмалю,
сорту
сухих
мг/кг
%
%
речовин,
%
Слов’янка
15,55
9,87
76,32
174,6
Санте
19,17
13,42
69,65
154,9
Ароза
15,88
11,04
72,85
150,3
Белароза
16,09
11,19
84,02
134,2
Рокко
20,15
14,40
73,39
117,5
Імпала
15,53
9,86
70,01
109, 9
Космос
15,69
9,96
75,81
105,1
1.
2.

Вміст
вітаміну
С,
мг/100г
2,1
3,9
3,4
2,0
1,4
3,8
3,5

Список літератури
Барабаш О.Ю., Федоренко В.С., Гапоненко Б.К., Сніжко В.Л. Технологія виробництва овочів і плодів. – К.: Вища шк., 1993. – 322с.
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Іван Бейсюк
Науковий керівник – доц. Легета У.В.
Оцінка деревостану ялинових типів ценозів
Національного природного парку «Гуцульщина»
території Косівського району
Заповідна справа – одна з найважливіших складових частин
природоохоронних наук і природоохоронної діяльності, яка відіграє
важливу роль у розробці теоретичних засад і практичному вирішенні
проблем збереження біорізноманіття, підтримці екологічної рівноваги у
природі [1]. Значна кількість об’єктів природоохоронного фонду, в тому
числі і Національний природний парк “Гуцульщина», 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 даної роботи було проведення комплексного аналізу
моніторингових спостережень за станом корінного різновікового
деревостану ялинових ценозів природного походження Національного
природного парку (НПП) «Гуцульщина».
Модель експерименту будувалася на виборі типового смерекового
деревостану Космацького лісництва державного підприємства «Кутське
лісове господарство». Дослідження проводилися протягом 2011-2012 рр..
Пробна ділянка розташована в заповідному урочищі «Ґрегіт», територія
якого входить до НПП «Гуцульщина».
За результатами проведених досліджень описана формула видового
складу досліджуваної ділянки за ярусами:
І ярус: 10 Ял, вік 100 – 145 років, бонітет ІІ, повнота 0,83; висота 30 м;
ІІ ярус: 10 Ял, вік 80 – 100 років, бонітет ІІІ, повнота 0,08; висота 23 м;
ІІІ ярус: 10 Ял, вік 80 – 100 років, бонітет ІІ, повнота 0,01; висота 17 м.
Проективне покриття трав і мохів даної території складає 95% і
представлено 29 видами трав та 3 видами мохів. Видовий склад та їх
проективне покриття переважаючою більшістю представлений такими
видами: ожина волосиста (Luzula pilosa (L.) Willd.)) 15 %, ожина
лісова (Luzula sylvatica (Huds). Gaudin) – 15 %, щитник шартрський
(Dryopteris cartusiana (Vill.) H.P. Fuchs) – 20 %, щитник
ланцетногребнястий (Dryopteris lanceolata-cristata (Vill.) H.P. Fuchs) – 20
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%, підбілик альпійський (Homogyna alpina (L.) Cass.) – 15 %, квасениця
звичайна (Oxalis acetosella ( L.) ) – 25 %.
На досліджуваній території деревостан знаходиться у верхній частині
схилу на висоті 1334-1360 метрів над рівнем моря, що є границею
високогірного та субальпійського поясів. 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.
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. Носіями
стабільності та постійності стану є прямі (вертикальні) стовбури та
здорові дерева. Нахилені дерева на ділянці трапляються досить рідко.
Отже, досліджуваний природний чистий ялиновий ліс є складною
природною саморегулюючою екосистемою, що формувалась упродовж
150 років з вираженими віковими спектрами.
Стабілізуючим фактором цього природного гірського лісу є також
достатня кількість та життєвий стан природного відновлення, який
здатний формувати корінний деревостан.
1.
2.

Список літератури
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Галина Бойко
Науковий керівник – доц. Кеца О.В.
Вміст кетодієнів і спряжених трієнів
у мітохондріальній фракції печінки щурів за різної
забезпеченості поліненасиченими жирними кислотами
У мембранах внутрішньоклітинних органел, зокрема
мітохондрій, розташовуються ферменти, активність яких
залежить від ліпідного оточення. Основою ліпідного матриксу
мембран клітин є поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК), що
входять до складу фосфоліпідів і зумовлюють структурні й
функціональні властивості мембран. Порушення цілісності або
функцій клітинних мембран, внаслідок пероксидного окислення
ліпідів (ПОЛ) веде до зміни конформації білків (ферментів),
порушення їхньої каталітичної активності.
Омега-6 (ω-6) та омега-3 (ω-3) ПНЖК – есенціальні жирні
кислоти, які беруть участь в утворенні мембран, синтезі
ейкозаноїдів. Залежно від вихідної жирної кислоти синтезовані
ейкозаноїди мають різну структуру та біологічну дію на
організм.
Мета роботи – визначити вміст первинних продуктів ПОЛ –
кетодієнів і спряжених трієнів у мітохондріальній фракції
печінки щурів за умов різної забезпеченості ω-6 та ω-3 ПНЖК.
Результати проведених досліджень показали, що у
мітохондріальній фракції печінки щурів, в харчовий раціон яких
додавали лише ω-6 ПНЖК вміст первинних продуктів ПОЛ, а
саме – кетодієнів і спряжених трієнів у мітохондріальній фракції
підвищується у 1,4 рази порівняно з показниками характерними
для контролю (рис.).
Підвищення процесів ліпопероксидації в мітохондріальній
фракції за умов застосування ω-6 ПНЖК, зокрема арахідонової
кислоти, може призвести до порушення цілісності мембран
мітохондрій та до зміни функціонування компонентів електронтранспортного ланцюга, що посилить генерацію активних форм
кисню (АФК). Внутрішньоклітинне накопичення АФК призведе
до деполяризації мембран мітохондрій, звільнення цитохрому С
та запуску апоптичної загибелі клітин печінки [1, с.144].
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Рис. Вміст кетодієнів і спряжених трієнів у мітохондріальній
фракції печінки щурів
Примітка: ω-6 ПНЖК – щурі, які отримували поліненасичені ω-6-жирні
кислоти; ω-3 ПНЖК – щурі, які отримували поліненасичені ω-3-жирні
кислоти.

Дослідження вмісту кетодієнів і спряжених трієнів у
мітохондріальній фракції печінки щурів, у раціон яких протягом
чотирьох тижнів додавали лише ω-3 ПНЖК показали, що вміст
первинних продуктів ПОЛ (кетодієнів і спряжених трієнів) не
змінився порівняно з контрольною групою щурів, які
отримували оптимальне співвідношення ω-6 і ω-3 ПНЖК (рис.).
ПНЖК із сімейства ω-3 (ейкозапентаєнова, докозагексаєнова)
здатні конкурентно заміщувати арахідонову кислоту у фосфоліпідах клітинних мембран, що підвищує резистентність поліненасичених ω-3-ЖК до окислювальної деструкції [2, 78,
с.101]. Наслідком такої зміни у жирнокислотному складі
фосфоліпідів може бути стабілізація мітохондріальних мембран.
Отже, збагачення раціону щурів на ω-6 ПНЖК призводить до
ініціації процесів ПОЛ у мітохондріальній фракції печінки.
Включення у дієту щурів ω-3 ПНЖК сприяє підвищенню стійкості мітохондріальних мембран до вільнорадикального окислення.
1.

2.
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Станіслав Бордіян
Науковий керівник – доц. Польчина С.М.
Якісний склад гумусу в ґрунтах заплави ріки Прут
Ґрунти річкових долин Передкарпаття, зокрема долини р.
Прут, що періодично затоплюються повеневими і паводковими
водами, належать до категорії найменш вивчених. Однією з
найбільш важливих з наукового, а також господарського погляду, властивостей є не тільки вміст гумусу у ґрунті, а також його
якісні характеристики – зокрема груповий склад гумусу.
Об’єктами досліджень є ґрунти долини ріки Прут, розрізи яких
закладені на території Чернівецької та Івано-Франківської областей (в Коломийському, Снятинському, Новоселицькому районах та в м. Чернівці).
Груповий склад гумусу визначався прискореним методом
Кононової-Бельчикової [1]. Результати визначень показані на
рисунку.
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Отримані результати засвідчують відсутність чітко вираженого типу профільних змін показника, що характеризує якісний
склад гумусу алювіальних ґрунтів. Помітні лише деякі тенденції
до покращення якості гумусу у гумусових горизонтах алювіаль-
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них дернових ґрунтів. Згідно з отриманими даними, в досліджуваних ґрунтах переважає фульватний тип гумусу, за винятком
окремих горизонтів. Такі профільні зміни якості гумусу засвідчують активну участь в його утворенні не тільки власне процесів гумусоутворення в ґрунті, а й значну роль привнесення алювію, в тому числі і різної міри гумусованого.
Для виявлення найголовніших закономірностей формування
групового складу гумусу, результати були опрацьовані програмою (StatSoft) Statistica (таблиця).
Горизонт Об’єм Середнє. Мода Мінімум Максимум Станд. Коеф.
вибірки
відх. варіації.
H
14
0,23
0,03
0,03
1,01
0,26
114
HP
25
0,21
Багатокр.
0,03
0,66
0,18
84
P
10
0,57
0,14
0,03
4,06
1,24
218

Результати аналізу підтверджують високу варіабельність відношення Сгк:Сфк у досліджуваних алювіальних ґрунтах. Відмічена загальна тенденція до збільшення вмісту гумінових кислот
у гумусі, який міститься у материнській породі, де спостерігається й максимальне значення цього показника у ґрунті розрізу
7, який розташований поблизу с. Тростянець і відноситься до
алювіального лугово-болотного ґрунту – це, очевидно,
пов’язано із значним замуленням у даному випадку породи, в
тому числі й органічним мулом.
Отже, відповідно до системи показників гумусного стану
ґрунтів Л.А. Гришиної, Д.С. Орлова, алювіальні ґрунти заплави
річки Прут характеризуються дуже низьким вмістом і запасом
гумусу, різко убутним і нерівномірним його розподілом. Ступінь гуміфікації органічної речовини слабка, тип гумусу фульватний.
1.
2.

Список літератури
Кононова М.М., Бельчикова Н.П. Ускоренные методы определения состава гумуса минеральных почв.// Почвоведение, 1961. – №
10, с.75-85.
Назаренко І.І. Ґрунтознавство: Підручник. І.І.Назаренко,
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Віра Борщовецька
Науковий керівник – доц. Шмараков І. О.
Модуляція ретиноїдами тіоацетамід-індукованої гепатотоксичності
Гепатотоксичність на клітинному рівні проявляється некрозом гепатоцитів, інфільтрацією паренхіми нейтрофілами та активацією стелатних клітин печінки з одночасною втратою ними
ретиноїд - вмісних ліпідних крапель. На сьогодні виявляється не
зовсім зрозумілою метаболічна роль гідролізу ретиніл ефірів
ліпідних крапель при активації стелатних клітин, яка
супроводжує розвиток таких патологічних станів печінки як
фіброз, цироз, гепатоклітинний рак, печінкова енцефалопатія
[1]. Відкритим залишається питання функціонального
навантаження
вивільнених
ретиноїдів
–
виконання
протективних функцій чи поглиблення патологічного процесу.
Мета роботи — встановити роль запасів ретиноїдів у процесах гострого токсичного ураження печінки. Для встановлення
внеску ретиніл ефірів активованих стелатних клітин в використано мишей, позбавлених запасів ретиноїдів у печінці внаслідок
нокауту гена лецитин:ретинолацилтрансферази, ЕС 2.3.1.135
(Lrat-/-). Контрольну групу складали миші дикого типу (ДТ) з
нормальною забезпеченністю вітаміном А.
Введення тіоацетаміду (одноразово, перитонеально 500
мг/кг) тваринам дикого типу, через 48 год. призводило до токсичного ураження печінки із зростанням АлАТ активності у сироватці крові та мієлопероксидазної активності в паренхімі печінки на 2 порядки (Рис. 1 А.) Одночасно розвивались ознаки
печінкової енцефалопатії, виражені у зростанні рівня аміаку у
сироватці крові на 25% та зменшенні рівня глюкози в 3 рази
(Рис. 1 Б.). Разом з тим у тварин, позбавлених запасів ретиніл
ефірів, ознаки токсичного ураження печінки і печінкової енцефалопатії не виявлялися, а досліджуванні показники не відрізнялися від групи дослідного контролю. Відсутність запасів ретиноїдів у печінці, очевидно, негативно відображається на функціонуванні монооксигеназної системи, враховуючи транскрипційну регуляцію активності цитохромів Р450 ядерними рецепторами ретиноєвих кислот (RAR, RXR) [3].
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Рис. 1. Біохімічні параметри оцінки гепатотоксичності.
Примітка: А – мієлопероксидазана активність в тканині печінки; Б – рівень
аміаку в сироватці крові; В – рівень відновленого глутатіону в тканині печінки; 1 – 0,9% NaCl; 2 – ТАА; 3 – 3000 МО вітаміну А; величини позначені різними буквенними індексами статично достовірно відрізняються, Р < 0,05.

Неможливістю біоактивації тіоацетаміду до сульфоксиду
(TASO) та високореакційного діоксиду (TASO2) пояснюється
відсутність гепатотоксичності. У нашому експерименті це підтверджується незмінним рівнем відновленого глутатіону у тварин Lrat-/-, в той час як у мишей дикого типу даний показник
знижувався на 60% (Рис. 1 В.). Разом з тим пероральне введення
тваринам Lrat-/- 3000 МО вітаміну А викликало розвиток фенотипу гострої гепатотоксичності після введення ТАА, підтверджуючи активну участь ретиноїдів у цьому процесі.
Список літератури
1. Friedman S. L. Hepatic Stellate Cells: Protean, Multifunctional, and
Enigmatic Cells of the Liver / S. L. Friedman // Physiol. Rev . – 2008. Vol. 88. - P. 125-172.
2. A thioacetamide-induced hepatic encephalopathy model in C57BL/6
mice / A. S Mirana, D. H. Rodrigues [et al.] // Arg. Neuropsiquiatr. –
2010. - № 68. – P. 597-602.
3. Brtko J. Role of Retinoids, Rexinoids and Thyroid Hormone in the
Expression of Cytochrome P450 Enzymes / J. Brtko, Z. Dvorak // Curr.
Drug Metab. – 2002. – Vol. 12., №12. – Р. 71-88.
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Надія Борщовецька
Науковий керівник – доц. Бевзо В.В.
Супероксиддисмутазна та каталазна активності
гемолізату крові щурів в умовах тривалого введення
глутамату натрію
Глутамат натрію, або E 621 – широко відома харчова
добавка, що надає стравам „м'ясний” смак. Але в той же час
аніон глутамату входить до складу білків, відіграє важливу роль
у азотистому обміні, є попередником таких речовин, як ГАМК,
альфа-кетоглутарат, глутамін. Також глутамінова кислота є
одним з найважливіших нейромедіаторів в нервовій системі і
належить до класу збуджуючих амінокислот. Глутамат натрію
має довгу історію використання в продуктах харчування, як
підсилювач смаку та визнаний безпечним. Однак питання про
наслідки довготривалого споживання глутамату з їжею досі
залишаються предметом дискусій. Причиною цьому є обмежене
число робіт та клінічних випробувань, присвячених даній темі.
Висновки дослідників з таких питань як окислюючий стрес,
гепатотоксичність і глутамат-індуковане ожиріння залишаються
спірними.
Антиоксидантна система є однією із найважливіших систем
захисту організму, що контролює і гальмує всі реакції вільно
радикального окислення, починаючи від їх ініціації і закінчуючи
утворенням гідропероксидів. Саме тому вивчення тривалого
впливу глутамату натрію на активність ферментів крові каталази
і супероксиддисмутази – маркерів оксидативного стресу є
актуальним питанням на сьогодні.
Вивчення токсодинаміки глутамату натрію проводили на
дослідних щурах, що отримували 3%-й водний розчин per os
щоденно по 1 мл в розрахунку 30 мг/кг маси тіла протягом 28
днів, що відповідає 2 г глутамату натрія на людину і не
викликає негативного впливу, тоді як 3 г глутамату натрію –
може бути небезпечним для здоров’я людини. Контрольна група
тварин отримувала таку ж кількість дистильованої води без
глутамату натрію.
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Дослідження токсодинаміки глутамату натрію за умов
тривалого внутрішньошлункового введення щурам харчової
добавки у дозі 30 мг/кг маси тіла показало, що глутамат натрію
викликав вірогідне підвищення ферментативної активності СОД
і каталази в крові щурів на початкових етапах експерименту.
Так, вірогідне зростання каталазної активності відмічали на 7му і 21-у доби експерименту, а підвищення СОД активності в
гемолізаті крові дослідних щурів реєстрували починаючи з 7-ї
по 21-у доби. Після чотирьохтижневого введення глутамату
натрію дослідним тваринам спостерігали різке вірогідне
зниження як каталазної, так і СОД активності в гемолізаті крові.
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Рис. Активність каталази (А) та супероксиддисмутази (Б) у гемолізаті
крові за умов тривалого введення глутамату натрію

Амплітуда змін каталазної активності в гемолізаті крові
дослідних тварин була більшою порівняно з СОД активністю,
однак тенденція змін була ідентичною. Зниження активності
ферментів, можливо, зумовлені їх інактивацією АФК чи їх
глікозилюванням продуктами окислення глюкози.
Отже, зниження каталазної та СОД активностей в гемолізаті
крові дослідних щурів може свідчити про індукцію глутаматом
натрію оксидативного стресу і зв’язаний ним ефект ендогенної
інтоксикації після чотирьохтижневого його введения в дозі 30
мг/кг маси тіла.
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Анастасія Бринзак
Науковий керівник – асист. Тимочко Л.І.

Фауна й екологічні особливості діапріїд
(Hymenoptera, Diaprioidea, Diapriidae) окремих частин
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
вивчена слабо. Крім того, практично недослідженими залишаються
екологічні особливості їздців, зокрема залежність їх льотної
активності від впливу абіотичних факторів [2]. Вивчення діапріїд
лісостепової зони України раніше не проводилося, тому наші
дослідження щодо з`ясування видового різноманіття та
особливостей льотної активності діапріїд в умовах лісостепу
України є піонерними.
Мета роботи: встановлення видового складу ентомофагівдіапріїд і аналіз залежності їх льотної активності від
температури та відносної вологості повітря.
Дослідження проводили впродовж весняно-осінніх періодів
2011-2012 років у трьох рослинних формаціях в околицях сіл
Дзигівка Ямпільського району Вінницької області та Чорнівка
Новоселицького району Чернівецької області. Збір матеріалу та
його камеральну обробку здійснювали за загальноприйнятими в
гіменоптерології методиками. Активність їздців визначали за
чисельністю особин у пробах (одна проба – 40 помахів сачком). Для
встановлення кореляційних зв`язків ознак використовували
коефіцієнт непараметричної кореляції Спірмана. Опис вибіркового
розподілу даних представлено у вигляді медіани, верхнього та
нижнього квартилів [1].
У результаті опрацювання матеріалу ідентифіковано 63
види діапріїд із 18 родів. Найбільш розповсюдженими видами
в межах досліджуваного регіону виявилися Belyta
sanguinolenta Nees, Basalys formicarius Kieffer та B. fumipennis
Westwood.
Статистичний аналіз за Спірманом показав наявність
слабкої негативної кореляції (r=-0,27) між значеннями
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ос/пробу

температури та льотною активністю їздців. Як видно із рис. 1,
при температурі повітря 15-17 ºС відбувається поступове
підвищення льотної активності діапріїд, максимальна активність
їздців спостерігається при температурі 18-21 ºС, а при подальшому
її підвищенні – поступово спадає.
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Рис. 1. Залежність льотної активності діапріїд від температури

ос/пробу

Спостерігається близька до лінійної залежність (рис. 2)
льотної активності діапріїд від температури, хоча статистий
аналіз показав відсутність суттєвої кореляції (r=0,07).
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Рис. 2. Залежність льотної активності діапріїд
від відносної вологості повітря

Виявлено відносно рівноцінний вплив обох досліджуваних
абіо-тичних чинників на льотну активність діапріїд (p = 0,22).
Отже, температурний оптимум активності діапріїд
знаходиться в межах 18-21 ºС, тоді як гігропреферендум
складає 61-70%, що безпосередньо вказує на гігрофільність
діапріїд.
1.
2.
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Алла Вербельчук
Науковий керівник – доц. Москалик Г.Г.
Трансформація флори м. Чернівці за умови
антропогенного навантаження
Розташування м. Чернівці на межі двох фізикогеографічних країн – Східно-Європейської платформенорівнинної та Карпатської гірсько-складчастої, межа яких
проходить по р. Прут, зумовлює значне екотопічне
різноманіття цієї території і, відповідно, синтаксономічне
багатство рослинного покриву. Тут наявні угруповання
лісового, лучного, болотного типів рослинності, водні та
прибережно-водні фітоценози, невеличкі ділянки степової
рослинності [1]. У зв'язку з посиленою дією антропогенних
чинників на навколишнє середовище актуальною стає
проблема збереження флористичного різноманіття на
урбанізованих територіях.
Мета дослідження: з’ясувати видовий склад та екологічну
приуроченість
угруповань
антропогено-трансформованих
ділянок м. Чернівці.
Матеріалом дослідження слугували гербарні зразки, зібрані
упродовж 2011-2012 року на території міста Чернівці на у
реперних точках: №1 (міське смітт’єзвалище, розташоване по
вул.
Сторожинецькій),
№2
(будівельний
майданчик,
розташований по вул. Юрія Гагаріна), №3 (будівельний
майданчик, по вул. Галицький шлях), №4 (будівельний
майданчик, вул. Руська), №5 (залізнична колія, вул.
Коломийська), №6 (залізнична колія, вул. Моріса Тореза),
ділянка №7 (залізнична колія, вул. Галицький шлях), №8
(придорожна смуга, вул. Червоноармійська). Контрольні
рослини відібрані на ділянці у межах приміської зони 0,5 км,
яка за територіальним розподілом належать до території міста.
На кожній дослідній ділянці обирали 4-и площадки 5х5 м.
За резульаттаи наших досліджень установлено що, на
антропогенно-трансформованих ділянках кількість видів
значно менша, ніж на контрольній ділянці (рис.).
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У контрольній зоні зростали 23 види, а на трансформованих
ділянках – від 6 до 15 видів. Зазначимо, що серед визначених
видів переважали адвентивні, а це свідчить про те, що
експансія неаборигенних видів на територію Чернівців
продовжується.
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Рис. Видове насичення досліджуваних ділянок (шт.)

Показано, що структура флори антропогенно-змінених
ділянок
міста
характеризується
низьким
видовим
різноманіттям. Так, родина Asteraceae охоплює 39 % видів
контрольної ділянки, а на дослідних від 25 % (№6) до 50 %
(№8) видів. Сімнадцять родин (89 %) досліджуваних ділянок
представлені одним видом. Частка дво-тривидових родин
становить 10 %.
Виявлено, що основу флори антропогенно-змінених
ділянок складають геліофіти – близько 75 %. Для більшості
досліджених територій характерно переважання рослин евтрофів і
мезофітів.
Отже, встановлено, що внаслідок антропогенного та
техногенного втручання флора м. Чернівці зазнає значних
незворотних змін, які полягають у збідненні видового складу.
Крім того, в угрупованнях антропогенно-змінених територій
переважають бур’яни, що є серйозною екологічною проблемою
для м. Чернівці.
1.

Список літератури
Гуцуляк В. М. Ландшафти міста Чернівці/ В.М. Гуцуляк,
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Марина Вівчарик
Науковий керівник – проф. Волков Р.А.
Філогенія представників різних секцій роду Rosa L.
на основі структури МГС 5S рДНК
Рід Rosa L. налічує біля 200 видів у північній півкулі, що
згідно сучасної таксономії поділяють на 4 підроди і 10 секцій.
Таксономічні дослідження цієї досить великої та різноманітної
групи ускладнені через специфічну систему розмноження
характерну для багатьох видів та значну поширеність
міжвидової гібридизації в межах роду. Внаслідок цього
особливої актуальності для роду Rosa набуває застосування
молекулярної таксономії. Перспективним молекулярним
маркером, який вже був успішно використаний у систематиці
багатьох вищих рослин є нуклеотидна послідовність міжгенного
спейсеру (МГС) 5S рДНК. Тому метою наших досліджень була
філогенія диплоїдних представників різних секцій роду Rosa L.
на основі структури МГС 5S рДНК.
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 у його структурі в таксономічних групах низького
рангу.
ДНК виділяли із гербаризованих зразків чотирьох диплоїдних
видів, що належать до різних секцій роду Rosa, а саме: R. brunonii,
R. arvensis, R. хanthina, R. pendulina. Ампліфікацію 5S рДНК
проводили методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Для
цього використовувались праймери комплементарні до ділянок
кодуючої послідовності. Отримані ПЛР продукти клонували у
плазмідний вектор BlueScript KSII.
Нуклеотидну послідовність інсертів 5S рДНК у складі
рекомбінантних плазмід визначали на сиквенаторі ABI Prism 310
(PE Applied Biosystems, США).
Із застосуванням методу мінімальних дистанцій нами була
побудована дендрограма, що відображає філогенетичні зв’язки
досліджених представників роду Rosa L.(Рис.1).
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Рис. 1. Філогенетична дендрограма видів роду Rosa. Дендрограму
побудовано методом "мінімальних дистанцій" за результатами
порівняння послідовностей 5S рДНК.

Аналіз отриманої дендрограми показав, що індивідуальні
послідовності 5S рДНК видів роду Rosa утворюють 2 основні
клади, які відповідають двом структурним класам спейсерної
ділянки.
При порівнянні між собою послідовностей, які відносяться
до одного структурного класу була виявлена їх висока гомологія.
Так, відсоток подібності знаходиться в межах від 79,2% до
96,2% для послідовностей класу α та складає 92,7% для β класу.
В той же час, між послідовностями двох різних структурних
класів рівень гомології є набагато нижчим і відсоток подібності
становить від 52,7% до 55,4%.
Дендрограма побудована на основі порівняння нуклеотидних
послідовностей МГС 5S рДНК представників роду Rosa L.
демонструє, значну філогенетичну дистанцію, між двома
видами, R. brunonii та R. arvensis, що належать до однієї секції –
Syntylae.
Вивчення нуклеотидної послідовності МГС 5S рДНК
представників роду Rosa продемонструвало можливість її
ефективного використання в якості молекулярного маркера у
філогенетичних дослідженнях даної групи. Крім того,
протиріччя отриманих результатів даним традиційної таксономії
вказують на необхідність залучення молекулярних методів для
вдосконалення існуючої системи роду Rosa.
Список літератури
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Genes Linked to the Repeat Units of Other Multigene Families// Mol. Biol.
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Іван Візінський
Науковий керівник - доц. Смага І.С.
Використання показників бонітету й економічної оцінки
для встановлення інвестиційної привабливості орних
земель
Раціональне використання земель сільськогосподарського
призначення як найважливішого ресурсу та основного засобу
виробництва в аграрній сфері, залучення їх до сфери обігу
земельно-ресурсного потенціалу - вагомі умови оздоровлення економічної ситуації та забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку України. Формування рівня інвестиційної
привабливості регіонального сільськогосподарського землекористування залежить від природного, екологічного та якісного стану,
реальної та потенційної продуктивності грунтів, еколого-економічної придатності земель для вирощування основних сільськогосподарських культур.
Рівень природної родючості грунтів і ступінь їх придатності для
вирощування основних сільськогосподарських культур встановлюється за результатами часткового бонітування грунтів. Воно
проводиться в межах окремих природно-сільськогосподарських
районів для переліку культур, встановленого на основі виділених
територій з найбільш сприятливими умовами для росту тієї чи
іншої культури, тобто зон вирощування. А на різних за родючістю
грунтах буде спостерігатись різна окупність капітало-вкладень, що
теж необхідно враховувати при визначенні інвес-тиційної
привабливості земельних ресурсів конкретної території.
Об’єктом досліджень виступали орні землі в адміністративних
межах Ясенево-Пільнівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області (за межами населеного пункту). У
процесі роздержавлення бувшого сільськогосподарського підприємства було проведено комплекс геодезичних та землевпорядних робіт по виділенню земельних часток (паїв) у натурі. За їх
результатами складено картограму агровиробничих груп грунтів
та схему поділу земель колективної власності на земельні частки
(паї). Схема виділу земельних часток в натурі виконувалася
відповідно до схеми поділу і розмежування земель між ново-
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створеними сільськогосподарськими підприємствами та особистими приватними господарствами населення.
За результатами інвентаризації земель товарного сільськогосподарського виробництва встановлено, що орні землі входять до
31 контура площею від 2,1 до 99,264 га. Контури включають одну,
або кілька агровиробничих груп грунтів. В складі останніх переважають 41л; 45е; 49л; 50л та 50е, тобто грунти чорноземного
типу. Їх бонітет складає 68,8; 65,6; 46,2; 33,1 та 35,6 бала відповідно. На основі цих показників можливо стверджувати, що агрогрупи 41л та 45е володіють середнім рівнем родючості, а інші –
низьким. З врахуванням бонітету та площ окремих агрогруп
грунтів визначили середньозважений показник бонітету грунтів
окремих контурів. На основі показників середньозваженого
бонітету та ціни бала було розраховано ресурсну урожайність
озимої пшениці, ячменю, кукурудзи на зерно, цукрового буряка та
картоплі по кожному контуру. Вищі її значення характерні для
контурів з вищими середньозваженими значеннями бонітету і
навпаки.
Наступним етапом досліджень було визначення економічного
ефекту від використання зазначених грунтів для вирощування
сільськогосподарських культур, тобто оцінки їх інвестиційної
привабливості. Для цього використовували отриману величину
ресурсного урожаю із земельної ділянки, величини окупності
виробничих затрат за матеріалами економічної оцінки земель та
скористалися еколого-економічною класифікацією придатності
орних земель[1]. Вона базується на рівні окупності витрат на
вирощування сільськогосподарських культур, який виступає
основним критерієм інвестиційної привабливості орних земель.
Крім того, було визначено вплив місцерозташування окремих
контурів на розмір земельної ренти, що теж доцільно враховувати
у практиці прийняття організаційно-господарських та інвестиційних рішень.
Список літератури:
А.М. Землевпорядне проектування: теоретичні та
методичні основи інвестицій у землекористування / А.М. Третяк, В.М.
Другак, Д.П. Романська. – К., 2007. – 292 с.
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Оксана Воробчук
Науковий керівник – доц. Буджак В.В.
Флора острівних лісів
Гвіздецько-Кіцманського геоботанічного району
Гвіздецько-Кіцманський геоботанічний район дубовограбових та дубових лісів займає вузьку смугу Припуття в
південній частині Кременецько-Хотинського геоботанічного
округу, яка зі сходу обмежується західним макросхилом
Хотинської височини, з півдня – р. Прут, з півночі – південною
межею Лісостепу, а з північного заходу – БистрицькоТлумацьким Опіллям.
Порівняно з усіма іншими районами округу він найбільш
окультурений. Природна рослинність займає лише близько 10%
його території і представлена дубовими, дубово-грабовими та
буковими лісами, луками та болотами (Барбарич, 1977). Ліси на
території регіону досліджень збереглися лише в місцях
малопридатних для господарського використання (круті схили
балок та ярів, береги річок).
Мета роботи – встановити видовий склад острівних лісів та
охарактеризувати його систематичну, біоморфологічну та
географічну структуру.
За результатами власних спостережень, матеріалів Гербаріїв
Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича (CHER) та Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного
(KW) встановлено, що флора острівних лісів ГвіздецькоКіцманського геоботанічного району налічує 146 видів вищих
судинних рослин, які належать до 117 родів і 53 родин.
Найчисельнішою є родина Rosaceae, яка нараховує у своєму
складі 12 видів, на другому місці – Asteraceae (11 видів), третє –
Fabaceae (8 видів).
У складі флори досліджених лісів виявлено 5 видів, які
включені до «Червоної книги України» (2009): Crocus
heuffelianus Herb., Epipactis purpurata Schmith., Epipactis
heleborine (L.) Crantz, Plathantera bifolia (L.) Rich., Lilium
matragon L.
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Таблиця

№п/п

1
2
3
4
4
5
6
6
6
6
7
8
9
9
9
10
1.
2.

Провідні родини флори острівних лісів
Гвіздецько-Кіцманського геоботанічного району
% від
% від
Кількість
Кількість
кількості
кількості
Родина
видів
родів
видів
родів

Rosaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Fabaceae
Poaceae
Ranunculaceae
Apiaceae
Cyperaceae
Caryophyllacaea
Scrophulariaceae
Boraginaceae
Liliaceae
Aceraceae
Betulaceae
Euphorbiaceae
Brassicaceae

11
10
7
6
7
6
5
2
3
4
3
4
1
3
3
2

9.2
8.4
5.9
5.0
5.9
5.0
4.2
1.7
2.5
3.4
2.5
3.4
0.8
2.5
2.5
1.7

12
11
10
8
8
7
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2

8.4
7.7
7.0
5.6
5.6
4.9
3.5
3.5
3.5
3.5
2.8
2.8
2.1
2.1
2.1
1.4

Список літератури:
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– К.: Наукова думка, 1977. – 303 с.
Червона книга України. Рослинний світ/ за ред. Я.П. Дідуха — К.:
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Валентина Гецеу
Науковий керівник – доц. Череватов В.Ф.
Структурні підкласи 5S рДНК у геномі метеликів родини
Lycaenidae (Lepidoptera).
Рибосомні гени (рДНК) належать до тандемно повторюваних
послідовностей, які використовують як філогенетичний
інструмент лише для деяких тваринних організмів [1, с. 63; 5, с.
640].
Тому на сьогодні видається актуальною розробка
молекулярних маркерів на основі повторюваних послідовностей
5S рДНК і для деяких комах, зокрема лускокрилих, як у одного з
найбільших класів тварин.
Матеріалом для досліджень були метелики видів Cupido
minimus, Lycaena dispar, Polyommatus agestis, P. eroides.
Загальну ДНК екстрагували з тіла лускокрилих згідно
стандартного протоколу. В якості детергента при виділенні ДНК
використовували додецилсульфат натрію. Полімерність ДНК
перевіряли за допомогою електрофорезу в 1% агарозному гелі
[2, с. 157].
На початкових етапах досліджень поліморфізму 5S рДНК
лускокрилих проводилась ампліфікація МГС методом
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Для проведення ПЛР
використовували
пару
праймерів
RV0803
(5’CATAGCGGCCGC-GTGGTCAGTACTTGGATGGGTGA-3’) та
RV0902 (5’-GATCGCGGCCGCCGTGTTTTTAATGTGGTATGG
ACGTTG-3’).
Аналіз електрофореграм дозволив встановити серед
отриманих продуктів цілий спектр фрагментів ДНК (табл.1).
Довжини
повторюваних послідовностей 5S рДНК у
представників різних надродин ряду Lepidoptera коливаються в
межах від 100 до 400 пн. Мінімальний поліморфізм довжин
фрагментів МГС 5S рДНК серед досліджених видів було
виявлено у C. minimus (Lycaenidae).
Найбільший поліморфізм зустрічається у видів: P. agestis, P.
eroides.
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Таблиця 1
Довжини ПЛР-продуктів повторюваних одиниць 5S рДНК
різних видів родини Lycaenidae
№
Родина
1
2
3
4

Lycaenidae

Cupidо minimus

Довжина
ампліфікованого
продукту (пн)
100

Polyommatus agestis

400, 200, 100

Lycaena dispar

200

Polyommatus eroides

300,200,100

Вид

З отриманих результатів, можна зробити висновок, що
найбільший поліморфізм повторюваних послідовностей 5S
рДНК зустрічається у видів, що належать до роду Polyomatus
agestis, P. eroides, L. dispar, C. minimus.
Список літератури:
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phylogenetic inference // Genome, 2007. – Vol. 50. – P. 787-95.
5.Vierna J., Gonzalez-Tizon A.M., Martinez-Lage A. Long-term
evolution of 5S ribosomal DNA seems to be driven by birth-and-death
processes and selection in Ensis razor shells (Mollusca: Bivalvia) //
Biochem. Genet. - 2009. – 47. - P. 635-644.
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Олексій Гонца
Науковий керівник – асист. Романко Р.М .
Раціональне використання земель
сільськогосподарського призначення в Україні
За природно-ресурсним потенціалом Україна належить до
найбагатших країн світу. Близько 27% чорноземів земної кулі
розміщені в нашій державі. Багатоплановість експлуатації землі
як об'єкта господарської діяльності людини, її обмеженість у
просторі, незамінність, невідтворюваність висувають на перший
план проблему раціонального її використання. Актуальність цієї
проблеми все більш зростає у зв'язку з науково-технічним
прогресом, ростом виробничих сил, які потребують залучення в
господарське користування нових земельних ресурсів.
Внаслідок високої господарської освоєності земельного
фонду держави (72,2%), рівня розораності та екстенсивного
використання продуктивних угідь посилюється деградація
земель, ґрунти втрачають свою родючість і виснажуються.
Площа еродованої ріллі протягом останніх 25 років збільшилась
на третину, а вміст гумусу в ґрунтах знизився на 20%. Як
наслідок – віддача одиниці земельних ресурсів у сільському
господарстві за останні 10 років зменшилась практично більш
ніж утричі, що свідчить про виснаження їх продуктивного
потенціалу.
Раціональне використання земель сільськогосподарського
призначення означає розумне їх використання, котре охоплює
практично всі аспекти цього процесу – економічний,
екологічний,
технологічний,
соціальний.
Ефективне
використання земель сільськогосподарського призначення
враховує, головно, економічну сторону цього процесу, його
матеріальну результативність у зіставленні зі здійсненими
затратами на одержання цих результатів.
Найважливішою умовою раціонального використання землі є
встановлення
ефективних
земельних
відносин,
що
характеризуються суспільними відносинами між людьми,
пов’язаними з володінням і користуванням землею, і є
складовою усієї системи виробничих відносин кожної
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історичної епохи. Вони за своєю соціальною природою
належать до економічного базису суспільства, історично
розвиваються та змінюються під безпосереднім впливом
економічного закону відповідності характеру виробничих
відносин рівню розвитку продуктивних сил.
Також важливе цільове використання землі відповідно до її
господарського призначення, що є основним обов'язком усіх
суб'єктів землекористування. Стаття 206 Земельного кодексу
України передбачає заходи економічного стимулювання
раціонального використання й охорони земель, до яких,
зокрема, належать:
1) надання податкових і кредитних пільг громадянам та
юридичним особам, які здійснюють за власні кошти заходи,
передбачені загальнодержавними та регіональними програмами
використання і охорони земель;
2) виділення коштів державного або місцевого бюджету
громадянам та юридичним особам для відновлення
попереднього стану земель, порушених не з їх вини.
Агропромисловий комплекс України має необхідні
передумови
для
раціонального
використання
земель
сільськогосподарського призначення, однак для їх ефективного
впровадження потрібні теоретико-методологічні положення,
науково-обґрунтовані рекомендації і відповідний механізм
реалізації щодо їх використання.
1.
2.
3.

Список літератури:
Фоменко
Л.В.
Раціональне
використання
земель
сільськогосподарського призначення в умовах західного регіону
України: Автореф. дис. канд. екон. наук. – Житомир, 2004.
Закон України „Про охорону земель” // Відомості Верховної Ради.
– 2003.
Аграрне право України. Підручник / За ред. проф. Янчука. –
К.,Юрінком,1996.
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Олеся Гончерюк
Науковий керівник - доц. Смага І.С.
Вплив факторів місце розташування земельних ділянок
на ціну їх продажу в місті Чернівці
Земля була і продовжує залишатися однією із основних сфер
пріоритетного вкладення коштів. За умов функціонування ринку
землі відчувається потреба в наявності достовірних оцінних
показників кожної земельної ділянки як збоку державних
органів, так і учасників різноманітних угод щодо землі. Як
правило, коли заходить мова про ціну землі, потрібно визначити
або ринкову вартість земельної ділянки, або ринкову вартість
права оренди земельної ділянки. Оцінка землі – це галузь оцінки
нерухомості, де оцінюваним об’єктом є тільки земельна ділянка
як частина поверхні, межі якої описані і засвідчені в
установленому порядку уповноваженим державним органом[2].
Ринкова вартість земельної ділянки залежить від багатьох
факторів, але в першу чергу від її місця розташування та
функціонального використання. Умови продажу, дата продажу
чи фізичні характеристики земельної ділянки відходять на
другий план.
Під місцем розташуванням розуміють відмінності у
розташуванні земельних ділянок в різних природно-кліматичних
зонах, у населених пунктах різної категорії та у різних місто
планувальних і економіко-планувальних зонах населених
пунктів.
На виконання статті 25 Закону України «Про оцінку земель»
необхідно щорічно узагальнювати результати експертної
грошової оцінки і проводити моніторинг цін продажу земельних
ділянок приватної, комунальної та державної власності.[1]
У таблиці наведено результати моніторингу продажу
земельних ділянок по всіх районах міста Чернівці з 2000 по 2011
рік. У Першотравневому районі продано найбільшу кількість
земельних ділянок (138) й отримано найбільшу грошову
виручку. Максимальна вартість 1 м2 найбільша з усіх наведених
районів і становить 464,2 грн. Друге місце за ним посідає
Садгірський район, у якому продано 89 ділянки і виручка
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більша, ніж у Шевченківському районі. Максимальна та
мінімальна вартість 1м2 нижча ніж у Шевченківському районі.
Грошова виручка в Садгірському районі досить велика завдяки
більшій кількості ділянок і вищій площі проданих земельних
ділянок.

Кількість
ділянок, штук

Таблиця
Продаж земельних ділянок на первинному ринку
м. Чернівці з 2000 по 2011 рік
Загаль
на
площа,
га

Площа ділянки,
га
максимальна

мінімальна

Грошова
виручка

Ціна продажу
земельної
ділянки, грн

Вартість
1м2,грн

максимальна

макси- мінімаль мальна
на

мінімальна

Першотравневий район
138
47,1884 10,9517

0,0028

45463960

2311564

2363

464,2

8,5

Шевченківський район
69
9,7155
1,6095

0,0015

15923486

4007655

2262

462,8

21,0

Садгірський район
89
48,7763 8,5790

0,0022

36850556

7359066

3533

347,4

2,3

Отже, чим зручнішим буде місце розташування
земельної ділянки та рівень її інженерного облаштування, тим
реальніше організувати прибуткове виробництво та ефективне
використання тієї чи іншої земельної ділянки, що зумовить
величину її ринкової вартості. Проте найточніший моніторинг
цін на земельні ділянки можна провести тільки за результатами
аукціонних торгів.
Список літератури:
1. Закон України «Про оцінку земель»/ [Електронний ресурс] /
http://www.rada.ua
2. Електронний ресурс: http://dkzr.gov.ua/terra/control/uk
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Василь Гоцман
Наукові керівники – доц. Беспалько Р.І.,
асист. Хрищук С.Ю.
Класифікація й освоєння сівозмін
Одним з важливих завдань в організації польового господарства є розміщення сільськогосподарських культур на території
для того, щоб кожна культура знаходилася в оптимальних умовах вирощування, а ділянки землі були використані продуктивніше. Це завдання можна реалізувати тільки при введенні
кількох сівозмін та правильному їх розміщенні на території
господарства.
Сукупність взаємозв’язаних сівозмін у господарстві
становить систему сівозмін.
Велика різноманітність сівозмін зумовила необхідність їх
класифікації. В основу сучасної класифікації покладено кілька
ознак, проте головні з них дві:
1) основний вид рослинницької продукції, що виробляється
в сівозміні (зерно, технічні культури, корми, овочі тощо);
2) співвідношення груп культур, що відрізняються за
біологічними особливостями, технологією вирощування та за
впливом на родючість ґрунту (зернові та технічні культури
суцільної сівби, зернові, бобові, багаторічні трави, просапні,
чисті пари).
За першою ознакою сівозміни поділяють на три типи:
польові, кормові та спеціальні.
Польовою називається сівозміна, понад половину всієї площі
якої відведено для вирощування зернових і технічних польових
культур.
У господарствах, крім спеціалізованих, значну площу орної
землі займають польові сівозміни. Якщо в них є великі площі
різних ґрунтів, то на кожній з ґрунтових відмін вводять окрему
сівозміну. Залежно від характеру землекористування, структури
посівів, організаційно-господарських умов польові сівозміни
можуть мати різну кількість полів. Більшість польових сівозмін
в Україні восьми та десятипільні. На піщаних ґрунтах Полісся та
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для фермерських господарств рекомендовані чотири та
шестипільні сівозміни.
Кормовими називаються сівозміни, в яких понад половину
всієї площі відведено для вирощування кормових культур.
Залежно від розміщення і складу кормових культур кормові
сівозміни поділяють на два підтипи: прифермські та сінокіснопасовищні. Прифермські сівозміни розміщують поблизу
тваринницьких ферм, на їх полях вирощують силосні культури,
коренеплоди і трави на зелену масу. У сінокісно-пасовищних
сівозмінах переважно вирощують багаторічні трави на сіно та
для випасу тварин. У семи- і дев’ятипільних кормових
сівозмінах багаторічні бобові та злакові трави використовують
два і більше років.
Спеціальні сівозміни впроваджують для вирощування
культур, що потребують спеціальних умов та агротехніки.
Вирощувати такі культури у польових сівозмінах недоцільно. За
призначенням такі сівозміни бувають овочеві, коноплярські,
махоркові, рисові та ін. Особливим видом сівозмін спеціального
призначення є ґрунтозахисні або протиерозійні. Спеціальні
сівозміни здебільшого п’яти- або восьмипільні. Крім того,
незначні площі ріллі залишають поза сівозміною як резерв для
збільшення площ під плодово-ягідні насадження, а також для
різних забудов.
Підсумовуючи викладений матеріал, можна зробити
висновок, що правильні сівозміни є важливою складовою
частиною системи землеробства, основа якої - раціональна
науково обгрунтована структура посівних площ, під якою
розуміють
співвідношення
площ
посівів
різних
сільськогосподарських культур і чистих парів, виражене в
процентах до загальної площі сівозміни.
Список літератури:
1. Гатаулин А.М., Платонов І.Г., Сафонов А.Ф. Системи землеробства.
– К.: Колос, 2006. –С 265
2. Сігов В. І., Шуригина Т.Д. Словник із землеробства – К.:
Россельхозиздат, 1987. –С 222
3. Гудзь В.П. Землеробство - К.: ЦУЛ, 2010. – С 462 - Режим доступу
до підручника. : http://pidruchniki.ws

39

Алла Грамажора
Науковий керівник - доц.Беспалько Р.І.
Типові помилки при виготовленні технічної
документації з нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок належить до
важливих економічних регуляторів земельних відносин в
Україні. Відповідно до Закону України від 11.12.2003 № 1378 IV
«Про оцінку земель», нормативна грошова оцінка земельних
ділянок є капіталізованим рентним доходом із земельної
ділянки, що визначений за встановленими і затвердженими
нормативами. Згідно зі статтею 5 цього Закону, нормативна
грошова оцінка земельних ділянок має використовуватися 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 і
лісогосподарського виробництва, а також при розробці
показників та механізмів економічного стимулювання.
Відповідно до закону України «Про державну експертизу
землевпорядної документації» та методики проведення
державної
експертизи
землевпорядної
документації,
затвердженої наказом Держкомзему України 03.12.2004 р.
№391, технічна документація з нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів підлягає обов’язковій державній
експертизі.
При проведенні державної експертизи технічної документації
особлива увага приділяється відповідності її законам України та
нормативно правовим актам у сфері оцінки земель, а також
вимогам, встановленим Стандартом.
Особливу увагу в технічній документації потрібно звертати
на:
¾ відповідність змісту та розділів вимогам стандарту;
¾ обов’язковість
додатків
встановленої
форми
передбачених Стандартом;
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¾ підписані та скріплені печаткою відповідального органу
показники ( в розрізі окремих населених пунктів), за якими
розраховуються витрати на освоєння та облаштування
території відповідних органів державної статистики,
організацій та підприємств, що надають відповідні послуги
(електро-, тепло-, газопостачання тощо);
¾ правильність застосування укрупнених показників;
¾ відповідність площі території, яка береться до
розрахунку середньої (базової) вартості 1 м2 земель
населеного пункту, а також площі, що значиться в Державній
статистичній звітності (форма 6-зем);
¾ якісне виконання графічних матеріалів;
¾ відповідність між собою текстової і графічних частин.
Крім того, при визначенні витрат на освоєння та
облаштування земель населених пунктів розрахунків дані
(вартісні та кількісні показники) мають відповідати інформації,
наданій відповідними органами державної статистики, які
повинні бути представлені станом на початок року проведення
оцінки, підписані та скріплені печаткою.
Завищені чи занижені вартісні та кількісні показники витрат
на освоєння земель населених пунктів і неправильне
застосування укрупнених показників УПВБ суттєво впливають
на середню (базову) вартість 1 м2 земель населеного пункту.
Ще одним недоліком є невідповідність площі території, яка
береться виконавцем робіт до розрахунку середньої (базової)
вартості 1 м2 земель населеного пункту, площі, наведеній
статистичній звітності (форма 6-зем), призводить до
неправильного розрахунку середньої (базової) вартості 1 м2
населеного пункту.
Вищезгадані помилки суттєво впливають на якість розробки
технічної документації, а саме, не дозволяє замовникам робіт
своєчасно проводити розгляд і затвердження технічної
документації, що призводить до недонадходження коштів до
місцевих бюджетів.
Список літератури:
1. Закон України "Про оцінку земель" [Електронний ресурс]. - Режим
доступу до журн. http:// zakon.rada.gov.ua/go/1378-15.
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Роксолана Грещук
Науковий керівник – доц. Язловицька Л.С.
Оцінка фізичного розвитку молоді м. Коломия
Одна із найактуальніших на сьогодні проблема своєчасної й
об’єктивної оцінки поточних адаптивних можливостей
організму, виділення умовно критичних періодів суттєвого їх
зниження, застосування в ці періоди комплексу оздоровчих і
профілактичних заходів, спрямованих на підвищення адаптації
організму, збереження і розвитку рівня здоров’я. Адаптація до
комплексу факторів, специфічних для навчання у вузі, являє
собою багаторівневий соціально-психологічний процес і
супроводжується
значною
напругою
компесаторнопристосувальних систем організму студента. У студентському
періоді життя виділяють період гострої адаптації (1 – 2 курси
вузу). Його тривалість визначається індивідуальни-ми
особливостями студента (інтелектуальні здібності, здоров’я,
психологічні особливості особистості, матеріальна забезпеченість і т. д.). Особи віком 16-17 років, які складають групу
студентів навчальних закладів, безпосередньо підпадають під
дію соціальних чинників, психічного та психофізіологічного
характеру, що в свою чергу може порушувати фізіологічний
стан організму та погіршує показники здоров'я.
Об’єктивним показником стану фізичного здоров’я є рівень
фізичного розвитку, адже він тісно пов'язаний з багатьма чинниками, що впливають на стан здоров’я молоді [1].
Метою роботи є оцінка фізичного розвитку молоді 16-17
років за показником індекса гармонійного розвитку.
Досліджувались студенти першого курсу Коломийського
медичного коледжу. Дослідження проводились на початку
навчального року. Оцінку фізичного розвитку проводили
відповідно до розрахунку індекса гармонійного розвитку (ІГР)
[1]. Статистичний аналіз даних проводили за допомогою
кутового перетворення Фішера (φ).
Установлено, що серед першокурсників менше половини
обстежених мали гармонійний фізичний розвиток. При цьому
дівчат з гармонійним фізичним розвитком було більше, ніж
хлопців на 35 % (табл.) Серед досліджуваних був певний відсо-
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ток дисгармонійно розвинутих людей як за рахунок дефіциту
маси тіла (МТ) (45%), так і за рахунок її надлишку (27,5%). При
цьому, більшість молоді з надлишком МТ зустрічалась серед
обстежених хлопців, яких було на 35 % більше, ніж дівчат.
Зростання МТ у студентів можна пояснити сучасним стилем
життя, що підтримується суспільством та родиною та є
основним фактором для низьких затрат надзвичайно споживаної
енергії. Довготривалий перегляд телепередач та гра за
комп’ютером призводять до збільшення МТ [2].
Отже,
фізичний
розвиток
сучасних
студентів
характеризується збільшенням числа першокурсників з
дисгармонійним статусом, особливо серед юнаків.
Таблиця
Оцінка гармонійності фізичного розвитку за значеннями
індексу гармонійного розвитку студентів 16-17 років
м. Коломия
Показники гармонійності
розвитку

Відносна кількість студентів %
Хлопці
n=20
45*

Дівчата
n=20
20#

Всі студенти
n=40
32,5*

Різко дисгармонійний з
дефіцитом маси тіла (МТ) (І)
Дисгармонійний з дефіцитом
0@
25@,&
12,5
МТ (ІІ)
Гармонійний (ІІІ)
10***
45&
27,5
&
Дисгармонійний з надлишком
30
0**
15
МТ (ІV )
Різко дисгармонійний з
15##
10@@
12,5##
надлишком МТ (V)
Примітка: tφ – значуща при р ≤ 0,05 при порівнянні наступних частот:
&
– у осіб різної статі; в середині досліджуваної групи: *– I та IІ; **– ІІI
та IV ; *** – I та III; # – I та IV; ## – I та V; @ – ІI та IV; @@ – ІII та V;
1.
2.

Список літератури
Нечитайло Ю.М. Антропометрія та антропометричні стандарти у
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Мар’яна Григор
Науковий керівник – доц. Шелифіст А.Є.
Характеристика біологічно активних речовин
листків Ligularia sibirica (L.) Cass.
Більшість популяцій L. sibіrica (L.) Cass. представлені в
Карпатах лише кількома десятками генеративних особин. За
природоохоронним статусом вид відносять до вразливих [1].
Основною діючою речовиною його сировини є піролізидинові
алкалоїди. Рослини, однак, здатні синтезувати цілий спектр
вторинних метаболітів, тому метою нашої роботи було зробити
кількісний і якісний аналіз БАР листків даного виду.
Як видно з представлених даних (табл.), у листках L. sibsrica
присутні різноманітні поліфенольні речовини, кількісний вміст
яких, однак, досить низький. Їх сумарний вміст більше ніж у
двічі переважає вміст алкалоїдів.
БАР
Поліфенольні сполуки
Флавоноїди
Оксикоричні кислоти
Хлорогенова кислота
Алкалоїди

Таблиця 1.
Кількісний вміст в перерахунку на
суху речовину (мг/г, М±m)
8,61 ± 0,21
3,44 ± 0,26
2,11 ± 0,20
1,43 ± 0,15
20,6 ± 1,9

У рослинах L. sibіrica виявлені тусілагін та його ізомери
(ізотусілагін, нео-тусілагін, нео-ізотусілагін) [3,4]. У той же час
якісний склад алкалоїдів у різних популяцій може відрізнятися,
у зв’язку з цим нами був зроблений аналіз N-окисів (досягають
90 % суми алкалоїдів) за допомогою ТШХ [2].
При розділенні N-окисів в умовах, розроблених для Senecio
lampsanoides DC. (як і L. sibіrica відноситься до триби
Senecioneae) [2], на хроматограмах отримані дві плями, що
світилися в ультрафіолетовому світлі (рис., а). Одна з них
збігалася з місцем нанесення зразку, що свідчить про низьку
полярність речовин. Інша ж була надто розмита, що не дає
підстав стверджувати про її однорідність. Здатність рухатися
майже одразу за фронтом розчинника свідчить про високу
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полярність речовин, які її утворюють.
Rf 0,92
Rf 0,63

Rf 0,63

Rf3 0,61
Rf2 0,30
Rf1 0,20

а

б

в

г

Рис. Розділення N-окисів L. sibіrica при ТШХ, де склад рухомої фази
(бензол : хлороформ : метанол) відповідав:
а) 10 : 100 : 5, б) 40 : 70 : 5, в) 10 : 60 : 20, г) 10:85:20

Зменшення полярності рухомої фази призвело до більш
якісного розділення препарату, однак все ж таки не дозволило
отримати однозначну відповідь щодо однорідності високополярного компонента (рис., б). З цією метою із сорбенту
еліювали високополярні компоненти, які при ТШХ в іншій
рухомій фазі рухалися однією смугою (рис., в). Отже, високополярні N-окиси L. sibіrica представлені одним компонентом.
При зміні співвідношення складових рухомої фази
встановлено, що низькополярні сполуки представлені двома
компонетнами. Про це свідчить наявність двох смуг на
хроматограмах (рис., г). Отже, в листках L. sibіrica присутні три
індивідуальні сполуки, що відносяться до N-окисів і суттєво
відрізняються за полярністю.
1.
2.
3.

4.
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Аліна Григоряк
Науковий керівник – асист. Филипчук Т.В.
Дослідження чутливості газонних трав
до кислотних опадів на градації рН
Вивчення ростових процесів газоноутворюючих трав в
урбогенному довкіллі, оцінка їх стійкості до зовнішніх впливів –
актуальна проблема сьогодення. Газонні фітоценози складаються
з багатьох видів газоноутворюючих трав, які мають санітарногігієнічне й екологічне значення: зменшення запиленості,
підвищення відносної вологості повітря, запобігання проявам
ерозії та поліпшення агрофізичних властивостей ґрунту. Мета
роботи – дослідження чутливості газоноутворюючих трав до
кислотних опадів на градієнті рН–концентрації.
Газоноуворюючі трави Lolium perenne L., Dactylis glomerata L.
і Phlеum pratеnsе L. вирощували у штучно створених
мікрокосмах [1]. Протягом експерименту дослідні мiкрокосми
поливали iмiтованим кислотним дощем з pH=2; 2,5; 3; 3,5; 4 по
50 мл двiчi на тиждень, контрольні – дистильованою водою у
відповідній кiлькостi. Штучний кислотний дощ готували
додаванням
до
дистиляту
сульфатної
та
нітратної
концентрованих кислот до встановлення потрібного значення
рН, яке контролювали за допомогою рН-МЕТРа-150 МА.
Вивчали функціональну залежність приросту додаткових
коренів досліджуваних видів газонних трав на градації рН
кислотних опадів. Виміри підземної частини здійснювали на 28й день вирощування. Статистичну обробку отриманих
результатів проводили за допомогою складеної на мові
програмування Visual Basic програми, яка ґрунтується на
ортогональних поліномах Чебишева [2].
Графік функції приросту довжини додаткових коренів Phlеum
pratеnsе L., побудований на градієнті рН на 28-й день вирощування
має складніший характер, ніж для Lolium perenne L. і Dactylis
glomerata L. (табл.). У рівняння, яке описує цю залежність, входять
поліноми другого і четвертого ступеня за концентрацією pH, тоді
як для Lolium perenne L. і Dactylis glomerata L. рівняння має
поліноми першого та четвертого ступеня за концентрацією pH.
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Таблиця
Рівняння регресійної залежності приросту підземної частини,
(L–L0) газонних трав від рН кислотних опадів, F
Види газонних трав
Приріст довжини додаткових коренів, (L – L0)
Райграс пасовищний
(Lolium perenne L.)
Грястиця збірна
(Dactylis glomerata L.)

L – L0 (F) = 44,5 + 2,9Р1(f) + 2,1P4(f) + е

Тимофіївка польова
(Phlеum pratеnsе L.)

L – L0 (F) = 18,8 – 1,5Р2(f) – 2,4P4(f) + е

L – L0 (F)= 33,8 – 1,9Р1(f) + 3,3P4(f) + е

Виходячи з алгоритму аналізу функціональних залежностей
[3], важливим аспектом у визначенні стійкості (або чутливості)
досліджуваного показника до певного фактору є відповідно його
стимуляція чи інгібування при мінімальній дозі фактора в
порівнянні з контролем. Так, при впливі найменшою на
досліджуваній градації кислотності (pH = 4) збільшення
довжини додаткових коренів інгібується у порівнянні з
контролем тільки для Phlеum pratеnsе L.. Для Dactylis glomerata
L. відзначена стимуляція даного показника при мінімально
досліджуваній кислотності в порівнянні з контролем, для Lolium
perenne L. – приріст довжини додаткових коренів знаходиться
на рівні контролю.
Отже, досліджувані види газоноутворючих трав можна
представити в ряду зменшення їх стійкості до кислотних опадів:
Dactylis glomerata L. → Lolium perenne L. → Phlеum pratеnsе L.
1.
2.

3.
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Надія Грижук
Науковий керівник – доц. Морозова Т.В.
Еколого-флористичний аналіз неповночленних
фітоценозів
Метод екологічної оцінки місцезростань за рослинним
покривом дозволяє встановлювати зміни умов навколишнього
середовища в різні роки після зрубу. Опосередкована
інтерпретація умов середовища дає змогу вивчати зміни
біотичного і абіотичного компонентів екосистеми в комплексі,
що відповідає одному із законів екології – закону єдності
організм-середовище. Незважаючи на те, що абсолютне
співпадання реальних та оптимальних умов якого-небудь виду
практично ніколи не можливе, такі дослідження дозволяють
оцінити стан екотопу з позицій потреб рослинного організму. З
такою метою застосовують фітоіндикацію умов середовища за
співвідношенням індикаторних груп видів. Найдосконалішою в
цьому плані є індикація на основі екологічних шкал. Ми
застосували найзручніші для дослідження лісової рослинності
фітоіндикаційні шкали Д.М. Циганова.
Нами проаналізовано екологічну валентність видів
фітоценозів на різновікових зрубах букових лісів. Як показали
наші дослідження, у фітоценозі свіжого зрубу переважають
гігромезофіти га мезофіти. Тобто рослини вологих лісо-лучних
екотопів з тимчасовим надмірним зволоження кореневмісного
шару ґрунту (Wпр = 150-18 мм). Відомо, що зволоження не буває
завжди рівномірним і може суттєво змінюватися протягом року,
тому подалі ми аналізували змінність зволоження ґрунту. Цей
фактор впливає на період і тривалість вегетації рослин, аерацію
ґрунту, збагачення його поживними речовинами, тощо. Як
показали наші дослідження, у фітоценозі свіжого зрубу
переважають
рослин
гемігідроконтрастофоби
та
гемігідроконтрастофіли. Рослини свіжих лісо-лучних та
сухувато-лучних
екотопів
з
помірно
нерівномірним
зволоженням кореневмісного шару ґрунту при помірному
промочуванні опадами (ω=0,17-0,33). За відношенням до
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кислотності ґрунту у даному фітоценозі переважають
субацидофіли – рослини слабко-кислих (рН 5,5-6,5) ґрунтів. За
відношенням до вмісту карбонатів у ґрунті переважають
акарбонатофіли – рослини нейтральних екотопів, що
витримують незначний вміст карбонатів у ґрунті (СаО2, MgО =
0,5-1,5% - сірі ґрунти). За відношенням до аерації ґрунтів у
фітоценозі переважають геміаерофоби – рослини помірно
аерованих ґрунтів з повним промочуванням кореневмісного
шару ґрунту опадами і талими водами, або тимчасовим
надмірним зволоженням його ґрунтовими водами (Ае=50-35%).
Проведений нами порівняльний аналіз фітоценозів на
різновікових зрубах суттєвої різниці у співвідношенні
екологічних груп рослин за відношенням до факторів едафотопу
не показав. Усереднене значення амплітуди толерантності видів
на різних зрубах практично не відрізнялася. Подальші наші
дослідження стосувалися аналізу екологічної валентності видів
за відношенням до кліматопу. Амплітуда екологічної
валентності видів різновікових фітоценозів практично не
відрізнялася. За відношенням до терморежиму зафіксовано
переважання субмезотермів, що в абсолютних одиницях
радіаційного балансу відповідає 40-50 ккал тепла на см2 за рік,
або 1675-2093 МДж на м2 за рік. У досліджених нами
фітоценозах
за
шкалою
континентальності
клімату
(контрасторежиму), зростають види, які відносяться до групи
геміконтиненталів. А це відповідає геміокеанічному клімату.
Аналіз амплітуди толерантності видів фітоценозів за
відношенням до аридності-гумідності клімату засвідчив
наявність представників які відносяться до екологічної групи
субаридофітів, характерних для семіомброфітного режиму.
Отже, проведені нами фітоіндикаційні дослідження на
різновікових зрубах букових лісів показали відсутність різниці у
екологічних групах рослин, які заселяють дані території.
Водночас на різновікових зрубах виявлено відмінність у
флористичному складі.
1.
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Надія Грущук
Наукові керівники – доц. Беспалько Р.І.,
асист. Романко Р. М.
Питання раціонального використання земельних
ресурсів у сучасних умовах
Проблеми
використання
земельних
ресурсів
характеризуються раціональним землекористуванням, яке
сучасною наукою трактується у двох аспектах: у фізичному – як
земельна ділянка та у суспільному – у значенні використання
земельної ділянки. Раціональне землекористування означає
максимальне залучення до господарського обігу всіх земель та
їх ефективне використання за основним цільовим призначенням,
створення найсприятливіших умов для високої продуктивності
сільськогосподарських угідь і одержання з одиниці площі
максимальної кількості продукції за найменших затрат праці та
коштів. У зв’язку з цим, управління землекористуванням
передбачає й управління іншими соціально-економічними
процесами.
Управління
землекористуванням
повинно
враховувати специфіку об’єкта управління – землі, особливого
природного ресурсу, навколо якого формується система
соціально-економічних відносин. Раціональне використання
земельних ресурсів супроводжується зміною основних
природних первісних властивостей та виникненням нових.
Для окреслення ефективних шляхів вирішення насамперед
екологічних проблем землекористування провідне значення
мають аналіз й оцінка природно-ресурсного потенціалу
територій i його земельно-ресурсної складової.
Застосування такого підходу як до України, так i її peгioнів
дозволяє сформувати природно-територiальнi комплекси,
визначити оптимальну галузеву структypy економіки peгioнів,
розрахувати природно-ресурсний потенціал території, а отже,
показати цiннiсть кожного peгioнy на загальнодержавному piвнi.
Природно-ресурсний потенціал території характеризується
сукупною продуктивністю її природних ресурсів, як засобів
виробництва i предметів споживання, що виражається в їхній
суспiльнiй споживчій вapтocтi. Потенційна продуктивність
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природних pecypciв характеризує максимально можливу
ефективність використання їх в економiцi, яка теоретично може
бути досягнута вже на сучасному етапі розвитку продуктивних
сил при забезпеченні оптимальної вiдповiдностi фактичної
структури природокористування історично сформованій
специфiцi місцевих природно-економiчних, соціальних та інших
умов. Проблема забезпечення раціонального використання та
збереження земельних pecypciв повинна вирішуватись з
урахуванням комплексності аспектів земельних відносин –
політичних, економічних, соціальних. Biд обставин i результатів
використання земельних pecypciв залежить рівень життя
сільського населення, від їх збереження – майбутнє всього
суспільства, i це характеризує соціальний характер земельних
відносин.
Як результат, на сьогодні існує гостра потреба в проведенні
еколого-економічної оцінки земельних ресурсів, яка зумовлена:
1) необхідністю встановлення балансу між екологічними та
економічними характеристиками земель:
2) визначенням пріоритетності інтересів землекористувачів
через призму екології та економіки;
3) установленням місця та ролі макрорегіону в оптимізації
співвідношення між природними складовими і користувачами
земельних угідь;
4) оцінкою ризику та безпеки;
5) необхідністю запровадження реальних заходів щодо
переходу на модель сталого розвитку.
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Одарка Гуцуляк
Науковий керівник – доц. Том’юк Б. П.
Едафічні показники умов зростання Acer platanoides L.
урбоекосистеми м. Чернівці
Озеленення техногенно забруднених міст і вулиць є
важливою проблемою сьогодення. Високе декоративне значення
мають рослини клена гостролистого. У цьому відношенні види
дерев роду Acer L. є оптимальним і ефективним засобом
декоративного озеленення та оздоровлення природного
середовища, які здатні знижувати забруднення повітря різного
роду полютантами та покращувати його стан. Листки дерев
максимально акумулюють важкі метали, пил, газоподібні
сполуки нітрогену, сульфуру, хлору та ін. При цьому самі
рослини
зазнають
негативного
впливу
техногенних
забруднювачів, що призводить до порушень їхнього
функціонування і навіть усихання дерев .
У даному аспекті ми досліджували причини незадовільного
стану деяких рослин клена гостролистого із сорока п’яти дерев,
висаджених на вул. О. Кобилянської, м. Чернівці. Для цього
проводили аналіз ґрунту відібраного з-під дерев у “вікнах”
дорожньої бруківки. Досліджували фізико-хімічні і агрохімічні
властивості ґрунту та вміст рухомих форм деяких важких
металів (Fe, Zn, Pb). Повторність аналізів 4-кратна, результати
досліджень статистично опрацьовані.
Як показали наші дослідження, вміст гумусу в ґрунті
достатньо високий і коливається в широких межах від 3 % до
8%, а під деякими деревами і до 9%. Це можна пояснити тим,
що для посадки дерев використовували грунтосуміш, яку
недостатньо добре перемішали з біогумусом.
Відомо [ 1, 2 ], що клен гостролистий в природних умовах
розповсюджений на кислих та слабокислих ґрунтах. Зміщення
рН ґрунтового розчину у лужну сторону може спричинити
пошкодження дерев. У зв´язку з цим, ми досліджували
актуальну, обмінну і гідролітичну кислотність в
ґрунті
відібраному з під дерев. Установлено, що рН ґрунтової витяжки
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має лужну реакцію за виключенням двох дерев, кислотність
ґрунту під якими близька до нейтральної (рис.1). З’ясувалось,
це є наслідком посипання дороги сіллю в зимовий період.
Обмінна кислотність ґрунтів під деревами знаходиться в межах
від 5,1 до 6,8 рН. Це свідчить про те, що ґрунт поступово
насичується іонами натрію. Показники гідролітичної
кислотності (0-1,5 мг екв/100 г ґрунту) також підтверджують
поступове зміщення реакції ґрунтового розчину в лужну
сторону.

Рис.1. Кислотність ґрунту під деревами Acer platanoides L. на вулиці
О. Кобилянської.

Дослідження вмісту рухомих форм важких металів у
верхньому шарі ґрунтів під деревами, в цілому, не перевищує
гранично допустимих концентрацій. Виняток становить ґрунт, з
під дерева №2, де вміст цинку перевищив ГДК в три рази.
Отже, використання хлористого натрію для боротьби з
снігом в зимовий період є основною причиною незадовільного
стану дерев клена гостролистого та застосування солі в
подальшому може спричинити поступове всихання дерев.
Список літератури
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Богдан Демкович
Науковий керівник – проф. Чорней І.І.
Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier –
адвентивний вид флори Буковини
Heracleum mantegazzianum найбільший за розмірами
представник родини Зонтичні (Apiaceae). Раніше вирощувався в
країнах Західної Європи як декоративна рослина, але здичавів і
поширився за межі місць культивування. Становить небезпеку
для людини і великих ссавців через вміст у стеблах і листках
фуранокумаринів. Описаний як новий для науки в 1895 році.
Однак у Європі ці рослини з'явилися набагато раніше [2].
Для виду характерним є: діаметр стебла зазвичай 5-10 см, він
часто пурпуровий або з пурпуровими плямами. Листки густозелені, до 3 м завдовжки, 3-5-роздільні, з пірчастими
сегментами.
Суцвіття – складний зонтик з 30-150 променями, складається
з білих квіток, число яких на одній рослині може перевищувати
80 тисяч. Цвіте в червні-серпні. Овальні плоди, спочатку
зеленого кольору, у міру дозрівання висихають, стають більш
щільними і набувають коричневого забарвлення, на них
з'являються набряклі коричневі маслянисті прожилки. Як і інші
борщівники, він є монокарпіком, тобто цвіте всього один раз в
житті і відмирає відразу після дозрівання плодів [1].
Матеріалом досліджень слугували відомості літературних
джерел по флорі та рослинності Чернівецької області [3], дані
гербарію Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича (CHER), а також матеріали власних польових
досліджень.
Інвазійність даного адвентивного виду обумовлена низкою
біоекологічних особливостей: формуванням великої кількості
життєздатного насіння, швидким ростом, тривалим періодом
цвітіння, здатністю до самозапилення, різноманітними
способами розселення.
Людська діяльність сприяє поширенню гігантських
борщівників: вони нерідко трапляються у придорожніх канавах і
по узбіччях доріг.
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Боротьба з інвазійними видами борщівників потребує
застосування широкого арсеналу різноманітних методів, до яких
належать: ручне або механічне знищення, випас худоби,
використання гербіцидів.
Для вибору оптимальних методів необхідно враховувати
еколого-ценотичні потреби видів та особливості господарської
діяльності в регіоні. Вибір методу залежить від розмірії
території, яка заселена рослиною, щільності і чисельності
популяцій і доступу до місця зростання.
За даними літературних джерел і власних досліджень: у
національному природному парку «Вижницькому» H.
mantegazzianum зустрічається по берегах річок, але рідко. Інколи
можна зустріти на узліссі. Національного природного парку
«Гуцульщина» – H. mantegazzianum – спорадично, агресивний
інтродуцент, по узбіччях доріг, на полях, гемікриптофіт,
мезофіт, мезотроф.
Змодельоване
поширення
Heracleum
mantegazzianum
показало, що останнім часом вид стає все більш
розповсюдженим і швидко опановує нові території. Одним із
факторів, який сприяє розселенню цього виду у Карпатському
регіоні, є масове вирубування лісів, особливо на придорожніх
ділянках. Він дуже швидко поширюється на порубах, формуючи
флористично бідні монодомінантні угруповання.
1.
2.
3.
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Характеристика N-окисів листків Ligularia glauca L.
Представники роду Ligularia Cass. характеризуються
великою різноманітністю біологічно активних речовин, серед
яких – піролізидинові алкалоїди Тому метою роботи було
дослідити тканини L. glauca, ендеміка українських Карпат, на
предмет наявності в них алкалоїдів. Дослідженню підлягали
рослини, вирощувані в умовах in vitro.
З літературних джерел відомо, що для ідентифікації
алкалоїдів використовують якісні реакції в основі яких лежить
різна чутливість до гетероциклічних груп. Крім якісних реакцій
дані сполуки виявляють за здатністю світитися в УФ-спектрі
(синьо-фіолетова флуорисценція) [1,3].
За допомогою якісних реакцій нами встановлено, що в
листках L. glauca, як і в інших представниках роду
нагромаджуються алкалоїди. Оскільки алкалоїди в рослині
представлені різноманітними за хімічною будовою сполуками,
нами були апробовані декілька реагентів. Найбільш придатними
для роботи з даним видом виявилися розчин йоду в йодистому
калії та реактив Зонненштейна, однак при використанні
останнього реакція розвивалася швидше.
Усі піролізидинові алкалоїди представлені ефірами і
складаються із нецинових основ і нецинових кислот, які можуть
бути як у відновленій, так і в окисленій формі (N-окиси) [1].
Оскільки вміст N-окисів складає до 90 % від суми алкалоїдів,
наступним етапом наших досліджень був якісний аналіз Nокисів експлантів L. glauca за допомогою тонкошарової
хроматографії.
У дослідженнях, проведених в нашій лабораторії, було
встановлено, що N-окиси листків L. sibirica представлені
високо- та низькополярною фракціями. Оскільки L. glauca та
L. sibirica споріднені види, нами були використані ті ж умови
експеримента. Так, у якості рухомої фази використовували
суміш, що містила бензол : хлороформ : метанол (10 : 85 : 20).
При такому розділенні N-окисів експлантів L. glauca на
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хроматограмах (рис., а) виявляються дві смуги (Rf 0,27 і 0,63),
здатних до флуорисценції в ультрафіолетовому світлі. Однак за
таких умов розділення незначна інтенсивність світіння виявляється і в точці нанесення зразка.
Rf 0,84
Rf 0,69
Rf 0,63
Rf 0,27
старт
старт

а
б
Рис. Розділення N-оксидів L. glauca при ТШХ, де склад рухомої фази:
а) бензол : хлороформ : метанол (10 : 85 : 20),
б) бензол : хлороформ (1 : 1)

Для аналізу якісного складу слабополярних компонентів
суміші хроматографічне розділення зразка проводили при використанні як рухомої фази суміші бензол : хлороформ (1 : 1). У
такому випадку високополярні компоненти залишалися на
старті, тоді як низькополярні рухалися з високим коефіцієнтом
рухливості (рис., б). За таких умов розділення на хроматограмах
було отримано дві смуги (Rf 0,69 і 0,84), вміст яких у суміші,
виходячи з низької інтенсивності світіння в УФ-світлі, досить
незначний. Високополярні компоненти потребують глибшого
дослідження, яке вимагає їх попереднього вилучення із
сумарного препарату.
Список літератури
1. Житарь Б.Н. Алкалоїди Senecio lampsanoides DS. Флоры Западного
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С. 74-77.
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Северной Евразии: автореф. дис. на соискание уч. степени канд.
биол. наук: спец. 03.00.05 «Ботаника» / И.Д.Илларионова. – СПб.,
2009. – 19 с.
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Віталій Димашок
Науковий керівник – доц. Шмараков І.О.
Вплив аліментарних ретиноїдів на ріст карциноми
Льюїс у мишей
Ретиноїди (метаболіти й аналоги вітаміну А) – есенціальні
сполуки, залучені в регуляцію ключових клітинних процесів
проліферації, диференціації та апоптозу. Здатність ретиноїдів
індукувати диференціацію клітин та їх проапоптична активність
дозволили розглядати цей клас сполук, як потенційні природні
хіміотерапевтичні засоби. Однак позитивні результати,
досягнуті при застосуванні ретиноїдів в інгібуванні
промієлоцитарної лейкемії, експериментально не вдалося
відтворити щодо інших злоякісних новоутворень [1]. Крім того
у випадках злоякісних новоутворень легенів та печінки
застосування ретиноїдів та їх попередників як протипухлинних
засобів призводило до підвищення частоти виникнення пухлин
та зростання летальності [2]. З огляду на це, особливого
застереження й обґрунтування потребує застосування
фармакологічних доз вітаміну А з метою попередження та
корекції росту злоякісних новоутворень.
Мета роботи – встановити вплив забезпеченості організму
вітаміном А на процеси росту карциноми Льюїс. Дослідження
проводили на мишах лінії C57 BL6/J віком 3 місяці. Тваринам
перещеплювали
карциному
Льюїс
внутрішньом’язево
введенням 0,2 мл 10% суспензії клітин у фізіологічному розчині
(3·106 кл/мл). Починаючи з 5 доби, тварини були розділені на
групи, які отримували фізіологічну (30 МО) і фармакологічні
(300 МО та 3000 МО) дози вітаміну А у вигляді ретиніл ацетату.
Результати проведених досліджень показали, що аліментарне
застосування фармакологічних доз вітаміну А викликало
гальмування росту первинної пухлини (як за розмірами, так і за
масою), яке складало 10 % і 27 % при надходженні 300 і 3000
міжнародних одиниць відповідно (Рис.). Однак позитивна на
перший погляд динаміка щодо протипухлинної активності
аліментарно застосованих ретиноїдів виявилась несуттєвою з
огляду на зниження тривалості життя та збільшення частоти
метастазування тварин-носіїв карциноми.
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Рис. Вплив аліментарних ретиноїдів на ріст та метастазування
карциноми Льюїс в мишей.

Рівень виживання мишей у період активного росту пухлини
складав 80 % при введенні 300 МО та лише 40 % при
застосуванні 3000 МО. Подібна концентраційна залежність
спостерігалась у показниках частоти метастазування, рівень якої
в період активного росту пухлини досягав 50 і 100 %, в той час
як у групі тварин з фізіологічними дозами вітаміну А складав
лише 33 % (Рис.).
Отже, результати проведених досліджень показали, що
аліментарне застосування фармакологічних доз вітаміну А з
метою корекції росту карциноми Льюїс не володіє
протипухлинною активністю.
Список літератури:
1. Mawson A.R. Retinoids in the treatment of glioma: a new perspective /
A.R. Mawson // Cancer Manag Res.- 2012.- №4.- P. 233-241
2. Dragnev K.H. The retinoids and cancer prevention mechanisms / K.H.
Dragnev, J.R. Rigas, E. Dmitrovsky // The Oncologist.- 2000.- V.5.- № 5.P.361-368
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Науковий керівник – доц. Казімір І.І.
Публічна кадастрова карта України
На початку цього року в Україні було відкрито доступ до
публічної кадастрової карти. Нову картографічну інформацію
отримали в результаті аерофотозйомки всієї території України,
яка проводилася починаючи з 2004 року коштом інвестиційного
проекту Світового банку «Видача державних актів на право
власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи
кадастру». На основі цих даних було розроблено індекснокадастрові карти на всю територію країни, які також увійшли до
національної кадастрової системи.
Офіційно доступ до публічної кадастрової карти відкрили з 1
січня 2013 року. Завдяки цій кадастровій карті кожна людина
має змогу переглянути інформацію про будь-яку земельну
ділянку. Згідно зі звітом Голови Державного агентства
земельних ресурсів станом на 23 лютого публічну кадастрову
карту відвідали понад 1 млн. користувачів.
Відповідно до статті 36 Закону України «Про державний
земельний кадастр» [1], через публічну кадастрову карту
можуть оприлюднювати такі відомості Державного земельного
кадастру як межі адміністративно-територіальних одиниць,
кадастрові номери земельних ділянок, межі та цільове
призначення земельних ділянок, розподіл земель між
власниками і користувачами, тобто, форма власності, вид
речового права, обмеження у використанні земель та земельних
ділянок, а також, зведені дані кількісного та якісного обліку
земель. Вся вище перерахована інформація є безплатною і
знайти її можна безпосередньо на сайті публічної кадастрової
карти. А така інформація, як 1. нормативна грошова оцінка
земель та земельних ділянок, 2. земельні угіддя, частини
земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору
суборенди земельної ділянки, 3. координати поворотних точок
меж об'єктів кадастру та 4. бонітування ґрунтів - є платною
інформацією, її розміри встановлюються Кабінетом Міністрів
України, що становить 100, 67, 77, 67 та 126 грн відповідно [2].
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Загалом на даному етапі публічна кадастрова карта виконує
такі дві основні функції [3]:
1. Перевірка наявності земельної ділянки в Державному
земельному кадастрі України та відсутність помилок і
невідповідностей в її відображенні.
2. Можливість надіслання електронної заяви
про відсутність ділянки або
помилки і невідповідності в
її відображенні (зворотній
зв'язок).
В ідеальному випадку
без
помилок
земельна
ділянка на кадастровій карті
виглядає так як на рис.1.
Здебільшого на кадастровій карті допускаються
помилки в місці розташування ділянки та її конфігурації. Також
межі земельної ділянки можуть перетинаються з межами іншої
ділянки чи взагалі частина ділянки може знаходитися у воді або
на дорозі. А також ви можете взагалі не знайти земельну
ділянку, оскільки ще значна частина ділянок не занесена до бази
даних, або не знайти її за кадастровим номером.
Отже, можна зробити висновок, що публічна кадастрова
карта – це така карта, на яку нанесено публічну кадастрову
інформацію абсолютно про всі земельні ділянки України. Вона
створена для надання прозорості земельним відносинам в країні.
У загальний доступ викладені дані з системи, які визначені як
публічні.
1.
2.
3.
4.

Список літератури:
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Науковий керівник - асист. Хрищук С.Ю.
Сучасні проблеми використання
земель сільськогосподарського призначення
За весь період розвитку земельних відносин відбулися великі
зміни в структурі земельного фонду України. Подальший
розвиток масштабної загальнодержавної інфраструктури
постійно змінює відсоткове співвідношення між землями
різного цільового призначення.
Сільськогосподарські землі попадають під тиск сучасного
розвитку, що спонукає негайно вжити міри щодо вирішення
питання раціонального землекористування.
Згідно даних оприлюднених управлінням державного
земельного кадастру станом на 1 січня 2011 року площа
основних
земельних
угідь
в
Україні
складала:
сільськогосподарських угідь – 42791 тис. га (70,90%), ліси та
інші лісовкриті площі – 10601 тис. га (17,61%), забудовані землі
– 2512 тис. га (4,21%), відкриті заболочені землі – 900 тис. га
(1,51%), сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом –
17 тис. га (0,03%), відкриті землі без рослинного покриву або з
незначним рослинним покривом (кам'янисті місця, піски, яри
інші) – 1028 тис. га (1,72%), води (території, що покриті
поверхневими водами) – 2423 тис. га (4,02%). Якщо провести
дослідження щодо зміни площі земельних угідь станом на 2012
рік, то можна зазначити, що сільськогосподарські землі
зменшилися за площею, ліси та лісовкриті площі, забудовані
землі збільшилися, але площі інших угідь майже не змінилися
(рисунок).
Отже,
основними
причинами
зменшення
площі
сільськогосподарських земель виступають два різних фактори:
- природний фактор;
- антропогенний фактор.
До природного фактору слід віднести непомітний наступ
лісу, який, як правило, виникає внаслідок недосконалої системи
проведення земельно-кадастрових робіт та організації території.
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Марія Єремій
Науковий керівник – доц. Польчина С.М.

Агрохімічна оцінка ґрунтів заплави ріки Прут
Для оцінки родючості ґрунту та його екологічного стану використовують матеріали великомасштабного обстеження ґрунтів (нариси, ґрунтові карти), матеріали детального агрохімічного обстеження ґрунтів та результати короткострокових польових дослідів з добривами, проведених
агрохімічною службою України за 1966-1991 рр.
Оцінку якості ґрунту за середньозваженими показниками проводять для сівозміни, сільськогосподарського підприємства, адміністративного району і області.
Головним показником якості ґрунтів, який зумовлює їх
родючість є вміст у них гумусу. Виходячи з важливої ролі
гумусу а також можливості надійного виміру його вмісту в
ґрунті, можна побудувати рівняння в формі зв’язку “урожай – вміст гумусу” в межах землеробського типу району,
де кліматичні та організаційно-економічні фактори сільськогосподарського виробництва характеризуються незначними відмінностями між собою.
Об’єктом дослідження є :ґрунти долини річки Прут –
як заплавні, так і ґрунти перших надзаплавних терас, розрізи яких закладені в Коломийському та Снятинському
районах Івано-Франківської області, Новоселицькому районі Чернівецької області та поблизу м. Чернівці. Зразки
ґрунту відібрані шляхом прикопок.
Мета досліджень: вивчити параметри, що характеризують параметри, що застосовуються при агрохімічній
оцінці ґрунтів, порівняти їх із наведеними в літературі даними, визначити агрохімічну оцінку й означити ступінь
спорідненості та відмінності між типами алювіальних ґрунтів.
Агрохімічна оцінка ґрунту в балах визначається за показниками вмісту гумусу в орному шарі, азоту, що легко
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гідролізується, рухомого фосфору і обмінного калію, вміст
яких визначався загальноприйнятими методами. Результати розрахунку агрохімічних балів представлені в таблиці.
Агрохімічні бали алювіальних ґрунтів за їх типами
№№
Дернові
№№
Лугові
№№
Болотні
розрізів
розрізів
розрізів
1
19,8
2
66,3
3
39,3
5
31,7
4
50,8
7
24,9
9
55,1
6
39,1
10
22,0
8
42,7
12
38,9
11
25,3
13
31,8
14
13,4
Сер
33,2
Сер
39,6
Сер
32,1

Для порівняння визначені також агрохімічні бали ґрунтів
надзаплавних терас. Для бурувато-підзолистого оглеєного ґрунту він становить 23,9, для перегнійно-торфۥянисто-глейового –
27,1.
Найвищим балом характеризується алювіально-луговий
ґрунт розрізу 2 (закладений біля м. Снятин), що пояснюється
його високою гумусованістю і, відповідно, підвищеним вмістом
поживних речовин. Найнижчий бал характерний для алювіально-лугового буроземного ґрунту розрізу 14 (с. Нижній Вебіж,

Коломийського району). Отже, не зафіксовано суттєвого
впливу типу алювіального ґрунту на його рівень родючості, що характеризується агрохімічним балом. Агрохімічний
бал ґрунту значно залежить не тільки від вмісту гумусу, а й
від його гранулометричного складу. Загалом, алювіальні
ґрунти заплави ріки Прут характеризуються невисоким
агрохімічним балом, тобто не є високородючими.
1.
2.
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Надія Заболотнюк
Науковий керівник – доцент Козьмук П.Ф.
Сучасний стан і методичні аспекти удосконалення
розмежування земель державної та комунальної
власності
Розмежування земель державної та комунальної власності одне із пріоритетних завдань земельної реформи. Над
вирішенням проблеми розмежування земель державної та
комунальної власності як матеріальної та фінансової основи
розвитку місцевого самоврядування в Україні працює багато
науковців.
Рішення про проведення розмежування земель
приймають сільські, селищні, міські ради та місцеві державні
адміністрації, які мали бути зацікавлені в його проведенні.
Водночас органи місцевого самоврядування після такого
розмежування позбавляються права розпорядження частини
земельними ресурсами, які набудуть статусу державної
власності. Адже в даний час, відповідно до п. 12 Перехідних
положень Земельного кодексу України, в межах населених
пунктів усі землі знаходяться у віданні органів місцевого
самоврядування. Проведення робіт з розмежування земель
державної та комунальної власності гальмується недостатністю
фінансування. Так, на проведення розмежування за діючим
Законом необхідно 2,5 млрд. гривень, з яких, за 8 років його дії
виділено лише 0,5 % від потреби. Загалом в Україні
розмежуванню підлягає понад 29 млн. га. земель.
Станом на 01.10.2012 року з наявних в області 417 населених
пунктів роботи із розмежування земель державної і комунальної
власності завершили на території 31 населеного пункту.
Розпочали землевпорядні роботи з розмежування на території
267 населених пунктів, що становитиме 71,5 %.
Однак досі жодного гектара землі не передано до
комунальної власності. Отже, більш ніж восьмирічна спроба
розмежувати землі державної та комунальної власності не мала
успіху. За дорученням Кабінету Міністрів України
Держземагентством спільно з групою народних депутатів
розроблено проект Закону України «Про внесення змін до
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деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності». В основу цього
законопроекту покладено концептуально новий підхід до
розмежування державної та комунальної власності, що має на
меті швидко і на високому якісному рівні завершити
розмежування земель без залучення бюджетних коштів.
Нова процедура розмежування полягає в тому, що в межах
населених пунктів комунальною власністю оголошуються усі
землі, крім земельних ділянок приватної власності та земельних
ділянок, на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна, що
перебувають у державній власності, а також такі, які
перебувають у постійному користуванні органів державної
влади та державних підприємств, установ та організацій.
За межами населених пунктів у державній власності
залишаються усі землі, крім земель приватної власності та
земельних ділянок, які на момент розмежування були надані у
користування комунальним підприємствам, установам та
організаціям (кладовища, громадські пасовища, сміттєзвалища
та інші об’єкти комунального господарства). У разі, якщо після
проведення розмежування земель виникає необхідність
розташування на землях державної власності комунального
об’єкта і навпаки, на землях комунальної власності –
державного об’єкта, то відповідні земельні ділянки під ними
будуть автоматично змінювати форму власності при оформленні
на них правовстановлюючих документів.
Усі раніше розроблені проекти землеустрою передбачено
залишити чинними і включити як складову частину до схем
землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання
та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць,
проектів землеустрою щодо впорядкування території населених
пунктів, матеріалів інвентаризації земель, а також іншої
документації із землеустрою.
Список літератури:
1. Земельний кодекс України. (зі змінами та доповненнями від 7
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2. ЗУ «Про розмежування земель державної та комунальної
власності» (зі змінами та доповненнями від 6 вересня 2012 р.)
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Марія Зазулик
Науковий керівник – доц. Кеца О.В.
Вплив ω -6 та ω-3 поліненасичених жирних кислот
на вміст білкових сульфгідрильних груп у мікросомній
фракції печінки щурів
Поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК) – компоненти
фосфоліпідів усіх клітинних мембран, які стабілізують
ферменти у функціонально-активній конформації. ПНЖК мають
здатність вбудовуватися в мембрану, зв’язуватися з
мембранними білками та змінювати їх функції. На зміну складу
ПНЖК у клітині, в першу чергу, реагують мембрани
ендоплазматичного ретикулуму (ЕР), які забезпечують
структурно-функціональну стабільність компонентів клітинної
системи детоксикації. Насичення організму ПНЖК може
призвести до генерації вільних радикалів, мішенями дії яких
можуть бути сульфгідрильні групи (SH-групи) білків.
Мета роботи – визначити вміст білкових SH-груп у
мікросомній фракції печінки щурів за умов диференційного
забезпечення ω-6 та ω-3 ПНЖК.
Тварини були поділені на три групи: І – контрольна група
щурів, які отримували ω-6 та ω-3 ПНЖК; ІІ – щурі, які
отримували лише ω-6 ПНЖК; ІІІ – тварини, які отримували
лише ω-3 ПНЖК.
У результаті проведених досліджень було встановлено, що в
групи щурів, які протягом чотирьох тижнів знаходилися на
напівсинтетичній дієті, що містила лише ω-6 ПНЖК вміст
білкових SH-груп у мікросомній фракції печінки знижувався у
1,6 рази порівняно з контрольною групою тварин (рис.).
Зниження рівня білкових SH-груп може відбуватися в
результаті їх вільнорадикального окислення. Так, вільна
арахідонова кислота – основний представник ω-6 ПНЖК, в
організмі швидко метаболізується, перетворюючись в
простагландини і тромбоксани. Простациклін 2, який
синтезується з арахідонової кислоти, викликає вазоконстрикцію,
а тромбоксан 2 активує агрегацію тромбоцитів, що призводить
до генерації активних форм кисню (АФК) в організмі [1, 16, с.2].
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Рис. Вміст SH-груп білків у мікросомній фракції печінки щурів
за різного забезпечення 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.

З іншого боку, окислення SH-груп білків мікросомної фракції
печінки може призвести до інактивація цитохрому Р-450 –
ензиму, який не лише бере участь в біотрансформації токсичних
речовин, але й в метаболізмі арахідонової кислоти [2, 10, с.14].
Аналізуючи результати досліджень групи щурів, які
отримували лише ω-3 ПНЖК, не встановлено відмінностей у
вмісті SH-груп білків мікросомної фракції печінки порівняно з
показниками характерними для контрольної групи тварин.
Отже, утримання щурів протягом чотирьох тижнів на
напівсинтетичній дієті, яка містила лише ω-6 ПНЖК призводить
до зниження вмісту сульфгідрильних груп білків мікросомної
фракції печінки щурів порівняно з тваринами, які отримували
оптимальне співвідношення ω-6 і ω-3 ПНЖК.
1.

2.
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Науковий керівник - доц. Панчук І.І.
Клонування кДНК АРХ4 Arabidopsis thaliana
Відомо, що для вищих рослин характерна наявність
мультигенних родин. Члени мульгенних родин відрізняються
між собою, що забезпечує кодування кількох ізоформ, які здатні
виконувати подібні або в деяких випадках різні функції.
В останньому випадку поліморфізм білків зумовлюється
необхідністю вибірково змінювати їх експресію в різних
компартментах клітини
залежно від різних умов. Група
пероксидаз кодується великою кількістю генів, яка становить
щонайменше 73 гени у A. thaliana L. та 138 генів у Orysa sativa
L. Одним із ключових ферментів у знешкодженні активних
форм кисню, а саме – пероксид водню є фермент аскорбат
пероксидаза (АРХ). У рослин АРХ також кодуються
мультигенними родинами, зокрема в A. thaliana розрізняють такі
ізоформи: три цитозольні (APX1, APX2, APX6), дві
хлоропластного типу (стромальна sAPX, тилакоїдна tAPX),
мітохондріальна (АРХ7) і три мікросомальні (APX3, APX4,
APX5). Існують дані щодо експресії деяких ізоформ АРХ за дії
різних стресових впливів, проте, роль окремих ізоформ
залишається до кінця не з’ясованою. Тому метою нашої роботи
є клонування кДНК АРХ4 A. thaliana, що слугує одним з етапів
для подальшого створення трансгенних ліній рослин, які здатні
до надекспресії гену АРХ4.
Першим кроком нашої роботи було отримання кДНК Арх4
шляхом ПЛР-ампліфікації. Для цього виділяли загальну РНК із
листків A. thaliana з використанням денатуруючого буферу,
який містив 4 М гуанідінтіоціанат, 25 мМ цитрат натрію
(рН=7,0), 0,1 М 2-меркаптоетанол та 0,5% саркозил. Виділення
полі(А)+-мРНК здійснювали за допомогою набору Oligotex kit
(Qiagen, США). 50 нг полі(А)+-мРНК конвертували в кДНК,
використовуючи праймер oligoT18 та зворотню транскриптазу
RNase minus (ThermoScript RT-PCR System, Invitrogen, Carlsbad,
CA, США). Отриману кДНК використовували як матрицю для
ПЛР. У ПЛР застосовували геноспецифічну пару праймерів
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Арх4St та Арх4Fin, яка забезпечувала ампліфікацію кДНК Арх4
від старт до стоп кодону. Праймери містили також сайт
впізнавання рестриктази XbaI, необхідний для подальшого
клонування. Ампліфікацію проводили з використанням ДНКполімерази. Розміри отриманого в результаті ампліфікації
продукту відповідали очікуваному. ПЛР-продукт лігували з
вектором pGEM-T vector (Promega, США) з використанням Т4
ДНК-лігази. Після трансформації лігазної суміші отримані
плазміди аналізували за допомогою рестриктазного картування.
Було проведено контрольне сиквенування трьох рекомбінантних
плазмід, яке показало повну ідентичність до послідовності
кДНК Арх4. Одну із плазмід - pGEM-T – АРХ4-2 було відібрано
для подальшої роботи.
Наступним етапом було перенесення кДНК Арх4 під
контроль
конститутивного
промотора.
Для
цього
використовували отриманий раніше в нашій лабораторії вектор
pUC-35S-NOS, який містить 35 S CaMV промотор та NOS
термінатор. Вектор pUC-35S-NOS та плазміда - pGEM-T –
АРХ4-2 оброблялись рестриктазою XbaI. Для запобігання
самозшивання вектору pGEM-Т його додатково обробляли
рестриктазою PstI. Суміш лігували за 22˚С протягом двох годин
та трансформували у компетентні клітини лінії Escherichia coli
XL-blue методом електропорації. У результаті отримана
рекомбінантна плазміда, що містила 35 S CaMV промотор,
кДНК Арх4 та NOS термінатор. Для подальшої трансформації у
рослини, цей конструкт необхідно було перенести у бінарний
вектор. Переклонування здійснювали по сайтам впізнавання
рестриктаз HindIII та EcoRI.
У
результаті
проведених
експериментів
отримано
рекомбінантну плазміду, яка представляє собою бінарний
вектор, у складі якого міститься 35 S CaMV промотор, кДНК
Арх4 та NOS термінатор. У подальшому ця плазміда буде
використана для трансформації рослин A. thaliana з метою
створення рослин з надекспресією Арх4.
Список літератури:
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III peroxidase large gene family in Arabidopsis thaliana // Gene. – 2002. –
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Інтенсивність генерації супероксидного аніон-радикала
у клітинах нирок щурів за умов аліментарної депривації
протеїну
Низькопротеїнову дієту часто використовують для лікування
хронічної ниркової недостатності, оскільки низький вміст
протеїну пригнічує швидкість клубочкової фільтрації [1]. Однак
аліментарні порушення білкового метаболізму можуть
супроводжуватися активацією вільнорадикальних процесів з
інтенсивним утворенням активних кисневих метаболітів. Вільні
радикали, в свою чергу, безпосередньо впливають на мембрани
епітеліальних клітин нирок, викликаючи їх пошкодження та
ініціюючи процес запальної інфільтрації [2].
Мета роботи – визначити інтенсивність генерації супероксидного
аніон-радикала (О2-) в клітинах нирок щурів за умов аліментарної
депривації протеїну.
Результати досліджень показали, що в мітохондріальній фракції
клітин нирок щурів, які перебували на низькопротеїновій дієті та
зазнавали аліментарної депривації протеїну впродовж усього
експерименту спостерігається інтенсифікація генерації супероксиду
(рис.1, а). Та, якщо при частковій нестачі протеїну на 28 добу рівень
О2- в мітохондріальній фракції зростає в 3 рази порівняно з
контролем, то у групі тварин, які перебували на безбілковій дієті,
досліджуваний показник перевищує значення контролю у 6 разів.
Вірогідно, посилене утворення О2- супероксидопродукуючими
комплексами електронотранспортного ланцюга мітохондрій за умов
часткового надходження протеїну та його повної відсутності у
харчовому раціоні є неспецифічною відповіддю клітини на появу
стресового фактора [2], що може призводити до порушень
окислювального гомеостазу нирок.
Дані літератури [3] свідчать, що в генерації супероксидного аніонрадикала також задіяні внутрішньоклітинні ензими цитозолю,
зокрема ліпооксигеназа, циклооксигеназа, ксантиноксидаза.
Нами встановлено, що в цитозольній фракції клітин нирок щурів
за умов низькопротеїнової дієти та аліментарної депривації протеїну
підвищення рівня О2- спостерігається лише на завершальних етапах

72

нмоль/(хв·мг протеїну)

75

нмоль/(хв·мг протеїну)

експерименту (рис.1, б). Оскільки основна частка супероксиду в
цитозолі продукується за участю ксантиноксидазної системи, то,
вірогідно, встановлене нами підвищення О2- відбувається внаслідок
трансформації дегідрогеназної форми ензиму в оксидазну.
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Рис. 1. Рівень генерації супероксиду в мітохондріальній (а) та
цитозольній (б) фракціях клітин нирок за умов аліментарної
депривації протеїну
– тварини, які отримували повноцінний напівсинтетичний раціон (контроль);
– тварини, які перебували на низькопротеїновій дієті;
– тварини, які зазнавали аліментарної депривації протеїну;
* −статистично вірогідна різниця порівняно з показниками контролю, Р≤0,05.

Отже, за умов аліментарної депривації протеїну в мітохондріальній
фракції клітин нирок щурів інтенсифікація генерації супероксидного
аніон-радикала відбувається впродовж усього експерименту, тоді як у
цитозолі лише на завершальних етапах.
1.
2.
3.
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Проблеми та актуальність дослідження Фосфору
у ґрунтах
Розв’язання однієї з глобальних проблем людства –
продовольчої – неможливе без постійного розширення
аграрного виробництва на основі новітніх технологій.
Водночас головним лімітуючим фактором для розвитку
сільськогосподарського виробництва залишаються ґрунти,
рівень їхньої родючості. Збереження останньої потребує
різноманітних заходів у відповідності до просторового
розміщення агроекосистем. Проте визнано, що одним з
найважливіших компонентів, без якого неможливе ефективне
аграрне виробництво, є вміст у ґрунтах Фосфору.
Отже, безпосередньо та опосередковано з вмістом Фосфору
у ґрунтах зв’язані проблеми і менеджменту агровиробництва, і
якості довкілля: 1) абсолютний його вміст, найперше у
доступній для рослин формі для забезпечення необхідної
урожайності; 2) кругообіг цього елемента у контексті
глобальних біогеохімічних циклів; 3) кількості у суміжних
середовищах, перш за все у водоймах та річках [3 – 4].
Середній вміст (ppm) Фосфору у ґрунтах складає: валовий –
1000, доступні рослинам форми – 20 – 50; водорозчинні – 0,01
– 0,30 [2]. Розчинність зменшується при збільшенні
сорбованих форм Фосфору за умов підвищеного вмісту глин,
оксидів заліза та алюмінію, вторинних мінералів (з вмістом
карбонатів кальцію, заліза, алюмінію), органічної речовини.
У ґрунтах Фосфор перебуває в органічній та неорганічній
(в більшості ґрунтів – від 50 до 75 %) формах, у динамічній
рівновазі залежно від конкретних чинників та умов. Перехід у
доступну для біоти органічну форму відбувається досить
повільно, відповідно виникає проблема забезпечення рослин
цим елементом.
Фосфор – головний регулятор усіх інших біогеохімічних
циклів, а тому під впливом антропогенної діяльності
змінюється його перерозподіл (акумуляція – розсіювання) у
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всіх інших середовищах. Проблемою вважають збільшення
кількості Фосфору в окремих ландшафтах і цей процес –
фосфоризація – має не менш негативні наслідки, ніж
збіднення Фосфором ґрунтів у межах агроекосистем.
Важливим аспектом оцінки кількості Фосфору у ґрунтах є
визначення його індикаторних можливостей. Сутність цього –
виявлення можливих змін ґрунтів і довкілля загалом в місцях
давнього перебування людей, в яких тривалий час зберігається
підвищена кількість цього елемента. Установлені [1] особливості
вмісту
та
розподілу
Фосфору
у
ґрунтах
районів
ранньослов’янської культури показують, що його антропогенна
акумуляція відбувається переважно на місці проживання і
побутової діяльності людини, але відповідні зміни відсутні в
белігеративних ареалах.
Вміст рухомих форм Фосфору (визначався методами
Кірсанова та Мачигіна) у фонових і похованих ґрунтах
стаціонару Подвірна змінюється досить істотно. Ці зміни,
найперше, стосуються абсолютного вмісту: в орних горизонтах
ґрунтів агроекосистеми його кількість складає від 50 – 70 мг/кг
ґрунту. Проте вниз по профілю вміст Фосфору різко зменшується
– до 10 мг/кг і менше. Водночас у похованому ґрунті
максимальна кількість Фосфору в перехідних горизонтах,
зменшуючись як до материнської породи (2 мг/кг), так і до
верхнього гумусового горизонту (14 мг/кг) Отже, вміст і
поведінка фосфору істотно змінюються як у часі, так і в просторі.
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75

Іванна Іванчук
Науковий керівник – проф. Волков Р.А.
Клонування 5’ зовнішнього транскрибованого спейсера
генів 35S рРНК у представників роду Phуsalis
Родина Пасльонових включає близько 90 родів і не менш як
2500 видів, поширених у тропічних, субтропічних і помірних
областях переважно Центральної та Південної Америки. Значна
кількість видів, що належать до родів Solanum, Capsicum,
Nicotiana відіграють важливу роль у сільському господарстві, [1,
Vol. 36, p. 163; 3, Vol. 32, p. 445], що зумовлює масштабне вивчення родини Solanaceae, зокрема із застосуванням молекулярно-генетичних маркерів, у тому числі генів, що кодують 18S,
5.8S і 25/28S рибосомальну РНК (35S рДНК) [2, Vol. 276, p. 59;
3, Vol. 32, p. 445]. Види роду Phуsalis також мають сільськогосподарське значення, проте особливості будови 35S рДНК у них
залишаються нез’ясованими. Тому у даній роботі було поставлено мету: здійснити клонування ділянки міжгенного спейсера –
5’ зовнішнього транскрибованого спейсера (5’ЗТС) 35S рДНК
видів Phуsalis alkekengi L. і Ph. pubescens L. для подальшого сиквенування.
Загальну ДНК виділяли зі свіжих і гербарних зразків за традиційною методикою. Ампліфікацію 5’ЗТС 35S рДНК проводили методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з використанням пари праймерів RV20-Not+18S-Not і полімерази TaqPol.
Продукти ПЛР-ампліфікації піддавалися розщепленню ендонуклеазою рестрикції Not І і лігуванню у сайт Eco52 I плазміди
pLitmus 38. Рекомбінантні плазміди трансформували у
Esherichia coli лінії XL-blue методом електропорації. Скринінг
колоній плазмідами проводили методом «blue-white colony selection». З відібраних колоній методом лужного лізису виділяли
рекомбінантні плазміди та проводили їх ідентифікацію розщепленням ендонуклеазами Eco52 I і BamH I.
Усього було відібрано 6 клонів Ph. alkekengi і 4 клони Ph.
pubescens. У результаті аналізу електрофореграми розділення
фрагментів рестрикції рекомбінантних плазмід встановлено, що
розщеплення ендонуклеазою Eco52 I чотирьох із них приводило
до утворення 1-2 фрагментів, що свідчить про наявність вставки,
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а також про імовірну присутність Eco52 I-сайту в ній (рис. 1).
Результати розщеплення ендонуклеазою BamH I підтверджують
наявність вставки у зазначених плазмідах та в одному клоні
Рh. pubescens (рис. 2).

Рис.
2.
Електрофореграма
результатів
розділення
продуктів
розщеплення
відібраних клонів ендонуклеазою рестрикції BamH I.
1 – маркер Gene Ruler DNA
Ladder Mix;
2-3 – клони Рh. pubescens.

Рис. 1. Електрофореграма результатів розділення продуктів
розщеплення відібраних клонів
ендонуклеазою
рестрикції
Eco52 I.
1-4 – клони Ph. alkekengi;
5 – плазміда pLitmus 38.

Для подальшого визначення первинної нуклеотидної послідовності вставок необхідно провести сиквенування відібраних клонів.
1.

2.

3.
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Структура аранеокомплексів приміщень і деяких
споріднених місцеіснувань м. Чернівці
Вивчення закономірностей адаптації тварин до урбанізованого
середовища залишається актуальним у зв’язку з розростанням міст.
Павуки характеризуються високою чисельністю у складі різних
екосистем, у тому числі й у складі урбоекосистем; їм властиве
неабияке значення як регуляторам чисельності шкідливої
ентомофауни. Дослідження павуків підвальних приміщень України
мають фрагментарний характер. Аналіз існуючих джерел показав,
що автори найчастіше порівнюють аранеофауну підвалів із
печерною аранеофауною.
Дослідження проводились на основі матеріалу зібраного методом
ручного збору протягом 2011-2012 років в місті Чернівці з зовнішніх
стін, поверхів та підвалів споруд, а також споріднених місцеіснувань
аранеокомплексів. Будівлі досліджували на вулицях: Стасюка,
Ентузіастів, Комарова, Піденно-Кільцева, Бульвар, Заводська,
Хотинська, Ватутіна, Лесі Українки, а також біля входу та виходу з
метро (вул. Нахімова, вул. Волгоградська). Всього зібрано 4485 екз.
павуків, з них 1758 статевозрілі (визначено до виду), в тому числі з
під’їздів – 1508, зовнішніх стін – 108, підвалів – 114, метро – 116.
Розрахунки зроблено з урахуванням лише статевозрілих особин
(табл.). Притримувались систематичних назв наведених у [1].
Структуру домінування аранеокомплексів визначали за [2]:
еудомінанти (ЕУ) – 31,7-100%, домінанти (Д) – 10,1-31,6%,
субдомінанти (СД) – 3,2-10,0%, рецеденти (Р) – 1,1-3,1%,
субрецеденти (СР) <1%.
Таблиця
Домінантний комплекс досліджених біотопів м. Чернівці
Родина, вид
Agelenidae
Tegenaria domestica (Clerck, 1757)
Mathonica ferruginea (Panzer, 1804)
Amaurobiidae
Amaurobius ferox (Walck., 1830)
Clubionidae

Під’їзди

Зовн.
стіни

Підвали

Метро

0,7/СР*

2, 8/Р

7,0/СД

14,3/Д
14,3/Д
10,7/Д

78

Clubiona terrestris West., 1851
Linyphiidae
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865)
1,2/Р
3,7/СД 17,5/Д
Meioneta rurestris (C. L. Koch, 1836)
Nesticidae
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757)
Pholcidae
Pholcus alticeps Spassky, 1932
3,3/СД
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)
57,6/ЕУ 6,5/СД 72,8/ЕУ
Spermophora senoculata (Duges, 1836)
4,6/СД
Tetragnathidae
Metellina merianae (Scopoli, 1763)
M. segmentata (Clerck, 1757)
Theridiidae
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875)
0,5/СР 7,4/СД
P. tepidariorum (C. L. Koch, 1841)
5,2/СД 37,0/ЕУ
Steatoda bipunctata (L., 1758)
0,4/СР 4,6/СД
S. castanea (Clerck, 1757)
9,6/СД 10,2/Д
S. grossa (C. L. Koch, 1838)
4,7/СД 0,9/СР
1,8/Р
Примітка. * - частка виду від загальної кількості екземплярів мурах
біотопі, % / клас домінування (пояснення див. у тексті)

3,6/СД

3,6/СД
35,7/ЕУ

3,6/СД

3,6/СД
7,1/СД

у певному

Еудомінантим видом аранеокомплексів під’їздів та підвальних
приміщень є Ph. phalangioides, в той час як в аранеокомплексах
зовнішніх стін еудомінантом виступає P. tepidariorum , метро –
N. cellulanus. Отже, аранеокомплекси під’їздів та підвалів м.
Чернівці характеризуються значними відмінностями у структурі
домінування. Тут виокремлюються поодинокі види із високою
чисельністю на тлі видів, представлених незначною кількістю
особин. Аранеокомплекси зовнішніх стін s метро характеризувалися
більш вирівняною структурою домінування.
1.

2.

Список літератури
Platnick N. I. The World Spider Catalog, Version 13.5 [Електронний
ресурс] / N. I. Platnick // American Museum of Natural History. – 2000-2013.
– Режим доступу:
http://reserch.amnh.org/entomology/spiders/catalog/index.html.
Stöcker G. Ein Modell der Dominanzstruktur und seine Anwendung / G.
Stöcker, A. Bergmann // Arch. Naturschutz u. Landschaftforsch. – Berlin,
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Каталазна активність Sarcina flava за дії
сесквітерпенових лактонів Saussurea porcii Degen
Переваги застосування антимікробних засобів рослинного
походження обумовлені їх низькою токсичністю, можливістю
тривалого застосування, більшою доступністю та здатністю до
біодеградації. Першими, за дії лікарських засобів на
мікроорганізми, активуються ферменти антиоксидантної
системи [1]. Для аеробних мікроорганізмів, до яких відноситься
Sarcina flava, антиоксидантна система представлена каталазою,
пероксидазою та супероксиддисмутазою, які захищають
мікроорганізми від екзогенних та ендогенних окислювальних
сполук. Зовнішніми окислювальними агентами можуть бути
різні хімічні речовини, в тому числі антисептичні та атимікробні
засоби. Тому метою нашої роботи було визначення каталазної
активності Sarcina flava за дії сесквітерпенових лактонів
S. porcii Degen.
Сесквітерпенові лактони отримували з хлороформної смолки
експлантів S. porcii методом препаративної тонкошарової
хроматографії. Препарати сумарної смолки лактонів та
індивідуальних фракцій вносили у поживне середовище МПБ в
концентрації 100 мг/мл. Інокульоване мікроорганізмами Sarcina
flava середовище інкубували при 37 °С на шейкері ЛАБ-ПУ-01
при 130 об/хв протягом 24 – 72 год. Після культивування
клітини із культуральної рідини видаляли центрифугуванням,
отримані суспензії піддавали дезінтеграції на УЗДН-2Т і
повторно центрифугували. Каталазну активність визначали
спектрофотометрично при 240 нм. За одиницю вимірювання
приймали мкмоль окисленого субстрату / хв у перерахунку на 1
мг білка, стандартизованої суспензії, що містила 1х109 клітин/мл
[2]. Кількість білка в пробі визначали за методом Лоурі.
Відомо, що ферментативна активність мікроорганізмів
істотно залежить від фази розвитку культури, і може
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у.о./мг білка

змінюватися впродовж росту бактерій [1]. Так, максимальні
показники каталазної активності Sarcina flava за дії всіх
досліджувальних факторів зафіксовані на 2 добу культивування,
що узгоджується з вищесказаним (рис. 1).
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

сума лактонів
Rf 0,36
Rf 0,95
контроль

1 доба

2 доба

3 доба

Рис. 1. Каталазна активність Sarcina flava за дії
сесквітерпенових лактонів S. porcii

Однак мікроорганізми в експоненційній фазі росту дуже
чутливі до дії різних хімічних речовин, у тому числі рослинного
походження. Виживання їх значно залежить від здатності
мобілізувати свої захисні ресурси. Тому збільшення каталазної
активності в дослідних зразках у порівнянні з контрольними
значеннями свідчить про активацію ферментів антиоксидантного захисту у відповідь на присутність у
культуральному середовищі сесквітерпенових лактонів.
Отже, підвищення рівня каталазної активності, за умов
внесення в культуральне середовище сесквітерпенових лактонів,
виникає внаслідок вираженої антимікробної дії препаратів з
рослинної сировини S. porcii.
Список літератури:
1. Курбанова А.И. Антиоксидантные ферменты микроорганизмов как
потенциальные факторы патогенности / А.И. Курбатова //
Международный медицинский журнал. – 2009. - № 1. – С. 136 – 139.
2. Фуртат І.М. Вплив умов культивування на каталазну активність
штаму Corynebacterium ammoniagenes УКМ АС-732 / І.М. Фуртат, Н.І.
Куниця // Наукові записки. – 2010. – Т. 106, Біологія та екологія. – С.
33 – 37.
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Клонування 5’ЗТС 35S рДНК видів роду Solanum L.
Рід Solanum налічує близько 1400 видів рослин і є найбільшим у родині Solanaceae та одним з найбільших серед квіткових
рослин. Багато видів роду мають застосування у сільському господарстві та є сировиною для виробництва лікарських засобів
[3, р. 1-8]. З огляду на це, представники роду Solanum в останні
десятиліття піддаються інтенсивним дослідженням на молекулярному рівні, у тому числі із застосуванням молекулярногенетичних маркерів, зокрема генів, які кодують 18S, 5.8S, та
25/28S рибосомальну РНК (35S рДНК) [2, Vol. 32, с. 456-460].
Тому у нашій роботі було здійснено клонування частини міжгенного спейсера (МГС) 35S рДНК – 5’ зовнішнього транскрибованого спейсера (5’ЗТС) видів роду Solanum: S. melongena L.
(баклажан) і S. mammosum L. для подальшого сиквенування і
проведення порівняльного аналізу сиквенованих послідовностей
з метоюуточення таксономічного положення та з’ясування філогенетичних зв’язків у межах роду.
Загальну ДНК виділяли і з свіжих або гербарних зразків цетавлоновим методом [1, c. 58-61]. Оцінку якості отриманих препаратів ДНК проводили методом електрофорезу в 1% агарозному гелі [1, c. 70-72]. Для ампліфікації методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) використовували пару праймерів RV20Not + 18S-Not та полімеразу TaqPol. Аналіз продуктів ПЛРампліфікації проводили методом гель-електрофорезу у 0.8%
агарозному гелі. Для лігування по липких кінцях ПЛР-продукти
піддавали розщепленню ендонуклеазою рестрикції Not І і лігували у сайт Eco52 І плазміди рLitmus38 з використанням Т4
ДНК-лігази. Рекомбінантні плазміди трансформували в бактерії
Escherichia coli XL-blue методом електропорації. Скринінг колоній здійснювали методом blue-white colony selection. Виділення рекомбінантних плазмід із відібраних колоній проводили
методом лужного лізису. Ідентифікацію вставки у рекомбінантних плазмідах проводили шляхом розщеплення ендонуклеазою
рестрикції BamH I, оскільки раніше встановлено, що у ділянці
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5’ЗТС усіх дослдіжених представників родини Solanaceae виявлено сайт впізнавання цього ферменту.
Аналіз результатів електрофоретичного розділення продуктів
розщеплення виявив, що з відібраних клонів три клони
S. mammosum (рис. 1 – треки 1, 2 і 3) та один клон S. melongena
(рис. 1 – трек 6) містять вставку.

Рис. 1. Електрофореграма результатів розділення продуктів розщеплення відібраних клонів ендонуклеазою рестрикції BamH I:
1-5 – клони S. mammosum; 6, 7 – клони S. melongena; 8 – маркер
Gene Ruler DNA Ladder Mix.

Довжина виявлених фрагментів рестрикції відповідає очікуваній, що дає підстави для припущення про наявність вставки
продуктів ПЛР-ампліфікації 5’ЗТС у отриманих клонах і, отже,
виділені рекомбінантні плазміди можуть бути піддані сиквенуванню.
Список літератури
1. Панчук І. І. Практикум з молекулярної генетики. Навчальний пос. /
І. І. Панчук., Р. А. Волков – Чернівці: Рута, 2007. – 120 c.
2. Weese L. T. A Three-Gene Phylogeny of the Genus Solanum
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Vol.32, № 2. – P. 445-463.
3. Hawkes J.G. The economic importance of the family Solanaceae/ In: M.
Nee, D. E. Symon, R.N. Lester, J. P. Jessop (eds). Solanaceae IV. Advances in biologe and utilization. – Kew: Royal Botanic Gardens, 1999. –
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Кількісно – якісна характеристика
каротиноїдів мікроорганізмів
Використання каротиноїдів, що відрізняють різноманітністю
будови, фізіологічних та терапевтичних властивостей, як
барвників, антиоксидантів, антимутагенів, імуномодуляторів та
імуностимуляторів характеризується не лише щорічним
зростанням, а й розширенням прикладних сфер (сільськогосподарська галузь, аквакультура). Актуальними залишаються
проблеми пошуку, селекції продуцентів, оптимізації та
здешевлення умов їх культивування, адекватного виділення
активних агентів. Тому, метою роботи було визначення
загального вмісту та спектру каротиноїдів у клітинах
мікроорганізмів повітряної мікрофлори.
Серед відомих каротинсинтезуючих мікроорганізмів даного
біоценозу переважають представники родів Micrococcus,
Corynebacterium, Nocardia, Rhodotorula, а промислово цінними
є Phaffia i Blakeslea. Зважаючи на унікальні властивості та
високі синтетичні можливості (утворення білків, вітамінів),
об’єктами досліджень слугували чисті та виділені культури
Micrococcus luteus, Sarcina flava, Rhodotorula sp. Бактерії
культивували на МПБ, дріжджі на елективному поживному
середовищі, адаптованому для синтезу каротиноїдів протягом 5
діб. Мікробну масу відділяли центрифугуванням. Деградацію
клітин здійснювали ультразвуком. Екстракцію пігментів
проводили сумішшю етанолу та ацетону (1:1). Одержані
екстракти повністю упарювали, розчиняли у гексані або
етиловому спирті і використовували для реєстрації електронних
спектрів поглинання і хроматографічного розподілу (ТШХ).
Хроматографію проводили на силуфолових пластинках марки «Sorbfil» розміром 5×10 см. Апробували комбінації розчинників: гексан–бензол (29:1), гексан–бензол (9:1), ацетон–бензол–
петролейний ефір–гексан (10:10:3:10); хлороформ. Ідентифікували пігменти на основі забарвлення (без детектора) і значення
Rf.
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Оцінка якісного складу каротиноїдів повітряної мікрофлори
показала залежність їх спектра від системи застосованих розчинників. Зокрема, при всіх комбінаціях зареєстровано
наявність пігментних смуг з Rf=0,43. При використанні композиції гексан-бензол (29:1) для культури Rhodotorula sp.1 спостерігали появу трьох смуг, що дозволяє припустити наявність
специфічного ксантофілу – торуліну. У випадку застосування
суміші ацетон–бензол–петролейний ефір–гексан додаткову пігментну смугу виявляли для Sarcina flava.
У результаті спектрофотометричного аналізу встановлено,
що вміст загальних каротиноїдів у клітинах еукаріот перевищує
в 1,6–2 рази рівень даних вторинних метаболітів у клітинах
прокаріот (рис. 1).
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Рис. 1. Вміст загальних каротиноїдів у клітинах мікроорганізмів
Micrococcus luteus (1), Sarcina flava (2), Rhodotorula sp. 1 (3) та
Rhodotorula sp. 2 (4)

Отже, оптимальними комбінаціями розчинників для
визначення спектру каротиноїдів мікроорганізмів методом
хроматографії у тонкому шарі сорбенту є суміш гексан-бензол
(29:1) для каротинсинтезуючих дріжджів та ацетон–бензол–
петролейний ефір–гексан – для прокаріот. Висока синтетична
здатність Rhodotorula дозволяє говорити про перспективність
дослідження їх та використання як продуцентів речовин
широкого спектру дії.
1.
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NADH-дегідрогеназна активність мітохондрій печінки
щурів за умов аліментарної деприваціїї протеїну
Для розгляду причин змін у системі біотрансформації
енергії за умов аліментарної депривації протеїну актуальним є
визначення ланок, які лімітують її можливості [1]. Маркерним
ферментом
ефективності
функціонування
системи
енергетичного забезпечення клітини вважають NADHдегідрогеназу, що забезпечує постачання в дихальний ланцюг
протонів і електронів від NADH-залежних субстратів.
Метою нашої роботи було вивчення NADH-дегідрогеназної
активності мітохондріальної фракції печінки за умов
аліментарної депривації протеїну.
У дослідженнях використані три групи тварин: І - щурі, що
утримувались на низькопротеїновій дієті; ІІ - щурі, що
утримувались на безказеїновій дієті (повна аліментарна
депривація протеїну); ІІІ - контрольні тварини, які
утримувались на повноцінній напівсинтетичній дієті.
Результати проведених досліджень показали, що в групі
тварин, які протягом двох тижнів утримувалися на
низькопротеїновій дієті, спостерігається підвищення NADHдегідрогеназної активності зі збереженням встановленої
тенденції і на 28 добу експерименту. Тобто за умов білкової
недостатності спостерігається посилення потоків електронів і
протонів через І Комплекс дихального ланцюга, що, ймовірно,
пов’язано з інтенсифікацією катаболічних процесів у організмі
дослідних тварин.
У групі тварин, які знаходилися на безбілковій дієті, на 14
добу експерименту NADH-дегідрогеназна активність порівняно
з контрольною групою достовірно не змінюється. Водночас
тривале утримування тварин на дієті за умов повної
аліментарної депривації протеїну призводило до різкого
зниження досліджуваної ферментативної активності.
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Тобто гальмування активності досліджуваного ферменту
системи
енергозабезпечення
NADH-дегідрогенази
спостерігається лише за умов тривалої аліментарної депривації
протеїну, що, з одного боку, може бути пов’язано зі зниженням
надходження відновлювальних еквівалентів у дихальний
ланцюг, або, з іншого боку, з інгібуванням ферментативної
активності І Комплексу елекронотранспортного ланцюга
мітохондрій.
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Рис. NADH-дегідрогеназна активність мітохондрій печінки за умов
аліментарної деривації протеїну

Отже, зниження NADH-дегідрогеназної активності є
суттєвим лише за умов тривалого білкового голодування.
Імовірно, у реалізації змін у системі біотрансформації енергії
за умов аліментарної деривації протеїну лежать порушення на
рівні інших ферментативних комплексів дихального ланцюга,
що відкриває нові перспективи для пошуку критичних ланок у
системі енергозабезпечення.
1.
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Созологічна оцінка раритетного компоненту флори
ландшафтного заказника загальнодержавного
значення «Цецино»
Вивчення раритетних видів – особливо важливе питання
сьогодення, оскільки проблема збереження біорізноманіття
виявилася однією з найголовніших.
Доцільна оцінка сучасного стану природних компонентів, які
охороняються в межах об’єктів ПЗФ загальнодержавного
значення [3].
На території Чернівецької області наявні 23 заповідні об’єкти
загальнодержавного
значення,
надзвичайно
цікавий
ландшафтний заказник «Цецино», мальовничий лісовий масив,
який вкриває привершинну частину гори Цецина і знаходиться
на західній окраїні міста Чернівці [1].
Зазначимо, що заказник – одне з найпопулярніших місць
відпочинку жителів м. Чернівці, поряд розташовані дачні
ділянки. У зв’язку з цим він зазнає відчутної рекреаційної
дигресії, що негативно впливає на стан збереження угруповань
та видів, які тут охороняються. Для усвідомлення процесів і
явищ, які відбуваються на сучасному етапі, та їх прогнозування
виникає необхідність комплексного вивчення флори цього
регіону.
Складена на флористичних засадах класифікація рослинних
угруповань за участю раритетних видів свідчить, що 24
досліджених види входять до складу 9 асоціацій та 1 формації.
Найбагатші на раритетні види лісові ценози (табл. 1).
Раритетний компонент флори налічує 24 види, які належать
до 17 родів і 7 родин. Усі досліджені видів занесені до
«Червоної книги України» (2009) [2]. За категоріями рідкісності
МСОП види розділені наступним чином : зникаючі – 2, вразливі
– 8, рідкісні – 1, неоцінені – 13. Чим вища категорія рідкісності,
тим гірше вид забезпечений охороною.
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Найбільша кількість раритетних видів і повна відсутність
адвентивних видів у асоціації Fagetum (sylvatica) aegopodiosum
podagrariae) свідчить про її унікальність і необхідність
забезпечення охороною.
Таблиця 1
Насиченість угруповань ландшафтного заказника загальнодержавного
значення «Цецино» раритетними й адвентивними видами

Назва асоціації
Fagetum
(sylvatica)
dentariosum
(glandulosae)
Fagetum (sylvatica) caricosum (pilosae)
Fagetum (sylvatica) galiosum (odorati)
Fagetum (sylvatica) galeobdolosum (lutei)
Fagetum (sylvatica) alliosum (ursinii)
Fagetum (sylvatica) aposeridosum (foetidae)
Fagetum
(sylvatica)
aegopodiosum
podagrariae)
Fagetum (sylvatica) athyriosum (filixfeminae)
Fagеtum
(sylvaticae)
scopoliosum
(carniolicae)

Кількість видів
зага- раритет- адвен
льна
них
тив(шт./%)
них
39
2/5,1
1
38
45
28
28
26
38

3/7,9
2/4,4
3/10,7
2/7,1
2/7,6
6/15,7

1
3
1
1
1
0

25

1/4

0

28

2/7,1

0

Незначний раритетний компонент і збільшена адвентивна
фракція у більшості описаних асоціацій демонструє загальну
синантропізацію природних угруповань заказника.
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NO-синтазна активність у клітинах печінки
щурів за умов аліментарної депривації протеїну
NO-синтаза (КФ 1.14.13.39, NOS) – ензим, який каталізує
утворення оксиду азоту (NO) і цитруліну з L-аргініну за участю
молекулярного кисню та NADPH як донора електронів [1].
Оксид азоту має широкий спектр біологічної дії та
розглядається як один із месенджерів внутрішньо- та
міжклітинної сигналізації [2]. За даними літератури [3]
депривацію протеїну розглядають як стресовий чинник.
Водночас стрес індуковані зміни можуть виражатися в
посиленні синтезу оксиду азоту [1].
Мета даної роботи – дослідити NO-синтазну активність у
мітохондріальній та постмікросомній фракціях клітин печінки
щурів за умов аліментарної депривації протеїну.
Установлено, що як нестача білка у харчовому раціоні, так і
повна його відсутність призводять до підвищення рівня NOсинтазної активності, починаючи з 14 доби експерименту із
досягненням максимальних величин на 28 добу (рис. 1, а).
Ативація NO-синтази призводить до гіперпродукції оксиду
азоту. За фізіологічних умов у печінці NO проявляє
цитопротекторну дію, забезпечує розслаблення судин, запобігає
розвитку тромбозу, виступає в ролі антиоксиданта, проте при
надлишковому утворенні виявляє цитотоксичний ефект.
У високих концентраціях оксид азоту інгібує синтез протеїну.
NO взаємодіє з активними формами кисню, зокрема
супероксидом, утворюючи пероксинітрит – високоактивну
токсичну сполуку, що бере участь в нітруванні залишків
тирозину в білках [1, 2].
Двотижнева низькопротеїнова дієта не змінювала величину
NO-синтазної активності в порівнянні з контролем у
постмікросомній фракції клітин печінки щурів. Водночас на
завершальних етапах експерименту (28 доба) спостерігалося
підвищення NOS активності за умов аліментарної депривації – у
3,5 разу та умов незбалансованості за кількістю протеїну – у 2,2
разу порівняно з контролем (рис. 1, б).
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Отже, як повна відсутність протеїну в харчовому раціоні, так
і низькопротеїнова дієта призводять до підвищення рівня
мітохонріальної і цитозольної NO-синтазної активності, що
очевидно, супроводжується посиленим продукуванням оксиду
азоту.
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0
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б
Рис. 1. NO-синтазна активність у мітохондріальній (а) та
постмікросомній (б) фракціях клітин печінки щурів за умов
аліментарної деривації протеїну
– тварини, які отримували повноцінний напівсинтетичний раціон (контроль);
– тварини, які перебували на низькопротеїновій дієті;
– тварини, які зазнавали аліментарної депривації протеїну;
* – статистично достовірна різниця порівняно з контролем, Р≤0,05.
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Мікробоценоз бурувато-підзолистого ґрунту та
чорнозему опідзоленого за імітації кислотних опадів у
мікрокосмах
Серед лімітуючих екологічних факторів у ґрунтових процесах
важливе місце займають кислотні опади, які негативно впливають
на мікробоценоз грунтів. Мікрорганізми є надзвичайно чутливими
біоіндикаторами зміни рН середовища. У цьому плані особливої
уваги заслуговують дослідження впливу кислотних опадів на
мікроорганізми агроекосистем. Під їх впливом відбувається
закислення ґрунтів, вимивання поживних елементів, пригнічується
життєдіяльність ґрунтової біоти і в цілому зазнають змін як
фізико-хімічні, так і мікробіологічні властивості едафотопів.
Вплив кислотних опадів на мікробоценоз ґрунтів вивчали в
імітаційних дослідах мікрокосмів. Для дослідження були відібрані
два типи ґрунтів, а саме бурувато-підзолистий та чорнозем
опідзолений. Наповнені ґрунтом мікрокосми двічі на тиждень
поливали розчином сірчаної і азотної кислот доведеним до рН –
3,0. Контрольні варіанти модельних дослідів поливали
дистильованою водою. Повторність дослідів 4-кратна. Через
місяць визначали у ґрунтах кількість мікроорганізмів
культивованих на відповідних поживних середовищах.
Бурувато-підзолисті ґрунти характеризуються досить низькою
природною родючістю, що зумовлена високою кислотністю,
низьким вмістом гумусу, ненасиченістю основами, а також
підвищеним вмістом алюмінію [1,2]. На відміну від них, чорноземи
опідзолені мають значно кращі фізико-хімічні та мікробіологічні
властивості. Реакція ґрунтового розчину близька до нейтральної,
що зумовлено наявністю карбонатів в профілі ґрунту. Вміст гумусу
становить 4,7 %, що сприятливо впливає на живлення
мікроорганізмів.
Установлено, що актуальна кислотність бурувато-підзолистих
ґрунтів у дослідних варіантах порівняно з контролем значно
знизилась(табл.1). Це сприяє підвищенню вмісту рухомих форм
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алюмінію в грунтовому розчині та пригніченні життєдіяльності
бактерій.
Таблиця1
Вміст бактерій і грибів в чорноземі опідзоленому та буруватопідзолистому ґрунті за дії кислотних опадів (млн /г ґрунту).
Ґрунт
рН н2о
Бактерії,
Гриби,
МПА
Чапека -Докса
Бурувато-підзолистий
(контроль)
Бурувато-підзолистий
дослід
Чорнозем опідзолений
(контроль)
Чорнозем опідзолений
дослід

4,95

8,89±0,75

0,38±0,02

3,84

0,11±0,01

0,41±0,03

5,90

10,9±1,0

0,30±0,01

5.48

9,82±1,0

0,47±0,04

Штучне підкислення чорнозему опідзоленого нейтралізується
наявністю карбонатів. Тому підкислення даного грунту слабо
впливає на зміну рН і вміст мікроорганізмів. На відміну від
бактерій, гриби більш стійкі до кислотних опадів, у буруватопідзолистому грунті їх вміст майже не змінився. Водночас кислотні
опади позитивно вплинули на вміст мікроміцетів в чорноземі
опідзоленому.
Отже, кислотні опади в більшій мірі впливають на
мікробоценоз бурувато-підзолистих поверхнево оглеєних кислих
ґрунтів. На відміну від них, у чорноземах опідзолених унаслідок
високої їх буферності, мікробоценоз більш стійкий до
несприятливих факторів середовища.
1.
2.

Список літератури
Руденко С.С. Алюміній в природних біотопах: Біохімічна адаптація
тварин.- Чернівці: Рута, 2001. – 300 с.
Огородова С.В., Том’юк Б.П. Дослідження мікробоценозу
бурувато-підзолистих грунтів Передкарпаття з підвищеним
вмістом алюмінію. Науковий вісник Чернівецького університету:
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Микола Кіронда
Науковий керівник – проф. Солодкий В. Д.
Схема класифікації територій та об’єктів
природно-заповідного фонду України
При веденні кадастру територій та об’єктів природнозаповідного фонду України визначальне значення має їх
класифікація. У Законі «Про природно-заповідний фонд
України» наведена детальна класифікація територій та об’єктів
ПЗФ. Проте на даний час не розроблена відповідна схема,
необхідна для її просторового уявлення [1].
До природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ) України
належать:
- природні території й об'єкти - природні заповідники,
біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні
ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні
урочища;
- штучно створені об'єкти - ботанічні сади, дендрологічні
парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового
мистецтва.
Заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні
парки, зоологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового
мистецтва залежно від їх екологічної, наукової, історикокультурної цінності можуть бути загальнодержавного або
місцевого значення.
Наголосимо, що біосферні заповідники (таких на Україні
чотири), мають не тільки загальнодержавне, але й міжнародне
значення.
Залежно від походження, мети і необхідного режиму охорони
заказники поділяються на ландшафтні, лісові, ботанічні,
загально-зоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні,
гідрологічні, загально-геологічні, палеонтологічні та карстовоспелеологічні. Пам'ятки природи поділяються на комплексні,
ботанічні, зоологічні, гідрологічні та геологічні [2].
Отже, для візуального сприйняття класифікації територій та
об’єктів природно-заповідного фонду України можна
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запропонувати блок-схему, котра відображає вищезазначену
класифікацію (рис.).
Використання наведеної схеми дасть змогу ліпше
запам’ятати порядок класифікації ПЗФ за допомогою
просторового сприймання на заняттях з навчальних дисциплін,
програма яких передбачає ознайомлення з основами заповідної
справи, зокрема кадастрів природних ресурсів.

Рис. Схема класифікації територій та об’єктів ПЗФ України
Список літератури:
1. Солодкий В. Д. Основи заповідної справи: Навч. посібник. –
Чернівці: Зелена Буковина, 2012. – 320 с.
2. Микула О. Я., Ступень М.Г., Пересоляк В. Ю. Кадастр
природних ресурсів: Навч. посібник. –Львів: Новий світ – 2000, 2006. –
192 с.
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Альбіна Козак
Науковий керівник – доц. Решетюк О.В.
Аналіз мережі природно–заповідного фонду (ПЗФ)
Кіцманського району
Природно-заповідний фонд України служить резерватом для
збереження біотичного та ландшафтного різноманіття. Тому
актуальним стає питання створення репрезентативної мережі
природно-заповідних об’єктів ПЗТ(О) окремих регіонів [1,2].
Метою нашої роботи було проаналізувати сучасний стан
мережі ПЗФ Кіцманського району, який знаходиться у межах
Прут-Дністровського межиріччя (пн.-зх. частина) Чернівецької
області. Площа району – 607км², густота населення - 115.5
осіб/км².
У результаті досліджень встановлено, що мережу ПЗФ
регіону складає 34 об’єкти, із них 3 загальнодержавного
значення (ЗДЗ): 8 заказників (2 ЗДЗ), 18 пам’яток природи (1
ЗДЗ), 2 заповідних урочища, 4 парки-пам’ятки садово-паркового
мистецтва, 2 дендрологічні парки (табл. 1).
Це невеликі за площами низькокатегорійні об’єкти (811,54
га), що складають 1,33 % від площі району. Відсоток суворої
заповідності – 1 % від загальної площі ПЗТ(О). Ступінь
інсуляризованості категорій мережі ПЗФ Кіцманського району
досить високий. Окрім заказників («Цецино», «Совицькі
болота», «Чорторийський»), решта ПЗТ(О) мають площі менші
50 га (91 %), тому екологічно нестабільні та відіграють незначну
роль у збереженні біорізноманіття району. Об’єкти мережі
нерівномірно розташовані на території (1 бал), ландшафтна
репрезентативність низька (1 бал).
Проте ботанічна та фауністична унікальність досить висока
(до Червоної книги України занесені 64 види рослин і 38 видів
тварин [4]). Кіцманський район має величезні запаси водних
ресурсів. Близько половини об’єктів ПЗФ (17) – гідрологічні
заказники та пам’ятки природи, з них 11 - мінеральні джерела
(Брусницька й Оршівецька мінеральна). У районі багато
пам’яток архітектури, історії, мистецтва та природи тощо.
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Таблиця 1
Оцінка значущості мережі ПЗФ Кіцманського району
Категорія

Заказники
Заповідні
урочища
Пам’ятки
природи
Парки
пам’ятки
садовопаркового
мистецтва
Дендрологі
чні парки
Всього

Заказники
загальнодержавного
значення
(ЗЗД)
Кіль- Плокість, ща,
га
шт.
2
535,0
-

%
заповідності

%
суворої
заповід
ності

Ступінь
інсуляризованості

130,9
60,0

82,2
7,39

7,4

0,22
0,13

Заказники
місцевого
значення (ЗМЗ)
Кількість,
шт.
6
2

Площа, га

1

20,4

17

40,64

7,48

-

0,29

-

-

4

21,6

2,62

-

0,06

-

-

2

3,0

0,35

-

0,02

3

555,4

31

256,14

100

7,4

0,72

Отже, мережа ПЗФ Кіцманського району має низький рівень
заповідності, представлена низькокатегорійними об’єктами з
невеликими площами. Проте регіон має величезний потенціал,
тому потребує обґрунтування для розширення мережі ПЗФ.
1.

2.
3.

Список літератури:
Андрієнко Т.Л., Онищенко В.А., Клєстов М.Л., Прядко О.І.,
Арап Р.Я. Система категорій природно-заповідного фонду
України та питання її оптимізації (під ред. д.б.н. проф. Т.Л.
Андрієнко). – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 60 с.
Сівак В. К., Солодкий В. Д., Королюк В. І., Білоконь М. В.
Буковина-край заповідний. – Чернівці: Зелена Буковина, 2004
– 112 с.
Червона книга України. Рослинний світ. – К.: 2009. – 900 с.

97

Оксана Козак
Науковий керівник – доц. Шелифіст А.Є.
Протеолітична активність культурального
середовища Bacillus subtilis на фоні спиртового
екстракту Ligularia sibirica (L.) Cass.
Популярним модельним органiзмом для численних
досліджень, закрема аналізу біологічної активності рослинних
препаратів, є бактерія B. subtilis [1]. Вторинні метаболіти рослин
виявляють суттєвий вплив на різні аспекти життєдіяльності
бактерій. У зв’язку з цим метою роботи був аналіз впливу БАР
L. sibirica, серед яких поліфеноли, терпенові сполуки та піролізидинові алкалоїди [3], на протеолітичну активність культурального середовища B. subtilis.
Дослідженню підлягали 1-, 2- та 3-добова культура бактерій
B. subtilis (непатентований штам), вирощуваних на середовищі,
що містило 12,5 % спиртового екстракту листків L. sibirica
(70 %). Ферментний препарат одержували висолюванням
культуральної рідини з наступним діалізом проти відповідного
буфера (pH 3.0, 6.0, 8.0). Субстратом служив гемоглобін [1].
Важливою перевагою протеїназ видів роду Bacillus є їх
активність у широкому діапазоні рН [1]. Як видно з рис. 1, 2,
протеолітична активність культурального середовища найбільш
вираженою є при кислих значеннях рН, а її кількісні значення у
процесі культивування суттєво зростають. Додавання
рослинного екстракту суттєво підвищує її рівень в 1-добової
культури, що особливо проявляється при рН 3,0 і 8,0.

Рис.1. Гемоглобінолітична активність ферментного препарату однодобової культури B. subtilis (М±m, p<0.05), де * - достовірна різниця
по відношенню до контролю

98

При подальшому культивуванні бактерій за наявності у
середовищі росту рослинного екстракту в усіх випадках спостерігається суттєве зниження досліджуваного показника (рис. 2).
Так, при рН 3,0 для 2-добової культури встановлене двократне
падіння протеолітичної активності, у той час, як при інших значеннях рН її рівень наближається до значень контролю. Виявлені відмінності суттєво посилюються для 3-добової культури, для
якої характерне зниження досліджуваного показника у два і
більше разів.

Рис.2. Гемоглобінолітична активність ферментного препарату 2- і 3добової культури B. subtilis (М±m, p<0.05), де * - достовірна
різниця по відношенню до контролю, а – pH 6.0, б – pH 8.0

Особливістю досліджуваного штаму бактерій є перехід до
кінця першої доби культивування у стадію стаціонарного росту,
що супроводжується секрецією великої кількості ферментів.
Цей період також розглядають як час підготовки клітини до
споруляції. Отримані результати дозволяють говорити про позитивний вплив БАР L. sibirica на протеолітичну активність
культурального середовища тільки на початкових етапах росту
культури. Пригнічення її надалі, ймовірно, пов’язане з
наявністю в препараті алкалоїдів, для яких відома антимікробна
активність [2].
1.

2.
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Маріана Козачук
Науковий керівник – асист. Череватов О.В.
Поліморфізм ВТС1 35S рДНК у метеликів родини
Nymphalidae
Рибосомні гени (рДНК) широко використовуються в якості
молекулярних маркерів
для філогенетичних досліджень.
Завдяки своїй поширеності, розміру та повільним темпам
еволюції, 35S рДНК найбільш часто аналізується серед усіх
молекулярних маркерів різного рангу таксонів. Тому метою
наших досліджень було дослідити ділянку внутрішнього
транскрибованого спейсера 1 (ВТС1) рДНК у метеликів родини
(Nymphalidae), яка могла б слугувати в якості маркерної
послідовності для можливостей детального вивчення таксономії
лускокрилих [1, c. 185-198].
Загальну ДНК екстрагували з тіла лускокрилих згідно
стандартного протоколу. В якості детергента при виділенні ДНК
використовували додецилсульфат натрію. Полімерність ДНК
перевіряли за допомогою електрофорезу в 1% агарозному гелі
[2, с. 157].
На початкових етапах досліджень рДНК лускокрилих
проводилась ампліфікація ВТС1 35S рДНК методом
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Для проведення ПЛР
використовували праймери RV0801 та RV0802 [3, c. 343-354]
Аналіз електрофореграм дозволив встановити серед
отриманих продуктів цілий спектр фрагментів ДНК.
Довжини ВТС1 35S рДНК у різних представників родини
Nymphalidae коливаються в межах від 700 до 800 пн (рис.1а,b).
Мінімальнa довжина фрагмента ВТС1 35S рДНК серед
досліджених видів виявилася у Erynnis tages, крім того, саме у
даного представника присутні ампліфікати з довжиною ~100 та
700 п.н. (рис.1, b)
Найбільший поліморфізм за довжиною ампліфікатів
зустрічається у виду Aphantopus hyperantus і нараховує ~4
різних фрагментів.
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a

b

Рис.1 Довжини ПЛР-продуктів повторюваних одиниць 18S рДНК
різних представників родини Nymphalidae

Отже, з отриманих результатів можна сказати, що у
представників родини Nymphalidae присутній поліморфізм
довжин ВТС1, який знаходиться в межах від 100 до 800 п.н.
Список літератури
1. Абрамсон Н.И. Молекулярные макеры, филогеография и поиск
критерия разграничения видов / Абрамсон Н.И. // Труды
Зоологического института РАН. – 2009. – № 1. – С. 185-198.
2. Маниатис Т. Молекулярное клонирование. Методы генетической
инженерии / Маниатис Т., Фрич Э., Сэмбрук Дж.; пер. с англ. – М.:
Мир, 1984. – 479 с.
3. Nguyen P. Evolutionary dynamics of rDNA clusters on
chromosomes of moths and butterflies (Lepidoptera)./ Nguyen Petr;
Sahara Ken; Yoshido Atsuo; Marec František // Genetica. - 2010. Vol 138, №3. – P. 343-354.

101

Юлія Колесник
Науковий керівник –асист. Череватов О.В.
Мінливість за довжиною 5S рДНК послідовностей у бджоли
медоносної, родини Бджолині (Apis mellifera L., Apidae)
На сьогодні відомо про існування щонайменше 6 порід
медоносних бджіл, що 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.
Точність визначень залежить від кількості використаних
молекулярних маркерів. Застосування послідовностей 5S рДНК
в якості молекулярного маркера з успіхом застосовується для
різних еукаріотичних організмів [1, с. 209; 2, с 414].
Метою наших досліджень було дослідити поліморфізм
повторюваної ділянки 5S рДНК у бджоли медоносної, що
належить до родини Бджолині (A. mellifera, Apidae).
У якості матеріалу для наших досліджень були використані
особини бджоли медоносної, зібрані в околицях м. Чернівці, та
умовно позначені ApM-1 – ApM-4.
Загальну ДНК екстрагували з тіла бджоли згідно
стандартного протоколу. В якості детергенту при виділенні ДНК
використовували додецилсульфат натрію. Полімерність ДНК
перевіряли за допомогою електрофорезу в 1% агарозному гелі
[3, c. 157]. Для ампліфікації повторюваної ділянки 5S рДНК був
використаний метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Для ПЛР були використані праймери RV0901 та RV0804, які є
комплементарними до послідовності 5S рДНК A. mellifera, та
були спроектовані на основі послідовностей, що присутні у базі
даних Genbank.
Аналіз електрофореграм показав, що повторювані ділянки
5S рДНК, у A. mellifera характеризуються поліморфізмом за

довжиною (рис.1). У якості маркерів використовували
ампліфікат відомої довжити та маркер Lambda DNA/Pstl.
Ампліфікати
більшості
досліджених
зразків
характеризуються наявністю двох фрагментів, довжиною
біля 200 та 800 п.н,. Так, у зразка ApM-1 виявлено 2
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фрагменти довжиною 300 та більше 500 п.н., у зразка
ApM-2 – 2 фрагменти, довжиною 400 та 800 п.н., зразок
ApM-3 – 2 фрагменти, довжиною 200 та 300 п.н., зразок
ApM-4 – 3 фрагменти, довжиною 300 та більше 500 п.н.

Рис.1.
Результати
електрофоретичного
ампліфікатів 5S рДНК бджоли медоносної.

розділення

ПЛР-

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.
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Лактатдегідрогеназна активність у цитозольній
фракції печінки щурів за умов аліментарної депривації
протеїну
Адаптація організму до білково-енергетичної недостатності
супроводжується
переключенням
метаболічних
шляхів,
спрямованих
на
підтримку
функціонування
систем
біотрансформації енергії. На сьогодні актуальним залишається
питання послідовності змін, які визначають включення
компенсаторних механізмів енергозабезпечення [1]. Одним із
ключових
ферментів
енергетичного
обміну
є
лактатдегідрогеназа – ензим, що каталізує зворотню реакцію
перетворення пірувату в лактат.
Метою нашої роботи було визначення лактатдегідрогеназної
активності у цитозольній фракції печінки за умов аліментарної
протеїнової депривації. Дослідження проводили на 3 групах
тварин: І групу становили тварини, які утримувались на
низькопротеїновій дієті; ІІ – тварини, що утримувались на
безбілковій дієті; тварини ІІІ групи утримувались на
повноцінній дієті та слугували контролем.
Результати
проведених
досліджень
показали,
що
утримування щурів на низькопротеїновій дієті призводить до
підвищення лактатдегідогеназної активності протягом усього
експериментального періоду. Вже через два тижні експерименту
спостерігається
підвищення досліджуваної ферментативної
активності у 2,5 рази порівняно з контрольною групою тварин.
При подальшому утримуванні тварин за умов часткового
білкового голодування спостерігається тенденція до підвищення
лактатдегідрогеназної активності. Імовірно, за умов нестачі
білків у харчовому раціоні спостерігається посилення
анаеробного окислення вуглеводів, що може бути пов’язано з
компенсаторною активацією анаеробних механізмів біотрансформації енергії у зв’язку з порушенням роботи дихального
ланцюга мітохондрій, і
спрямованих
на
підтримку
енергетичного статусу організму. Проте наслідком активації
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мкмоль/(с*мг білка)

лактатдегідрогенази може бути накопичення лактату, що призводитиме до розвитку внутрішньоклітинного ацидозу.
Водночас за умов повної аліментарної депривації протеїну
уже на 14 добу експерименту спостерігається різке зниження
лактатдегідрогеназної активності. Імовірно, гальмування
лактатдегідрогеназної активності може бути пов’язане із
інгібуванням ферменту оксалоацетатом, який є класичним
інгібітором лактатдегідрогенази та утворюється при аеробному
розщепленні глюкози.
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Рис. Активність лактатдегідрогенази у цитозольній фракції печінки за
умов аліментарної депривації протеїну

Проте при тривалому білковому голодуванні у цитозольній
фракції печінки спостерігається підвищення лактатдегідрогеназної активності до рівня показників групи тварин, що
утримувались за умов часткової білкової недостатності.
Отже, при тривалому повному чи частковому білковому
голодуванні спостерігається підвищення лактатдегідрогеназної
активності. Активацію даної ферментативної активності за умов
аліментарної протеїнової депривації можна розглядати як
маркер зниження ефективності функціонування кисневозалежних шляхів біотрансформації енергії та компенсаторного
включення анаеробного гліколізу.
Список літератури:
1. Кашуро В.А. Некоторые механизмы нарушения биоэнергетики и
оптимизацияп подходов к их фармакотератии / В.А. Кашуро, В.Б.
Долго-Сабуров, В.А. Башарин и др. // Фармакология. – 2010. – Т. 11. –
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105

Наталія Копчук
Науковий керівник – асист. Тимочко Л.І.

Ампліфікація та клонування повторюваної
послідовності 5S р ДНК Diapriidae
Diapriidae – одна з родин проктотрупоїдних їздців,
представники якої розвиваються як ендопаразити личинок та
лялечок/пупаріїв інших комах (переважно Diptera). Сучасну
систему діапріїд розроблено виключно на основі класичних
порівняльно-морфологічних
методів.
Публікації
щодо
результатів досліджень філогенетичних зв`язків в межах
родини на основі результатів молекулярно-генетичних
досліджень, на даний час відсутні. З огляду на вищесказане,
дослідження мінливості вивчення 5S рДНК як молекулярного
маркера у видів Diapriidae особливо актуальні, а результати
роботи складатимуть вагомий внесок у вивчення системи
даної групи.
Метою нашої роботи було визначення видоспецифічних
особливостей організації 5S рДНК родини Diapriidae.
Виділення ДНК із тваринного матеріалу проводили за
загальноприйнятою методикою. В якості детергента при
виділенні ДНК використовували додецилсульфат натрію.
Полімерність ДНК перевіряли за допомогою електрофорезу в
2% агарозному гелі [2]. Ампліфікацію послідовності 5S рДНК
проводили методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Для проведення ПЛР застосовували праймери RV0803 та
RV0902, які комплементарні до ділянок кодуючої
послідовності 5SрДНК. Отримані ПЛР-продукти піддавали
розщепленню ендо-нуклеазою рестрикції Not I, і лігували у
плазмідний вектор pLitmus 38i за допомогою Т4 лігази.
Рекомбінантними плаз-мідами трансформували компетентні
клітини Esherichia coli лінії XL – blue методом електропорації.
Скринінг колоній здійс-нювали методом blue – white colony
selection. Наявність інсерту перевіряли розщепленням
ендонуклеазою рестрикції Eco 52 I. Довжину вставки
визначали електрофоретично з використанням маркера Gene
Ruler.
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Аналіз продуктів ампліфікації повторюваної послідовності 5S
рДНК Spilomicrus sp. та Belyta sp., що належать до підродин
Diapriinae і Belytinae відповідно, показав наявність поліморфізму за
довжиною ПЛР – продуктів (табл.). Так, для Belyta sp., виявлено два
варіанти ПЛР – продуктів різної довжини: близько 100 п.н. та 200
п.н., тоді як для Spilomicrus sp. спостерігалась наявність трьох
продуктів, два з яких аналогічні до ПЛР – продуктів першого виду,
та третій фрагмент довжиною понад 400 п.н.
Таблиця
Розмір ПЛР-продуктів повторюваних ділянок 5S рДНК
досліджуваних представників родини Diapriidae
Підродина

Вид

Довжина фрагменту,
п.н.

Belytinae
Diapriinae

Belyta sp
Spilomicrus sp.

100, 200
100, 200, 400

Наступним етапом досліджень було клонування повторюваної
послідовності 5S рДНК Belyta sp. У результаті отримано два клони
з довжиною інсерту 5S рДНК близько 500 п.н., що може бути
зумовлено наявністю такого варіанта повторюваної послідовності
в отриманому ПЛР-продукті в мінорній кількості.
Отримані результати вказують на наявність однакового
спектру довжин повторюваних послідовностей 5S р ДНК у
представників різних підродин Diapriidae. Для детальнішого
аналізу філогенетичних зв’язків у межах родини необхідно
провести порівняння нуклеотидної послідовності 5S р ДНК.
Cписок літератури
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Протеолітична й екзополісахаридпродукуюча
активності молочнокислих бактерій
Посилений інтерес до вивчення молочнокислих бактерій
обумовлений широким спектром використання як самих
прокаріот, так і структурних та секреторних їх компонентів не
лише у харчовій, а й медичній, фармацевтичній, хімічній галузях. Особливого значення набуває дослідження нових штамів як
перспективних пробіотичних засобів для корекції мікрофлори
організму людини, сільськогосподарських тварин та промислово
цінних риб [1]. До основних ознак таких мікроорганізмів
відносять: безпеку застосування, стійкість до природних інгібіторів травного тракту та антибіотиків, високий колонізаційний, антагоністичний, біосинтетичний, імуномодулюючий
потенціал, стимулюючий вплив на розвиток індигенної
мікрофлори. Тому метою роботи було дослідження екстрацелюлярної протеолітичної, екзополісахаридпродукуючої активностей стійких штамів молочнокислих бактерій, селектованих із
сертифікованих та ринкових молочних продуктів.
Як показали проведені дослідження, для всіх виділених
мікроорганізмів зафіксована вища активність кислих протеаз,
порівняно з нейтральними (рис.1(а).). Вважають, що кислими є
аспарагінові протеази, у слабокислому середовищі активні цистеїннові протеази. Причому діапазон коливання екстрацелюлярної
протеолітичної активності при рН 4,8 і 7,4 був ширшим у
культуральному середовищі природних штамів – S7-11 (у 1,3-1,6
разів), на противагу тенденції спостереженої при вивченні
штамів, отриманих із сертифікованих продуктів – S1-6 (20-40%).
Загалом, активність позаклітинних нейтральних протеаз
відрізнялася незначними відмінностями для різних штамів.
Найбільш відомими представниками нейтральних є металопротеази, деякі цистеїнові протеази, молекулярною масою 20-50
кДа та досить високим температурним оптимумом. Відомо, що
протеолітична активність характеризує не лише ступінь
засвоєння нутрієнтів, а й можливість деградації структурних
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клітинних компонентів патогенів. Окрім того, встановлено
важливе значення позаклітинних протеаз в утворенні активних
пептидів, зокрема трипептидів Вал-Про-Про (Іле-Про-Про), що
проявляють корисні (антигіпертензивні) властивості [2].
Дещо схожу тенденцію виявлено і при визначенні вмісту
екзополісахаридів. Нагромадження їх відрізнялося значною
інтенсивністю для природних штамів, перевищуючи ідентичний
показник штамів S1-6 у 2-2,5 рази (рис.1 (б)). На сьогодні
доведена роль мікробних екзополісахаридів у захисті клітин
продуцентів від різних несприятливих факторів, їх участь у
трофічному метаболізмі мікроорганізмів, утворенні біоплівок (у
процесах адгезії, сорбції, агрегації) та стимуляції захисних сил
макроорганізму.
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Рис. 1. Екстрацелюлярна казеїнолітична активність (1) та вміст
екзополісахаридів (2) у культуральному середовищі молочнокислих
бактерій

Отже, враховуючи відому залежність між антагоністичними
та адгезійними властивостями мікрофлори, виділені штами S2,
10,11 можна використовувати для конструювання полікомпозиційних пробіотичних засобів.
1.
2.
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Цвітіння та насіннєве розмноження представників
родини Cactaceae в умовах захищеного ґрунту
Вивчення ритмів росту та розвитку тропічних рослин у
захищеному ґрунті має велике значення для виявлення
перспективних видів для озеленення інтер’єрів [3, 2001, с. 7-9].
Дослідження ритмів розвитку рослин допомагає виявити їх
реакцію на зміну факторів оточуючого середовища, зокрема на
зміни температурного режиму та освітлення [2].
Як відомо, переважна більшість представників родини
Cactaceae – це світлолюбні рослини, ксерофіти [4, 1972],
переважна більшість яких не витримують затінення.
Для загальної оцінки сезонної ритміки росту та розвитку
рослин із досліджуваної родини в умовах закритого ґрунту слід
визначити строки цвітіння [1, 2008]. Впродовж 2006-2011 років
нами здійснено спостереження за цвітінням кактусів в умовах
власної колекції, яка налічує 144 види із 37 родів 2 підродин
Цереусові (Cereoideae) й Опунцієві (Opuntioideae) родини
Кактусові (Cactaceae). В умовах колекції представлені
різновікові екземпляри кактусів, із яких 23 види (16%) цвітуть, 5
видів (3,5%) плодоносять.
За початок цвітіння прийнята дата розкривання першої
квітки. Тривалість цвітіння різних видів кактусів значно
відрізняється: від 20 днів у Mammilaria duoformis до 3 днів у
Mammilaria multiceps. Тривалість життя окремої квітки у
кактусів коливається від 2 (Mammilaria duoformis, M. multiceps)
до 8 днів (Gymnocalycium fredrichii, G. ochoterenae).
Плодоношення в умовах інтер’єру зафіксоване у 15 видів
кактусів із нашої колекції (плоди 10 видів були замовлені в
Клубі любителів сукулентних рослин “Кактус Київ”). Ці види
сформували повнозернисте виповнене насіння, розмір і вага
якого залежать від виду.
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Найменшими
розмірами
характеризується
насіння
Gymnocalycium michanovichii (1,10±0,01 мм), найбільшими –
видів родів Astrophytum, Cephalocereus і Leuchtenbergia (2,362,48 мм).
Вага 1000 насінин місцевої репродукції теж залежить від
виду кактусів. Найлегше насіння формують види роду
Mammilaria (0,49-0,63 г), тоді як у представників роду
Astrophytum насіння важить від 3,2 до 5,03 г, найбільша вага
1000 насінин у Cephalocereus senilis – 7,33±0,04 г та
Leuchtenbergia prinsipis – 7,71± 0,09 г.
При дослідженні сіянців із насіння місцевої репродукції
виявилося, що тривалість періоду від висіву насіння до появи
сходів коливається в межах 3-16 днів. Це пов’язано як з
видовою належністю, так і з температурним режимом,
висіванням насінин у сухому вигляді або попередньо
замоченому в розчині перманганату калію.
При дослідженні динаміки росту сіянців окремих видів
кактусів виявилось, що у переважної більшості видів відсутній
період спокою, і тільки в окремих видів (Cephalocereus senilis,
Astrophytum capricorne, Mammillaria duwei) в зимовий період
спостерігається призупинення росту.
Список літератури:
1. Баглай К. М. Біологічні особливості інтродукованих у захищений
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національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Вип. 2(32).
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3. Баглай К. М. Перспективи використання одно- і дворічних сіянців
рослин з родини кактусових для фітодизайну / Баглай К. М., Панченко
С. О. //Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Вісник. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. Вип. 4. – К.:
Київський університет, 2001. – С. 7-9.
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Олександр Крижанівський
Науковий керівник – доц. Нікорич В.А.
Глинисті кутани ілювіювання як діагностична ознака
лесиважу в бурувато-підзолистих ґрунтах Передкарпаття
Бурувато-підзолисті оглеєні ґрунти Передкарпаття відносяться до
текстурно-диференційованих, в яких процеси вертикального
переносу речовини мають вирішальне значення в диференціації
профілю. Одним з найважливіших процесів перерозподілу є
низхідний суспензійний переніс. Згідно з дослідженями науковців
кафедри ґрунтознавства, означені ґрунти сформувались під впливом
буроземного, дернового, підзолистого, глеєвого, елювіальноглеєвого процесів та лесиважу [2]. Всі перераховані процеси досить
детально вивчені а їх протікання аргументовано різноманітними
показниками, критеріями та діагностичними ознаками, за
виключенням лесиважу. Вивченню цього процесу та його
документації були присвячені наші наукові пошуки.
У результаті наших досліджень було проаналізовано 10 типових
профілів бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів по всій території
Передкарпаття під різними екосистемами. Для вивчення
відбиралися зразки непорушеного грунту і виготовлялися надтонкі
зрізи за методикою Дж.Ступса [3]. Морфологія кутан описувалася за
монографією М. Броннікова, В.Таргульяна [1]. Для оцінки
гетерогенності архітектоніки зрізу визначали автокореляційну
характеристику зображення та PSD-спектр потужності сигналу, що
характеризує
квазіфрактальність
(самоподібність)
зразка
колориметричним методом з використанням комп’ютерної
програми ImageJ.
Аналіз результатів мікроморфологічного вивчення показав
присутність кутан ілювіювання в усіх досліджуваних ґрунтах,
зокрема, мікрошаруватих і лускуватих глинистих натічностей. У
ґрунті під ріллею виявлені лакування, кутани та слабко орієнтовані
глини, які переважно за Д.Ступсом відносяться до мікроламінованих
глинистих натічностей (Microlaminated clay infillings). Під цим
угіддям подібні новоутворення діагностовано у нижніх горизонтах, і
майже відсутні у поверхневих та елювіальних, за винятком
глинистих лакувань, як результату агро- та біотурбаційних процесів.
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У ґрунті під пологом широколистяного лісу, кутани ілювіювання
добре орієнтовані і їх дуже багато. У перехідному до ілювіального
горизонті, натічності не заповнюють всю пору. В ілювіальних
горизонтах кутани ілювіювання вже повністю заповнюють поровий
простір. У великій кількості виявляються різноманітні конкреційні
новоутворення. Присутні і зони виснаження та інсітний мул.
Ще однією чіткою ознакою лесиважу є цілеспрямований рух
суспендованого дрібнозему по поровому простору. За допомогою
комп’ютерної програми ImageJ виділили фрагменти з оптичним
орієнтуванням і просканували їх у градаціях сірого та визначили
PSD-спектр потужності сигналу, розклавши його на RGB складові.
На основі PSD аналізу встановлено, що орієнтовані глини з різних
глибин мають подібний хімічний, а власне і мінералогічний склад,
що в умовах суспензійного переносу є беззаперечним свідченням
руху дисперсної маси без її руйнування, що в ґрунтознавстві носить
назву лесиважу.
За допомогою мікроморфологічного аналізу підтверджений та
візуалізований лесиваж у всіх досліджуваних ґрунтах на основі
наявності мікрошаруватих і лускуватих глинистих натічностей, руху
глинистих колоїдів по поровому простору та присутності в ньому
орієнтованих
глин.
Установлено,
що
застосування
колориметричного аналізу дозволяє оцінити не тільки
гетерогенність
архітектоніки
зрізу
й
автокореляційну
характеристику зображення, а й довести квазіфрактальність
(самоподібність) мікроморфологічно діагностованих ознак лесиважу
у різних генетичних горизонтах.
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Оксана Кручкевич
Науковий керівник – асист. Тимочко Л.І.

Фауна мурашок (Hymenoptera, Formicidae) деяких
частин Українських Карпат
Мурашки (Hymenoptera, Formicidae) – один із основних
компонентів більшості наземних біоценозів. Форміциди беруть
участь у ґрунтоутворюючій діяльності, знищують низку видів
комах-фітофагів. Населення мурашників, крім власне мурашок,
представлено
Enchytraeida
Сollem bola
e
значним розмаїттям
8,3%
16,6%
тварин
інших
Isopoda
систематичних груп
16,6%
Diplura
– т.зв. мірмекофілів.
8,3%
До них належать
Araneae
переважно
дрібні
4,2%
безхребетні,
що
постійно
або
Diplopoda
Coleoptera
упродовж певного
12,5%
20,8%
часу мешкають у
Hymenoptera
Hem iptera
гніздах форміцид та
4,2%
8,3%
перебувають
з
мурашками в різних
міжвидових взаємовідносинах. Форміциди Українських Карпат на
сьогодні вивчені недостатньо; досліджень з установлення їх
видового складу та вивчення мірмекофільної фауни гнізд фонових
видів мурашок даного регіону досі не проводилося.
Метою роботи було встановлення видового складу
форміцид окремих районів Українських Карпат та аналіз
мірмекофільної фауни гнізд Lasius niger L.
Дослідження проводили впродовж літньо-осінніх періодів
2010-2012 рр. у різних рослинних формаціях в околицях
сіл Кудлатівка Калуського району Івано-Франківської області та
Долішній Шепіт Вижницького району Чернівецької області.
Збір матеріалу та його камеральну обробку здійснювали за
загальноприйнятими мірмекологічними методиками. Збір
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мірмекофільної
фауни
проводили
із
використанням
ентомологічного сита з подальшим ручним відбором тварин.
У складі фауни досліджуваних районів Українських Карпат
нами було виявлено 9 видів мурашок, з яких найбільш
поширеними виявилися види роду Formica, відмічені в
більшості досліджуваних рослинних формацій.
Внаслідок аналізу населення гнізд чорної садової мурашки
з`ясовано, що до складу фауни мірмекофілів входять
представники з двох типів тварин: Arthropoda й Annelida (рис.).
Серед членистоногих спостерігалося чисельне переважання
комах (58,3%), 16,6% складали рівноногі ракоподібні, 12,5% –
двопарноногі багатоніжки та 4,2% – павуки. У складі Insecta
домінували твердокрилі, переважно туруни (35,7% від загальної
кількості жуків), досить численними виявились також
ногохвістки (16,6%). Невеликою кількістю видів представлені й
інші ряди комах: напівтвердокрилі (8,3%), перетинчастокрилі
(4,2%) та двохвістки (8,3%). Кільчасті черви у складі
мірмекофільної фауни представлені видами з родини
Enchytraeidae (8,3%).
Рис. Відсоткове співвідношення мірмекофілів
з різних систематичних груп у гніздах L. niger

Отже, фауна мірмекофілів L. niger в умовах Українських
Карпат представлена тваринами як зі споріднених, так і з
систематично віддалених груп, з різним способом життя та
трофічними особливостями. Вивчення взаємовідносин окремих
груп мірмекофілів з мурашками залишається перспективним
напрямком сучасних мірмекологічних досліджень.
1.

Cписок літературп
Бакшт Ф.Б. Муравейник как геологический объект / Ф.Б. Бакшт //
Успехи современной биологии. – 2007. – Т.127, №3. – С.310-315.
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Інна Кумчак
Наукові керівники - доц. Панчук І.І, фах. Руснак Т.О.
Вміст карбонільних груп у рослин Arabidopsis
thaliana (L.) Heynh за дії теплового стресу
Одним із абіотичних стресових факторів, який впливає на
фізіолого-біохімічні процеси у рослин є температура [1, 98, с.
290; 5, 126, с. 45]. Відповідь на тепловий стрес і адаптація
рослин до цього несприятливого фактора супроводжується
синтезом
специфічних
стресових
білків,
активацією
антиоксидантної системи, зміною у метаболізмі рослин,
порушеннями у фітогормональному комплексі та збільшенням
продукції активних форм кисню (АФК) [2, 135, с. 296]. Останні
в свою чергу здатні впливати на білки, викликаючи їх окисні
модифікації [4, 74, с. 2231].
Одним із методів оцінки ступеня окисної модифікації білків є
дослідження концентрації карбонільних груп, що входять до їх
складу і утворюються у бічних ланцюгах амінокислот.
Карбонільні групи білків є одним із маркерів оксидативного
стресу, який виникає в результаті надпродукції АФК у
рослинній клітині [4, 74, с. 2229]. Тому метою нашої роботи
було дослідження концентрації карбонільних груп білків у
рослин A. thaliana дикого типу в умовах теплового стресу.
В якості модельного об’єкта для експериментальних
досліджень були обрані рослини A. thaliana (L.) Heynh. екотипу
Columbia 0. Рослини вирощували у ґрунті в культиваційній
кімнаті при сталій температурі +20ºС, освітленні 2,5 кЛк в
умовах 16-годинного 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 середнього розміру.
Теплову обробку рослин (37°C та 44°С) здійснювали в темряві
протягом 1, 2, 4 годин. Контролем слугували рослини, листки
яких інкубувались за 20ºС. Пiсля проведення стресу рослини
заморожували в рiдкому азотi і зберiгали в морозильнiй камерi
при температурi -70°С. Визначення концентрації карбонільних
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груп проводили згідно з методикою, описаною в літературі [3, с.
426].
У результаті проведених досліджень було виявлено, що за дії
1-годинного теплового стресу концентрація карбонільних груп
підвищувалася як за дії помірного (37ºС), так і жорсткого (44ºС)
теплового стресу на 53% та 24% відповідно, порівняно з
контролем, що інкубувався за 20ºС. В умовах 2-годинної
помірної обробки також спостерігається зростання вмісту
карбонільних груп приблизно на 46%, порівняно з контролем. У
цей час, за дії жорсткої стресової обробки змін у вмісті
карбонільних груп з контролем не спостерігалося.
Експериментальні дані показали, що за дії 4-годинної
помірної теплової обробки спостерігається незначне підвищення
концентрації карбонільних груп, порівняно з контрольним
зразком. Що стосується жорсткої обробки протягом 4 годин, то
тут спостерігається суттєве підвищення вмісту карбонільних
груп приблизно на 67% у дослідних рослин, порівняно з
контролем.
Можна припустити, що за даних умов, а саме за дії
4-годинної жорсткої стресової обробки активно відбуваються
окислювальні пошкодження білків, що викликані зростанням
рівня АФК у рослинній клітині.
1.
2.

3.

4.
5.
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Проблеми створення автоматизованої системи ДЗК
З переходом України до ринкових відносин зростає роль
державного земельного кадастру в системі управління
земельними ресурсами.
Особливе місце має створення й широке впровадження
автоматизованої системи ведення державного земельного
кадастру. В останній період зростає загальна кількість прийнятих
філіями, перевірених та переданих до Центр ДЗК обмінних
файлів. Та, залишає бажати кращого якість технічної
документації й обмінних файлів, виготовлених землевпорядними
організаціями. Статистика свідчить про низький рівень їх
підготовки та значну кількість накладань.
З метою усунення недоліків Центром ДЗК було розроблено та
впроваджено пілотний проект "Автоматизована система обліку
обмінних файлів для ведення кадастрового реєстру земельних
ділянок", який дозволяє вести базу даних обмінних файлів,
автоматизувати їх обробку, вносити відомості про земельну
ділянку, забезпечувати облік, формування, завірення та друк
реєстраційної картки земельної ділянки, облік і друк документів,
які посвідчують право на земельну ділянку обліковувати технічну
документацію, виписувати рахунки і контролювати їх оплату
тощо.
З метою підвищення захисту прав власників землі та
землекористувачів, подальшого вдосконалення роботи з обліку
інформації щодо зареєстрованих прав на земельні ділянки,
ведення державного реєстру земель, створення автоматизованої
системи державного земельного кадастру (АС ДЗК) Держкомзем
прийняв наказ від 02.09.2008 року № 363 "Про створення та
використання єдиного реєстру записів у книгах реєстрації", на
виконання якого Центр ДЗК видав наказ від 30.07.2009 № 373
"Про створення та використання Єдиного реєстру записів у
книгах реєстрації".
Для забезпечення автоматизації державного земельного
кадастру в системі управління земельними ресурсами потрібно:
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● нормативно врегулювати порядок ведення державного
земельного кадастру;
● забезпечити ефективне функціонування автоматизованої
системи ведення державного земельного кадастру;
● створити ефективну систему державної реєстрації прав на
нерухоме майно у складі державного земельного кадастру;
● захистити права фізичних та юридичних осіб на нерухоме
майно;
● забезпечити захист конфіденційної інформації, яка є власністю
держави та власністю особи, при її обробці в АС ДЗК;
● усунути прогалини у законодавстві щодо відсутності
нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону;
● створити і забезпечити функціонування АС ДЗК;
● розробити та запровадити єдину постадійну технологію
перетворення паперових носіїв інформації в електронний вигляд;
● створити архів ортофотопланів;
Потребує подальшого вирішення питання захисту інформації в
АС ДЗК. Так, відповідно до статті 8 Закону України "Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах",
інформація, яка є власністю держави, або інформація з
обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена
законом, повинна оброблятися в системі із застосуванням
комплексної системи захисту інформації з підтвердженою
відповідністю.
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Науковий керівник – доц. Смага І.С.
Бонітетна та кадастрова оцінка орних земель
Чернівецької області
Оцінка земель як науковий напрямок та навчальна дисципліна
розвивається як складова частина державного земельного
кадастру. Її актуальність останнім часом зростає, а сфери
застосування розширюються,особливо в плані формування
економічних механізмів регулювання земельних відносин.
Створена на сьогодні в Україні нормативно-правова та
методологічна база передбачає здійснення всіх видів грошової
оцінки земель: бонітування грунтів, економічної оцінки земель
та грошової оцінки земельних ділянок.
Мета досліджень –
прослідкувати залежність бонітетної оцінки та кадастрової
вартості орних земель від місцевих природних та економічних
умов у межах території Чернівецької області.
Землі сільськогосподарського призначення розглядаються як
засіб виробництва, який характеризується продуктивністю
сільськогосподарських рослин, зумовленою родючістю грунту.
Інтегрально природні характеристики грунтів відображає такий
показник як бал бонітету грунтів, який встановлюється шляхом
бонітування грунтів.
Під бонітуванням грунтів належить розуміти оцінку ступеня
відповідності
властивостей
грунтів
вимогам
окремих
сільськогосподарських рослин. Нерідко грунти, що мають
сприятливі для рослин властивості, знаходяться не в найліпших
природно-кліматичних умовах, що не дає змоги реалізувати їх
потенціал.
Роботи з бонітування грунтів виконуються згідно з
Методичними рекомендаціями по проведенню бонітування
грунтів, де передбачаються такі етапи робіт: уточнення
природно-сільськогосподарського районування земельного
фонду, складання списків агровиробничих груп грунтів;
агроекологічне
обґрунтування
розміщення
посівів
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сільськогосподарських культур; збір і обробку даних про якість
грунтів; вибір еталонів грунту для бонітування; розрахунок
балів бонітету грунтів [1].
На території Чернівецької області виділено 5 природносільськогоспо-дарських районів: Кіцмансько-Кельменецький,
Сокирянський, Чернівецький, Сторожинецький і Путильський.
Середній бал бонітету орних земель складає 63, 43, 39, 33 та 25
балів відповідно [2]. Це цілком закономірно, адже до
Сторожинецького та Путильського земельно-оціночних районів
входять передгірна та гірська частина області, де сформувалися
грунти з низьким рівнем родючості та несприятливими
властивостями.
Методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення та населених пунктів передбачено використання
даних
економічної
оцінки
земель,
зокрема
щодо
диференціального рентного доходу, який створюється на
виробництві зернових культур.
Величина нормативної грошової оцінки орних земель прямо
пропорційна величині диференціального рентного доходу.
Найвищі
його
значення
притаманні
Заставнівському,
Кіцманському, Кельменецькому та Сокирянському районам
(11,0; 10,5; 9,1 та 8,4 ц/га зерна при середньому значенні по
області – 7.8, а в Україні – 7.4 ц/га зерна). Для Путильського
району цей показник має від’ємні значення.
З урахуванням усіх індексацій грошова оцінка 1 га орних
земель по Чернівецькій області на 1.01.2012 р. становить 22687
грн, а по адміністративних районах – в межах 10894 - 29206 грн.
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Вплив сахарози на активність гваякол пероксидази
у рослин Arabidopsis thaliana (L.) Heynh в умовах
теплового стресу
Розчинні цукри, особливо сахароза, глюкоза і фруктоза
відіграють важливу роль у структурі та метаболізмі рослинної
клітини. Показано захисний ефект сахарози за дії деяких стресових
умов у проростках арабідопсису, де результати показали, що
підвищується рівень транскрипції деяких генів, включаючи гени
білків теплового шоку [3, 137, с. 1134]. Крім того, стресові ситуації,
наприклад, зміна температури, вплив важких металів, обробка
гербіцидами, де розчинні цукри приймають участь пов’язані зі
змінами у балансі активних форм кисню (АФК) у рослинній клітині
[2, 57, с. 450]. Відомо, що тепловий стрес призводить до
зростання внутрішньоклітинного рівню пероксиду водню, який
є найстабільнішим з усіх АФК та може проникати крізь
мембрани та пошкоджувати біомолекули (1, 55, с. 373; 4, 126, с.
45).
Для підтримання стабільного рівня пероксиду водню у клітині
функціонує антиоксидантна система захисту, яка представлена
каталазами (САТ) і пероксидазами (POD). Показано, що САТ та
POD кодуються мультигенними родинами [5, 129, c. 838].
Незважаючи на велику кількість емпіричних даних, роль пероксидаз
у захисті рослинних організмів від дії теплового стресу все ще
залишається до кінця не з’ясованою. Метою нашої роботи було
дослідити вплив сахарози та температурного стресу на активність
POD в рослин A. thaliana дикого типу.
В якості модельного об’єкта для експериментальних досліджень
були обрані рослини A. thaliana (L.) Heynh. екотипу Columbia 0.
Рослини вирощували у ґрунті в культиваційній кімнаті при
сталій температурі +20ºС, освітленні 2,5 кЛк в умовах 16годинного світлового дня. Рослини 6-7 тижневого віку піддавали
дії теплового стресу. Стрес проводили в колбах в iнкубацiйному
буферi, що мiстив 1мМ К-фосфатний буфер (рН 6.0) та 1% сахарозу
для однієї частини рослин, а інша частина рослин інкубувалася в
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буфері без сахарози. Теплову обробку рослин (37°C та 44ºС)
проводили в темряві протягом 2 та 4 годин. Контролем слугували
рослини, листки яких інкубувались при 20ºС. Активність POD
визначали спекрофотометрично. За 100% приймали активність POD
у інтактних рослин, листки яких без будь-якої обробки
заморожували в рідкому азоті.
Наші результати показали, що за дії 2-годинної теплової
обробки спостерігається зниження активності POD в дослідних
точках, порівняно з результатами контролю. Так за дії 2годинної жорсткої стресової обробки активність ферменту була
нижчою майже в 2 рази, порівняно з контролем. Суттєвої
різниці між рослинами, які інкубувалися в буфері з та без
сахарози не спостерігалося. Що стосується впливу 4-годинного
теплового стресу, то тут відбуваються більш суттєві зміни в
активності ферменту. Так, за дії 4-годинної жорсткої стресової
обробки у частини рослин, які інкубувалися в буфері з
сахарозою майже не спостерігається змін активності, порівняно
з контролем, який інкубувався за 20ºС. В той час, як за цих
самих умов, тільки в рослин, які інкубувалися в буфері без
сахарози, активність POD була нижчою практично в 2 рази,
порівняно з контролем.
Отже, наші дані вказують на те, що присутність сахарози в
інкубаційному буфері позитивно впливає на активність POD .
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1. Apel K., Hirt H. Reactive oxygen species: metabolism, oxidative stress, and
signal transduction // Annu. Rev. Plant. Biol. – 2004. – Vol. 55. – P. 373–399.
2. Couee I., Sulmon C., Gouesbet G. Involvement of soluble sugars in
reactive oxygen species balance and responses to oxidative stress in
plants // J. Exp. Bot. – 2006. – Vol. 57. – P. 449-459.
3. Loreti E., Poggi A., Novi G., Alpi A., Perata P. A genome-wide analysis
of the effects of sucrose on gene expression in Arabidopsis seedlings
under anoxia // Plant Physiol. – 2005. – Vol. 137. – P. 1130–1138.
4. Nobuhiro S., Mittler R. Reactive oxygen species and temperature stresses: A
delicate balance between signaling and destruction // Physiol. Plantarum. –
2006. – Vol. 126. – P. 45-51.
5. Panchuk I.I., Volkov R., Schoffl 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.

123

Олександр Маковій
Наукові керівники - доц. Беспалько Р.І.,
асист. Хрищук С.Ю.
Особливості оренди земель лісового фонду
Останнім часом, обґрунтовуючи необхідність приватної
власності на землі лісового фонду, вказують на неефективність
державної власності у лісовому секторі. Участь приватного
сектору в управлінні лісовими активами забезпечує
застосування до різних за цільовим призначенням лісів різних
цілей управління, що визначає вид (тип) оренди (таблиця).
Таблиця
Види оренди земель державного лісового фонду
Вид оренди
Сутність
Недоліки та проблеми
1.Комерційн
Передбачає перехід права Деякі права або види
орендаря
а оренда
користування землями та діяльності
іншим майном до орендаря можуть бути обмежені.
на визначений період, як Ефективність коомерційоренди
прямо
правило, за ринковими ної
цінами
(з
можливою залежить від терміну
оренди,
що
створює
переоцінкою)
додаткові ризики
уваги
з
2.Договір/
Дає право на рубку деревини Зміщення
дозвіл на
орендарем на визначених соціально-екологічних
проведення площах у встановлений некомерційних функцій
та
лісівничих
рубок
термін, позначених дерев та лісів
встановленого
обсягу аспектів управління на
заготівлі регламентованим лісозаготівлю
методом
3. Лісові кон- Вид дозволу на заготівлю Розширення повноважень
цесії
деревини, який видається утримувача концесії, що
на тривалий термін, як ускладнює
контроль,
правило, 10–20 років. При оскільки
навіть
цьому
на
утримувача максимальний 20-річний
концесії – орендаря – термін
концесії
не
покладаються
додаткові, стимулює орендаря до
окрім лісозаготівлі, функції ефективної та безпечної
для довкілля діяльності.
4.Угода щодо Широко застосовуються у Необхідна
висока
управління
договорі оренди принципи професійна кваліфікація
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лісовим
сталого розвитку лісового
господарством господарства

орендаря

Умови кожного виду оренди є ціноутворюючими чинниками,
ціна (вартість права) оренди визначається можливими вигодами,
які може одержати орендар, а величина цих вигод залежить від
сукупності прав і обмежень, що накладаються на орендаря.
Ціноутворюючими чинниками є віддаленість від автомобільних
шляхів, населеного пункту, кількість жителів найближчого
населеного пункту, наявність водоймищ, вік, породний склад та
повнота деревостану, клас бонітету насадження, група і
категорія захисних властивостей лісів, характер рельєфу [1].
У
країнах,
де
процес
лісового
адміністрування
характеризується сильними механізмами контролю та
регулювання, спостерігається перевага угод щодо управління
лісовим господарством над договорами на проведення рубок та
концесії лісів, що формує передумови ефективної приватизації
лісів. Часто договори на проведення рубок та концесії лісів є
проміжним етапом до укладення угод щодо управління лісовим
господарством.
До вартості оренди повинна бути включена вартість усіх прав
та активів, пов’язаних з лісом – об’єктом оренди, які можуть
бути ідентифіковані. Щодо окремих прав, пов’язаних з лісом,
які вдалося ідентифікувати, можливе укладання додаткового
договору оренди з тим самим орендарем чи третьою стороною.
Аналіз світового досвіду оренди лісів показує, що склалися
такі основні види орендних платежів: 1) разовий, що
сплачується, як правило, на початку терміну оренди; 2) щорічні
орендні платежі, більш поширені у
практиці орендних
відносин; 3) поєднання у вартості оренди разового та щорічних
платежів.
Список літератури:
1. Лісова політика: теорія і практика [Текст]: монографія / І. М.
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університет України. – Львів: Піраміда, 2008. – 612 с.
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Наталія Мала
Науковий керівник – проф. Солодкий В. Д.
Червона книга як офіційний документ для
наповнення кадастру територій та об’єктів
природно-заповідного фонду
Червона книга України – офіційний документ, заснований з
метою поліпшення охорони рідкісних та таких, що знаходяться
під загрозою зникнення видів рослинного і тваринного світу, де
узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних рослин і
тварин у країні, на підставі якого розробляються наукові і
практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і
раціональне використання [1].
Перше видання Червоної книги (1980 р.) містило опис 85
видів. Згодом, вчені переглянули список зникаючих видів
(підвидів) підготувавши друге видання Червоної книги у двох
томах: «Тваринний світ» (1994 р.) і «Рослинний світ» (1996 р.).
Третє видання «Червона книга України» (2009 р.) вийшло
також у двох томах. Воно відображає сучасний стан видів
рослин і грибів, а також тварин, які перебувають під загрозою
зникнення або потребують охорони [2, 3].
У Червоній книзі України про кожний із видів тварин і
рослин, занесених до неї, вказуються такі відомості: категорія,
поширення, основні місця знаходження, чисельність у природі
(у тому числі, за межами України), її зміни, відомості про
розмноження або розведення в неволі (культурі), заходи, що
вжиті та які необхідно вжити для їх охорони, джерела
інформації.
У
книзі
також
містяться
картосхеми
розповсюдження та фотографії (малюнки) занесених до неї
видів тварин і рослин. Форма подання відомостей у Червоній
книзі України про занесені до неї види тварин і рослин
визначається Національною комісією з питань Червоної книги
України.
Підставою для занесення до Червоної книги України певного
виду тварин або рослин є дані про чисельність та її динаміку,
ареал і зміни умов існування, що підтверджують необхідність
вжиття термінових заходів для їх охорони.
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Відомості щодо змісту Червоної книги України, стану
занесених до неї видів тварин та рослин підлягають широкому
обнародуванню, в тому числі через засоби масової інформації,
доведенню до відома підприємств, наукових, освітніх, виховних
та інших установ і організацій.
Державний контроль за додержанням вимог щодо охорони та
відтворення видів тварин та рослин, занесених до Червоної
книги України, здійснює Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України. Функціонування Червоної
книги України регулюється «Положенням про Червону книгу
України», що затверджено Верховною Радою України.
Слід зазначити, що використання даних Червоної книги є
також потрібним для наповнення кадастру територій та об’єктів
ПЗФ, яке проводиться відповідно до законів України «Про
Червону книгу України» та ін. Проаналізувавши друге та третє
видання Червоної книги, бачимо, що кількість видів тварин у
третьому порівняно з другим виданням збільшилася на 160
видів, а рослин – на 285 видів [2, 3].
Оскільки Кадастр складений на основі даних другого
видання Червоної книги, то основною необхідністю є внесення
поправок відповідно до сучасних даних, які містяться у її
третьому виданні.
Звичайно, правильно було б ухвалити також деякі поправки
до Закону України «Про Червону книгу», які дозволять зробити
її гнучкішою, у ряді випадків, переводячи лобові зіткнення в
питаннях надання спірним видам різного природоохоронного
статусу.
Список літератури:
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Марія Малик
Науковий керівник – асист. Токарюк А.І.
Адвентивні рослини у паркових культурфітоценозах
м. Чернівці
Початок ХХІ століття вирізняється активізацією процесу
вивчення флори м. Чернівці, включаючи як адвентивну [3], так і
аборигенну фракції [1], проте спеціального вивчення
адвентивного компоненту паркових культурфітоценозів до
цього часу в Чернівцях здійснено не було. Тому метою наших
досліджень є з’ясування видового складу та сучасного стану
адвентивних рослин у складі паркових культурфітоценозів
Чернівців.
На сьогодні у межах міста створено 9 парків-пам’яток
садово-паркового мистецтва місцевого значення загальною
площею 108,55 га. Зазначимо, що тільки один парк
«Жовтневий» має площу більше 63,5 га, площа Чернівецького
парку культури та відпочинку ім. Шевченка сягає 15,0 га, ще три
парки займають площу по 10,0 га, а всі решта невеликої площі –
від 0,5 до 2,0 га [2]. Вивчення адвентизації рослинних
угруповань здійснювали на території 7 парків міста.
Під час досліджень у рослинному покриві паркових
культурфітоценозів м. Чернівці виявлено 13 видів адвентивних
рослин, зокрема, Ambrosia artemisifolia L., Capsella bursa-pastoris
(L.) Medik., Conyza canadensis (L.) Cronq., Galinsoga urticifolia
(Kunth) Benth., G. parviflora Cav., Geranium sibiricum L., Impatiens
parviflora DC., Lamium album L., Phalacroloma annuum (L.) Dumort.,
Reynoutria japonica Houtt., Robinia pseudoacacia L., Solidago
canadensis L., Verbena officinalis L., які належать до 12 родів і 9
родин. Зауважимо, що такі види, як Phalacroloma annuum, Conyza
canadensis, Galinsoga urticifolia є найпоширенішими і виявлені у
складі угруповань 4 парків (парк ім. Шіллера, ім. Федьковича,
«Жовтневий», по вул. Кордуби).
Розподіл видів адвентивних рослин за часом занесення
показав, що у рослинному покриві паркових культурфітоценозів
переважає група кенофітів (Ambrosia artemisifolia, Conyza
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canadensis, Galinsoga urticifolia, Impatiens parviflora та ін. ), так
само як і у адвентивній фракції флори Чернівців [1]. Стосовно
географічного походження, то за цим показником у групі видів
адвентивних рослин паркових культурфітоценозів домінують
північноамериканські види (Ambrosia artemisifolia, Conyza
canadensis, Geranium sibiricum, Reynoutria japonica та ін.).
За ступенем натуралізації серед видів адвентивних рослин
переважає група епекофітів, тобто рослин, що закріпилися
тільки в забур’янених і рудеральних місцезростаннях, більшість
яких має американське походження і належить до групи
кенофітів (Conyza canadensis, Galinsoga urticifolia, Geranium
sibiricum, Solidago canadensis).
Зазначимо, що частка ксенофітів (випадково занесених видів)
досить висока, проте їх участь у складі ценозів є незначною,
натомість ергазіофіт (інтродуцент) Robinia pseudoacacia L., який
свідомо висадили для закріплення ґрунту на схилах парків ім.
Шиллера та «Жовтневий», відіграє надзвичайно негативну роль.
Цей інтродукований вид формує деревостан в угрупованнях
асоціації Impatienti parviflorae-Robinietum Sofron 1967, а основу
трав’яного ярусу утворює інвазійна рослина Impatiens parviflora
з проективним покриттям 60–70 %, до якої домішуються такі
види адвентивних рослин як Solidago canadensis, Phalacroloma
annuum, Reynoutria japonica та Geranium sibiricum. Формування
подібних угруповань призводить до витіснення аборигенних
рослин та збіднення видової та ценотичної різноманітності.
Відомості, отримані у результаті дослідження паркових
культурфітоценозів, свідчать про високий ступінь антропогенної
трансформації
та
синантропізації
природно-заповідних
територій м. Чернівці, тому доцільне впровадження
моніторингових досліджень за станом популяцій адвентивних
видів у рослинному покриві парків міста.
1.
2.
3.
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Павло Мандрюк
Науковий керівник – асист. Баглей О.В.
Оцінка впливу деяких нафтопродуктів на фізикохімічні та біологічні показники ґрунту
Нафта і нафтопродукти при потраплянні на ґрунтовий покрив
істотно порушуютьрівновагуґрунтових процесів. Зменшення
кількісного та якісного складу мікробоценозів, пригнічення
ферментативноїактивностірослинтаґрунтової флори і фауни
викликає різке зниження біопродуктивності й екологічної
стійкості агроземів. Оцінку впливу бензину проводили на
чорноземі опідзоленому та сірому лісовому типах ґрунтів.
Забруднювач вносили у концентраціях: 10, 20, 30 мл/кг ґрунту,
та оцінювали зміни що відбуваються на 3-й, 20-й, та 50-й день з
моменту внесення.
Аналіз результатів дослідження вмісту гумусу в ґрунтах,
визначеного після внесення бензину викликає підвищення
вмісту органічного вуглецю, в обох типах ґрунтів протягом
усього часу експозиції. Це узгоджується з дослідженнями
деяких авторів, які пояснюють цей факт порушенням
кількісного співвідношення С:N.Визначення кислотності ґрунтів
після внесення бензину засвідчує збільшення показника рН,
тобто відбувається залуження ґрунтів.
Дослідження біологічної активності ґрунтів виявило дещо
відмінні закономірності. Так, у пробах чорнозему опідзоленого
за дії концентрацій 10 та 20 мл/кг інтенсивність дихання зростає
на 3-й, та 20-й день експозиції у порівнянні з контрольною
пробою. На 50-й день цей показник достовірно знижується. За
дії концентрації 30 мл/кг на 3-й та 20-й день достовірних змін у
біологічній активності ґрунту не спостерігається, і лише на 50-й
день відзначали достовірне збільшення цього показника.
У випадку сірого-лісового типу ґрунту біологічна активність
достовірно збільшувалася за дії 10 та 20мл/кг протягом всього
терміну експозиції, а за дії концентрації 30 мг/кг відзначали
незначне підвищення показника лише на 50-й день з моменту
внесення забруднювача.
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Рис.1 Динаміка біологічної активності (кг/га) чорнозему опідзоленого

Рис.2 Динаміка біологічної активності (кг/га) сірого-лісового типу
ґрунту

Отже, отримані результати свідчать, що концентрації 10 та
20 мл/кг,
не
виявляють
інгібуючого
впливу
на
мікробоценозґрунту. Це узгоджується з дослідженнями інших
авторів, якими показано, що для деяких мікроорганізмів саме
вуглеводні нафтопродуктів слугують джерелом енергії, що і
спричиняє інтенсивне зростання їх чисельності. А концентрація
30 мг/кг пригнічує активність мікробіоценозуяк на 3-й, так і
на20-йдень, і лише на 50-й спостерігали незначне підвищення
біологічної активності ґрунту у порівнянні із контролем.Отже,
на основі проведених досліджень можна зробити такі висновки:
1) При збільшенні концентрації бензинувнесеного у ґрунт
зростає вміст органічного вуглецю,та змінюється показникрН у
бік залуження ґрунту.
2) Серед досліджених концентрацій 10 та 20 мл/кг виявляють
підсилення біологічної активності мікробіоценозуґрунту
упродовж усього терміну експозиції (50 днів), а концентрація 30
мл/кг виявляє лише початковийінгібуючий вплив на дихання
ґрунту.
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1. Голюдберт В.М. Екологічний стан грунтів, забруднених
нафтопродуктами / В.М. Гольдберг, В.П. Зверев, Л.І.
Арбузов // Вісник аграрної науки. – 2002. – № 10. – С. 52-54.

131

Надія Марків
Науковий керівник – асист. Буждиган О.Я.
Оцінка впливу алелопатично-активних речовин
амброзії полинолистої на ріст та розвиток культурних
і дикорослих рослин
Протягом останньої декади зацікавленість амброзією
полинолистою невпинно зростає з боку громадськості, науки та
медицини. Причинами цього є все більше поширення даного
виду в умовах антропогенної зміни клімату, оскільки амброзія
позитивно реагує на підвищені температури та зростання
концентрації СО2 в повітрі збільшенням продукції насіння а
також пилку, який викликає досить сильні алергічні реакції у
людей [1, c. 37]. Крім того, амброзія володіє алелопатичними
речовинами, що інгібують ріст та розвиток багатьох рослин.
Даний вид інтенсивно колонізує нові фітоценози, обезводнюючи
грунт і виносячи з нього значну кількість фосфору й азоту.
Актуальність даної роботи полягає у визначенні критичності
проблеми поширення амброзії полинолистої в Україні та світі,
та колонізація фітоценозів даним карантинним бур’яном.
Метою нашої роботи була оцінка алелопатичного впливу
карантинного виду Ambrosia artemisifolia L. На ріст та розвиток
культурних і дикорослих рослин. Об’єктами досліджень були
п’ять видів культурних злаків: 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.) і два види дикорослих лучних різнотравних рослин:
суховершки звичайні (Prunella vulgaris L.) і подорожник
великий (Plantago major L.).
Дослідні рослини поливали водною витяжкою амброзії.
Контрольні
зразки
досліджуваних
видів
поливали
дистильованою водою.
Вплив водорозчинних алелопатичних речовин амброзії
полинолистої на досліджувані види культурних і дикорослих
рослин оцінювали за морфометричними показниками їх
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проростків за впливу амброзії (дослідні зразки), та за відсутності
впливу (контрольні зразки), а саме: відсоток проростання
посадженого насіння, довжина підземної частини проростків
(довжина коренів), довжина надземної частини проростків
(довжина стебла), маса підземної частини проростків (маса
коріння) та маса надземної частини проростків (маса стебла).
Результати щодо проростання насіння досліджуваних видів
рослин за впливу алелопатично-активних речовин показали
порівняно вищий відсоток проростання більшості видів у
контрольних зразках ніж у випадку їх поливу водною витяжкою
амброзії. Однак два з досліджуваних видів, а саме T. aestivum і
H. vulgare показали відмінні від інших видів результати.
Аналіз довжини проростків досліджуваних рослин у
більшості випадків показав інгібування росту за впливу
алелопатично-активних речовин амброзії. Показники загальної,
підземної та надземної маси проростків виявилися менш
чутливим до поливу витяжкою амброзії в порівнянні з
показниками довжини проростків досліджуваних рослин.
За результатами досліджень можна побудувати наступні ряди
спадання фітоценотичної сумісності досліджуваних видів
рослин з A. artemisifolia L. щодо алелопатичної активності
даного карантинного виду:
- за показниками відсотку проростання насіння: Hordeum
vulgare > Triticum aestivum > Helianthus annuus > Plantago major
= Medicago sativa = Trifolium pretense > Prunella vulgaris;
- за показниками довжини проростків: Triticum aestivum >
Hordeum vulgare > Helianthus annuus > Trifolium pretense >
Medicago sativa = Prunella vulgaris > Plantago major;
- за показниками маси проростків: Helianthus annuus >
Hordeum vulgare > Triticum aestivum > Trifolium pretense >
Medicago sativa = Prunella vulgaris > Plantago major.
1.

Список літератури
Behrend H. Gesundheitliche Bewertung der Verbreitung von Ambrosia
artemisiifoliain Baden-Württemberg: RisikooderÜberschätzung? /
Behrend H., Gabrio T., Alberternst B. et al. // Umweltmed Forsch Prax.
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Мар’яна Матушевська
Науковий керівник – доц. Савчук Г.Г.
Гематологічні показники Lumbricus terrestris L.
Увага до проблем охорони природи обумовлює необхідність
пошуку доступних, дешевих та ефективних біоіндикаторів для
оцінки стану довкілля. Однією з численних та представлених у
всіх біогеоценозах груп ґрунтових тварин є дощові черви.
У науковій літературі [3] висвітлені відомості про вплив
забруднення ґрунтів на кількість дощових червів і зміни їх
угрупувань, в той час як дані про зміни картини крові у цих
тварин практично відсутні. Установлення можливості
використання гематологічних показників дощових червів для
біоіндикації забруднення ґрунтів слід розпочати з визначення
особливостей клітинного складу їх крові.Метою нашої роботи
було дослідження клітинного складу крові Lumbricus terrestris L.
Експеримент виконано на 46 статевозрілих особинах L.
terrestris, зібраних на присадибній ділянці (умовно чиста
територія) околиць м. Городенка Івано-Франківської області.
Загальний вміст гемоцитів в 1 мм3 крові підраховували у
лічильній камері Горяєва. Гемоцити досліджували шляхом
виготовлення мазків крові, їх забарвленням за методикою
Паппенгейма з подальшою світловою мікроскопією (об’єктив × 90,
окуляр × 7). Розраховували гемоцитарні формули. Отримані
результати опрацьовували статистично. Також виготовляли мазки
слизу з поверхні шкіри тварин. Установлено, що в 1 мм3 крові L.
terrestris з умовно чистої території міститься 25500,14±1015,60
гемоцитів. На мазках крові виявили такі типи гемоцитів:
амебоцити базофільні малі (АБм), амебоцити базофільні великі
(АБв), амебоцити базофільні гранулярні (АБг), амебоцити
еозинофільні (АЕ). АБм – клітини найменшого розміру,
найбільш чисельні на мазках крові (82,34 %). Ядро
зафарбовується в темно-фіолетовий колір, оточене невеликим
обідком базофільної цитоплазми. Клітинна мембрана не
візуалізується. АБв відрізняються від АБм більшим розміром,
світлішим ядром і цитоплазмою. Їх вміст у гемоцитарній
формулі – 9,45 %. АБг за формою і за розміром клітини та ядра
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подібні до АБв, однак в їх цитоплазмі наявні гранули великих
розмірів, які забарвлюються в темно-фіолетовий колір.
Відносний вміст в крові становить 5,19 %. Очевидно, АБв – це
молоді клітини, а АБг – зрілі диференційовані клітини, в яких
накопичуються продукти секреції. АЕ – клітини, в цитоплазмі
яких наявна дрібна зернистість рожевого кольору. Їх ядра
великого розміру, забарвлені також в рожевий колір. Клітинна
мембрана утворює вип’ячування – псевдоподії. На мазках крові
це малочисельні клітини (3,02 %). За А.А. Заварзіним [2], у крові
дощових червів зустрічаються клітини лише одного типу – АБм,
які шляхом діапедезу потрапляють в целомічну рідину і в
сполучну тканину. У целомічній рідині ці клітини дозрівають і
диференціюються в АБв й АЕ. Л.Д. Житеньова з співав. [1]
вказує, що у вищих червів целомоцити поділяються на
амебоцити (здійснюють фагоцитоз), елеоцити (виконують
трофічну функцію, накопичуючи жири) та мукоцити (містять
муцин). Черви здатні випускати мукоцити через спинні пори на
поверхню тіла, в результаті чого хід, пророблений у ґрунті,
змащується муцином. Науковці [1, 2] вважають, що елеоцити є
різновидністю амебоцитів еозинофільних, а мукоцити –
амебоцитів базофільних великих.
Отже, на мазках крові нами виявлені і клітини целомічної
рідини. Імовірно, при виготовленні мазків кров змішується з
порожнинною рідиною. На мазках слизу з поверхні шкіри тварин,
крім епітеліальних клітин, нами виявлені АБг й АЕ. Очевидно,
вони потрапляють на поверхню тіла червів через спинні пори, за
допомогою яких здійснюється зв’язок порожнини тіла з
навколишнім середовищем.
1.
2.
3.
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Ксенія Мельник
Науковий керівник – асист. Чебан Л.М.
Аналіз поліфенольного комплексу
Crataegus monogyna Jaeg
У
сучасній
фармації
широко
використовуються
фітопрепарати на основі вегетативних органів лікарських
рослин. Їх переваги обумовлені збалансованим комплексом
біологічно активних речовин у певних співвідношеннях, які
сформувались у процесі еволюції і забезпечують високу
біодоступність препаратів та їх більшу фізіологічну
спорідненість до тест-об’єктів. Тому поряд з пошуком нових
лікарських рослин проводиться поглиблене вивчення сировини,
що традиційно використовується в медицині. Одним із таких
видів є C. monogyna Jaeg (Rosaceae Juss), який належить до
офіцинальних видів флори України. Відомо, що препарати на
основі плодів глоду використовують як лікарські засоби з
вираженою протизапальною й антимікробною дією [1]. Їх
активність може бути обумовлена наявністю в сировині
поліфенольних
комплексів,
найбільш
основними
та
ефективними складовими яких є гідроксикоричні кислоти і
флавоноїди. Тому метою нашої роботи був аналіз якісного та
кількісного складу поліфенольного комплексу C. monogyna для
подальшого встановлення його біологічної активності.
Отримання фенольних сполук з рослинної сировини
здійснювали екстракцією органічними розчинниками у декілька
етапів,
кінцевий
продукт
екстракції
безпосередньо
використовували для дослідження в УФ-області та встановлення
кількості
поліфенольних
сполук,
флавоноїдів
та
гідроксикоричних кислот [2].
Якісний аналіз в УФ-спектрі спиртових екстрактів з
рослинної сировини C. monogyna дозволив встановити
присутність фенольних сполук, зокрема гідроксикоричних
кислот і п’яти класів флавоноїдів. Це дало підстави передбачити
можливу антиоксидантну активність досліджуваної сировини,
яка в основному зумовлена наявністю поліфенолів. Тому надалі
нами був установлений кількісний вміст основних складових
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поліфенольного комплексу C. monogyna (рис.1).
Так, із
досліджуваних органів максимальним вмістом суми поліфенолів
характеризуються плоди C. monogyna. Водночас, максимальний
вміст основних складових поліфенольного комплексу
(флавоноїдів та гідроксикоричних кислот) зафіксований у
листках.
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Рис.1. Вміст біологічно активних сполук у рослинній сировині
C. monogyna,
Примітка: 1 – сума поліфенольних сполук, 2- флавоноїди,
3 – гідроксикоричні кислоти

Відомо, що листя та квіти деяких представників роду
Crataegus, які представлені у ДФУ і містять не менше як 1,5 %
флавоноїдів у перерахунку на гіперозид, виявляють
антимікробну активність [1]. Для листків виду C. monogyna
встановлена кількість флавоноїдів у межах 10 %/г сухої
сировини. Отримані нами результати дозволяють прогнозувати
використання препаратів на основі листків і стебел глоду
одноматочкового як антиоксидантних і антимікробних засобів.
Список літератури:
1. Ковальов С.В. До питання впровадження нових видів глоду до
Державної Фармакопеї України / С.В. Ковальов, А.М. Ковальова,
Е.Е. Котов та ін. // Фармаком. – 2010. - № 4. – С. 26 – 31.
2. Бензель Л.В. Нагромадження поліфенольних сполук у полину
звичайному залежно від фаз вегетації / Л.В. Бензель, Р.В. Роговська,
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Наукові керівники - доц. Панчук І.І., фах. Руснак Т.О.
Вплив сахарози на активність аскорбат пероксидази
у рослин Arabidopsis thaliana (L.) Heynh в умовах
теплового стресу
Температура - однин з важливих чинників навколишнього
середовища, який впливає на ріст, розвиток і розмноження
рослин [2, 98, с. 290;]. Відомо, що за дії теплового стресу
збільшується продукція активних форм кисню (АФК) у клітині,
зокрема, зростає внутрішньоклітинний рівень пероксиду водню
який може пошкоджувати молекули ДНК і білків [4, 129, с. 838].
Рівень стійкості рослинного організму до різних стресових
факторів
забезпечується
перебудовою
метаболізму,
спрямованого на його адаптацію до дії несприятливих чинників.
Відомо, що розчинні цукри, відіграють досить важливу роль у
структурі та метаболізмі рослинної клітини. Протекторна функція
цукрів полягає в захисті білково-ліпідних комплексів клітин у разі
зневоднення, а як осмопротектори вони підвищують осмотичний
потенціал клітин рослин [1, 42, с. 279].
Підтримання стабільного рівня вільно радикальних процесів
у клітині забезпечується функціонуванням високо специфічної
антиоксидантної
системи.
Важливим
компонентом
ферментативної
ланки
антиоксидантного
захисту
є
аскорбатпероксидаза (APX). Численними дослідженнями
показано, що APX активується в умовах надмірного освітлення,
нестачі вологи, теплового та сольового стресів [4, 129, с. 839; 5,
32, с. 48;]. Збільшення активності ферменту потребує
додаткових енергетичних ресурсів. Тому метою даної роботи
було дослідити зміни активності АРХ у рослин Arabidopsis
thaliana за дії теплового стресу в присутності сахарози та за її
відсутності.
У якості модельного об’єкта для експериментальних досліджень
були обрані рослини A. thaliana екотипу Columbia 0. Рослини 6-7
тижневого віку піддавали дії теплового стресу. Стрес проводили в
колбах в iнкубацiйному буферi, що мiстив 1мМ К-фосфатний буфер
(рН 6.0) та 1% сахарозу для однієї частини рослин, а інша частина
рослин інкубувалася в 1 мМ К-фосфатному буфері (рН 6.0) без
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сахарози. Теплову обробку рослин (37°C та 44ºС) проводили в
темряві протягом 2 та 4 годин. Контролем слугували рослини,
листки яких інкубувались при 20ºС. Активність APX визначали за
методом Nakano-Asada [3, 22, с. 869-877]. За 100% приймали
активність АРХ у інтактних рослин, листки яких без обробки
заморожували в рідкому азоті.
Отримані результати свідчать, що за дії 2-годинної помірної
стресової обробки (37ºС) активність АРХ наближалася до
значень контролю. Тоді як в умовах 2-годинної жорсткої
стресової обробки (44ºС) спостерігається падіння активності
ферменту майже в 4 рази, порівняно з контролем, що
інкубувався за 20ºС. Такий ефект спостерігається як у рослин,
які інкубувалися в буфері з сахарозою та без. Слід відмітити, що
активність АРХ була нижчою майже на 74% за дії 4-годинної
жорсткої стресової обробки в тієї частини рослин, яка
інкубувалася в буфері без сахарози. А, частина рослин яка
інкубувалася в буфері з сахарозою зазнала менш суттєвої зміни
активності ферменту, також за цих самих умов активність АРХ
була нижчою на 55%, порівняно з контролем.
Наші дослідження вказують на певну захисну роль, яку
відіграє сахароза за дії теплового стресу у рослин A. thaliana
дикого типу.
1.

2.
3.
4.

5.
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Науковий керівник – доц. Беспалько Р.І.
Правова охорона водного фонду України
Водний фонд України становлять усі води (водні об'єкти), що
знаходяться на її території. До водного фонду України
належать: поверхневі води: природні водойми (озера); водотоки
(річки, струмки); штучні водойми (водосховища, ставки) і
канали; інші водні об'єкти; підземні води та джерела; внутрішні
морські води та територіальне море. Поверхневими водами
вважаються води різних водних об'єктів, що знаходяться на
земній поверхні. Підземними водами є води, що знаходяться
нижче рівня земної поверхні в товщах гірських порід верхньої
частини земної кори в усіх фізичних станах.
Водні об'єкти поділяються на об'єкти загальнодержавного та
місцевого значення. До водних об'єктів загальнодержавного
значення належать: внутрішні морські води та територіальне
море; підземні води, які є джерелом централізованого
водопостачання; поверхневі води (озера, водосховища, річки,
канали), що знаходяться і використовуються на території більш
як однієї області, а також їх притоки всіх порядків; водні об'єкти
в
межах
територій
природно-заповідного
фонду
загальнодержавного значення, а також віднесені до категорії
лікувальних. До водних об'єктів місцевого значення належать:
поверхневі води, що знаходяться і використовуються в межах
однієї області і які не віднесені до водних об'єктів
загальнодержавного значення; підземні води, які не можуть
бути джерелом централізованого водопостачання [1].
Охорона поверхневих і підземних вод є визначальною
частиною охорони вод. В основі правової охорони вод
знаходиться право як сукупність норм, яке визначає її цілі, межі
та методи регулювання. Тобто право є визначальним елементом
правової охорони вод. Проте правова охорона, окрім заходів, які
безпосередньо пов'язані з правом, передбачає також
організаційні, економічні, виховні та інші заходи, які спрямовані
на забезпечення збереження, науково обґрунтованого та
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раціонального використання вод для потреб населення і галузей
економіки.
Правова охорона здійснюється шляхом встановлення
екологічних вимог, норм і правил щодо раціонального
використання, охорони і відтворення водних ресурсів. Крім
того, право, впливаючи на охорону вод, породжує відносини, які
безпосередньо не випливають з вимоги раціонального їх
використання, серед яких є створення системи відповідальності
за порушення правил водокористування, користування землями
водного фонду, залучення громадськості до питань охорони
водних ресурсів тощо.
Правову охорону водних об'єктів можна розглядати у
широкому і вузькому значенні. У вузькому значенні вона
полягає у забороні чи обмеженні водокористування та
користування землями водного фонду. У широкому значенні
правова охорона вод є процесом, який здійснюється
повсякденно, і полягає у регулюванні відносин, пов'язаних з
раціональним використанням, охороною та відтворенням
водних ресурсів.
Список літератури:
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Вид. 2-ге.
3. Адиханова Ф. X. Правовая охрана природы в СССР: учеб. пособие /
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Оксана Молода
Науковий керівник – доц. Давидюк Ю.М.
Таксономічне положення S. betaceum Cav.
за результатами аналізу послідовності МГС 5S рДНК
Рід Solanum L., що нараховує більше 1000 видів, включає такі
важливі сільсьокогосподарські культури як картопля, томат, баклажан та інші. Незважаючи на велику кількість досліджень,
робота по систематиці роду Solanum досі незавершена, що
пов’язано з багаточисельністю видів і різноманіттям їх морфологічних ознак. Так, дискусійним питанням залишається включення видів роду Cyphomandra до роду Solanum як однієї із секцій підроду Bassovia [2, IV, p. 285]. Для вирішення спірних питань систематики і таксономії роду все частіше застосовуються
молекулярно-генетичні маркери, в тому числі гени 5S рибосомальної РНК (5S рДНК) [1, Vol. 56, p. 1012; 3, Vol. 103, p. 1273].
Тому метою нашої роботи було застосування порівняльного
аналізу послідовностей 5S рДНК для перевірки доцільності
включення видів Cyphomandra до роду Solanum на прикладі
Solanum betaceum Cav.
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
ПЛР-продукти розщеплювали ендонуклеазою 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
5 клонів, що містили плазміди зі вставками, було відібрано два,
які піддавали сиквенуванню на ABI Prism 310. Аналіз отриманих первинних нуклеотидних послідовностей проводили за допомогою пакету комп’ютерних програм DNASTAR.
У результаті проведеного порівняльного аналізу було встановлено, що вставки відібраних рекомбінантних плазмід відповідають повторюваній одиниці 5S рДНК, у якій виявлено кодуючу
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ділянку та МГС. Довжина МГС 5S рДНК S. betaceum дорівнює
187 пн (рис. 1), що близько за значенням до довжин МГС інших
досліджених видів Solanum, яка варіює від 165 до 229 пн [3, Vol.
103, p. 1273].
1
41
81
121
161

CGTTTTTGTCGAAATTGggcataACTATTTGATGGTATTT
TTTTTTCGcagaagCGACATCTGGGCCGAgacgtcGCTAG
GACAGGCGCCGAGGATGGGCGTGGGTGGCGCCACCACGCG
CGGGTGCGTGGAGGCTAGGGCGTTGGGAGGAATGTGGTTT
AATAGAATTTAGAGTGCTAGGAATGGT

40
80
120
160
187

Рис. 1. Первинна нуклеотидна послідовність МГС 5S рДНК
S. betaceum.
Курсивом виділено послідовності 3’ і 5’ фланкуючих областей.

Загальна організація МГС 5S рДНК у S. betaceum аналогічна
до будови МГС порівнюваних видів Solanum: у його межах виявлено 3’- і 5’- фланкуючі ділянки (ФД), що еволюціонують
значно повільніше за центральну варіабельну ділянку (ВД)
МГС. Рівень подібності нуклеотидної послідовності 5’-ФД з порівнюваними видами Solanum перевищує 90%, натомість рівень
подібності послідовності ВД коливається від 60.8% у випадку
S. melongena до 75.6% при порівнянні з S. bukasovii. Відмінності
у МГС пов’язані насамперед з точковими замінами і вставками/делеціями послідовностей з 2-10 нуклеотидів. Отримані результати підтверджують спорідненість S. betaceum і порівнюваних видів Solanum і можуть слугувати аргументом на користь
включення видів Cyphomandra у рід Solanum.
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Науковий керівник – доц. Шмараков І.О.
Біохімічні аспекти сигнальної функції ретиноїдів
при регенерації печінки
Ретиноїди (вітамін А та його метаболіти) виступають регуляторами клітинної проліферації, диференціації та апоптозу.
Зв’язуючись зі специфічними промоторами у комплексі із ядерними рецепторами (RAR, RXR), ретиноєва кислота впливає на
транскрипцію більш ніж 500 ретиноїд-респонсивних генів [1]. У
світлі розкриття сигнальної та метаболічної ролі ядерних рецепторів ретиноєвої кислоти у функціонуванні тканин і органів
залишається відкритим питання залучення цих білкових регуляторів у розвиток патологічних процесів та можливостей їх використання в метаболічній корекції патологій. Регенеруюча печінка – унікальна модель, що дозволяє використовувати біохімічні,
генетичні та біотехнологічні засоби для розкриття молекулярних механізмів і вдосконалення стратегії метаболічної корекції
раку печінки, печінкової недостатності та фіброзу печінки [2].
Мета роботи – встановити роль рецепторів ретиноєвої кислоти та канонічної сигналізації ретиноїдів у регенерації печінки.
Оскільки повний нокаут гена, кодуючого рецептор ретиноєвої
кислоти, супроводжується ранньою летальністю, затримкою
росту, неповноцінним формуванням мускулатури та дегенерацією сім’яників [3], нами використано модель клітинноспецифічної абляції α ізоформи рецептора ретиноєвої кислоти
шляхом активації домінантної негативної форми (RARαDN).
Результати проведених досліджень показали, що сигналізація
ретиноїдів через канонічні рецептори ретиноєвої кислоти необхідна для повноцінної регенеративної відповіді ураженої тканини печінки. Відсутність такої відповіді призводить до розвитку
печінкової недостатності, що в кінцевому рахунку викликає
загибель організму. Аналіз експериментальних даних засвідчив,
що за умови 100 % постопераційного виживання вже на 12 годину рівень летальності тварин з активованою домінантною
негативною формою RAR складав 20 %, досягаючи більше 50 %
через 2 доби (48 год) (Рис. 1 а.).
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Рис. 1. Кумулятивна крива виживання (а) та відновлення паренхіми
печінки (б) тварин дослідної (RarαDNflox/flox; Alb-Cre+/+) та контрольної
(RarαDNflox/flox;Alb-Cre-/-) груп після часткової гепатектомії

Аналіз постгепатектомійного відновлення паренхіми печінки
показав зниження темпів її регенерації у тварин з порушеною
канонічною сигналізацією ретиноїдів вже починаючи з 24 год. В
той час як рівень відновлення паренхіми печінки в нормі досягає
вихідних величин (94 %) вже на 48 годину, в тварин з RARαDN
цей показник був нижчий на 26 % і складав лише 60 % від доопераційної величини (Рис. 1 б).
Отже, для повноцінної регенерації печінки, викликаної частковою гепатектомією, необхідна реалізація ретиноєвою кислотою її сигнальної функції, опосередкована взаємодією зі специфічними ядерними рецепторами. Нормальне функціонування
ретиноїд - залежного сигнального шляху за участі канонічних
ядерних рецепторів ретиноєвої кислоти виявляється життєво
важливим не лише для печінки при її гострому ураженні, але і
для організму в цілому.
1.
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3.
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Науковий керівник – доц. Польчина С.М.
Динаміка вологості ґрунтів заплави ріки Прут
Проблеми визначення вологості заплавних ґрунтів р. Прут на
даний час має значне як теоретичне значення, оскільки водний
режим впливає на всі інші режими та безпосередньо на формування профілю ґрунту, так і практичне господарське значення
для функціонування системи берегозахисну [1, 2. 3].
Метою даної роботи є визначення динаміки вологості ґрунту
залежно від сезону, діяльності річки, реакції на місцеві умови і
атмосферні опади. Об’єкт дослідження: заплавні ґрунти р. Прут.
Вологість ґрунту визначали термостатно-ваговим методом. Зразки для визначення вологості відбирали подекадно, через кожні
10 см до глибини 1 м з двох розрізів – №1 (ліва висока заплава) і
№2 (права низька заплава).
Динаміка вологості досліджуваних ґрунтів за датами відбору
зображена на рисунку.
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На протязі осінньо-зимового періоду вміст вологи в досліджуваних ґрунтах помітно збільшився, що пов’язано з екстремально сухими літом і осінню та інтенсивними опадами в кінці
осені і взимку. В ґрунті високої заплави вологість збільшувалась
інтенсивніше, ніж у ґрунті низької заплави, оскільки профіль
останнього підпирається ґрунтовими водами. Більша динаміка
вологості характерна для верхнього шару глибиною біля 50 см.
При порівнянні середньої вологості ґрунтів за період досліджень (таблиця) виявлено, що ґрунт низької заплави постійно
вологіший, що закономірно через вищевказану причину..
Глибина,
см
5
15
25

Розріз 1. Алювіальнодерновий легкосуглинковий
на галечниковому алювію

Середня
вологість,%
15,2
12,3
9,3

Розріз 2.
Середня
Алювіальновологість,%
дерновий
шаруватий на
22,3
сучасному
19,8
алювію
15,5

35

8,1

12,5

45

8,9

9,7

55

8,4

8,2

65

7,6

8,2

75

7,2

8,8

85

6,5

8,7

95

5,8

8,6

Отже, динаміка вологості в алювіальних ґрунтах великою мірою визначається не тільки погодними умовами, а й їх геоморфологічним розташуванням у заплаві, а також властивостями
самого ґрунту – в першу чергу, неоднорідністю гранулометричного складу за профілем.
1.
2.
3.
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Руслана Онуфрійчук
Наукові керівники - доц. Беспалько Р.І.
асист. Хрищук С.Ю.
Формування землекористувань
на засадах екологобезпечного використання
Екологобезпечне землекористування є частиною системи
раціонального землекористування, яке, в свою чергу, являє
собою систему земельних і суспільно-виробничих відносин, за
якої досягається оптимальне співвідношення між економічно
доцільними й екологічно безпечними видами використання
земель.
В Україні, як правило, питання землекористування
розглядаються в межах традиційної системи ведення сільського
господарства і соціально-економічного розвитку сільських
територій. В умовах зміни форм власності на землю,
трансформації форм господарювання екологічний характер
землекористування практично не змінюється, а, навпаки, стає
ще більш споживацьким. Про це свідчить той факт, що, за
різними оцінками, понад 40% сільськогосподарських земель
нашої країни піддані деградації, а рівень сільськогосподарського
використання земель є одним із найнижчих в Європі.
Вагомою передумовою для формування екологобезпечного
землекористування є забезпечення охорони земель, як
основного національного багатства українського народу.
Державні органи повинні запровадити чітку систему контролю
за станом використання земельних угідь та їх якісними характеристиками, а саме:
- регулярно здійснювати агрохімічні обстеження земель
сільськогосподарського призначення та видавати агрохімічні
паспорти на земельні ділянки;
- посилити контроль з боку державних структур за дотриманням
землекористувачами вимог земельного і природоохоронного
законодавства, екологічних стандартів, нормативів і показників;
- впровадити офіційну статистичну звітність про обсяги
здійснення землеохоронних і ґрунтозахисних заходів;
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- сприяти запровадженню екологобезпечних технологій у
використанні земель.
Враховуючи сучасний екологічний та економічний стан
аграрної сфери економіки, постає необхідність розробки
еколого-економічної моделі сталого розвитку землекористування. Одним з основних завдань у процесі вирішення цієї
проблеми є визначення напрямів і характеру використання
земельних ресурсів, які б поєднували збалансованість обсягів
виробництва сільськогосподарської й іншої продукції з
обов'язковим дотриманням умов щодо охорони навколишнього
природного середовища в усіх можливих аспектах, з особливим
акцентом на збереження ґрунтового покриву і підвищення
родючості ґрунтів.
Отже, основними завданнями формування екологобезпечного
землекористування в Україні є відтворення родючості ґрунтів і
досягнення їх бездефіцитного балансу, удосконалення
структури сільгоспугідь та оптимізація структури посівних
площ, впровадження екологічно орієнтованих методів
сільського господарства. Правильне законодавче забезпечення
екологобезпечного землекористування дозволить сформувати
екологічно чисте землекористування, що сприятиме високоефективному використанню земельних ресурсів і, як наслідок,
отриманню високоякісної сільськогосподарської продукції, що
забезпечить нашій державі вихід на високий продовольчий
рівень у світовому ринку.
Список літератури:
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Тарас Ориняк
Науковий керівник – доц. Беспалько Р.І.
Національний природний парк «Хотинський»
Указом Президента України від 01 грудня 2008 року №1129
«Про розширення мережі та територій національних природних
парків та інших природно-заповідних об’єктів» оголошено про
створення національного природного парку «Хотинський».
Парк є природоохоронною, рекреаційною, культурноосвітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного
значення і входить до складу природо-заповідного фонду
України.
Територія
національного
парку
знаходиться
в
придністровській частині Хотинського та Кельменецького
адміністративних районів.
Загальна площа Парку становить 9446,1 га земель державної
власності, у тому числі 2832,2 га земель Державного
підприємства «Сокирянське лісове господарство» та 277,7 га
земель
Державного
підприємства
«Хотинське
лісове
господарство», які вилучені в установленому порядку та надані
Парку в постійне користування і 459,5 га земель Державного
підприємства «Кельменецьке спеціалізоване лісництво АПК»,
214,7 га земель Державного підприємства «Хотинське державне
спеціалізоване лісництво АПК» та 5662 га ДніпровськоПрутського басейнового управління водних ресурсів, що
включаються до складу національного природного парку без
вилучення у землекористувачів.
Кельменецький район репрезентують 11 об'єктів і територій
природно-заповідного фонду. Хотинський район репрезентують
27 об’єктів і територій природно-заповідного фонду.
Широка контрастність ландшафтної структури території
НПП визначає високий рекреаційний потенціал, науковопізнавальну цінність його природних територіальних комплексів
і зумовлює видове багатство флори і фауни.
З наукового погляду територія є одним з унікальних регіонів
України, яка виділяється великою культурно-історичною
цінністю, пов'язаною з рядом історичних подій, унікальними
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пам'ятками історії та культури, своєрідністю геологічної будови,
рельєфу, розмаїттям рослинного та тваринного світу,
сприятливим помірним кліматом для використання у
рекреаційних цілях.
З проблемами охорони та раціонального використання
природних ресурсів тісно пов'язуються питання організації
відпочинку населення, зокрема масового туризму.
Незважаючи на високий ступінь сільськогосподарського
освоєння, Придністров'я характеризується надзвичайною
різноманітністю та мальовничістю ландшафтів, багатим
ресурсним потенціалом, який потребує охорони та екологічно
обґрунтованого невиснажливого використання, унікальним
генофондом рослинного і тваринного світу, цікавою
геологічною будовою, безцінними пам'ятками історії та
культури «Хотинська фортеця», який має велике пізнавальне та
еколого-виховне значення. Регіон дуже перспективний для
розвитку рекреаційно-оздоровчої галузі, туризму, водних видів
спорту.
Отже, згідно з визначеними перспективами галузі охорони
навколишнього середовища, основними напрямками розвитку
заповідної справи досліджуваної території визначено:
• підвищення стійкості екосистем до негативних чинників
середовища;
• зменшення антропогенного навантаження;
• збільшення лісистості території району до оптимальної;
• раціональне, невиснажливе природокористування з метою
задоволення потреб національної економіки у природних
ресурсах.
Список літератури:
1. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього
природного середовища. – в 11-ти т. – Чернівці: Зелена Буковина,
1996-2005.
2. Солодкий В.Д., Білоконь М.В., Королюк В.І. Природно-заповідний
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Віталій Осадчук
Науковий керівник - асист. Хрищук С.Ю.
Ринок землі в Україні: перспективи та сьогодення
Ринок землі - один із пріоритетних ринків України.
Впродовж останніх років земельний ринок характеризувався
значним попитом і зростанням вартості землі. Інвестиційна
привабливість земельного ринку в Україні знаходиться на
високому рівні. Тенденції і пріоритети ринку змінилися в бік
земель сільськогосподарського призначення. Раніше земельні
ділянки даної категорії набувалися з метою зміни цільового
призначення і подальшого використання під забудову
комерційної і житлової нерухомості. Тепер же значне
сповільнення зростання цін на нерухомість, а також зростаючий
попит на товари сільськогосподарського виробництва значно
збільшили динаміку інвестицій в сільськогосподарські землі,
особливо з боку агропромислових підприємств. Протягом року
компанії аграрного сектора залучили приблизно $1млрд від
вітчизняних та іноземних інвесторів від продажу акцій
компаній, що володіюсь земельними ділянками.
Водночас доступ на ринок землі в Україні ускладнений і
пов'язаний
із
значними
юридичними
ризиками
та
організаційними проблемами.
Конституція однозначно проголошує землю об’єктом права
власності українського народу (ст. 13). З іншого боку,
спеціально наголошено: земля є основним національним
багатством, що перебуває під особливою охороною держави (ст.
14). Уважно придивившись до тих змін і новацій, які вніс у
земельні відносини Земельний кодекс, можемо побачити, що: 1)
земля поступово перестає бути об’єктом права власності народу,
а стає об’єктом права власності фізичних і в перспективі –
юридичних осіб; 2) держава не розробила засобів “особливої
охорони” землі, понад те – успішно проштовхують спроби
перетворити землю на звичайний товар. Звідси випливає
висновок, що з ринком землі треба діяти обережно, раціонально
та з думкою про майбутнє.
На рахунок земель с/г призначення. Якщо ви маєте земельну
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ділянку
з
цільовим
призначенням
«товарне
сільгоспвиробництво», то єдиним способом отримання хоча б
якогось прибутку є здавання її в оренду практично за безцінь
певному суб’єкту ведення товарного сільськогосподарського
виробництва.
Докладний і тривалий аналіз історії земельних відносин у
Європі
дозволяє
зробити
висновок,
що
ринок
сільськогосподарської землі має право на існування, але він
вимагає ретельного обґрунтування та суттєвих обмежень.
Спроба врахувати лише найсуттєвіші обмеження: заборона
надмірної концентрації землі; право на землю тих, хто на ній
працює; уникнення створення земельних латифундій;
обмеження дроблення земельних ділянок; резервування землі
для суспільних потреб тощо – приводить нас до висновку, що,
можливо, прийнятною основою організації ринку земель
сільськогосподарського призначення є оренда.
Важливим аспектом орендних відносин в умовах ринку має
бути врахування якісних параметрів земель. Очевидно, що
орендар, який вніс у землю невід’ємні інвестиції, повинен мати
переважне право на подовження термінів оренди або ж
збільшення площі орендованої землі. З іншого боку, орендар,
який допустив грубе порушення правил використання землі,
може втратити право оренди. Погіршення якісних параметрів
землі, які можна виправити агротехнічними заходами,
підлягають відшкодуванню у підвищеному розмірі. Можливо,
для цього слід використовувати судову систему та незалежних
експертів з аграрного виробництва.
Отже, ринок землі в Україні повинен невпинно розвиватися,
це важливо, як і для людей які володіють земельними
ділянками, так і для держави загалом. Тому, що за рахунок
нього можна розвивати економіку держави, і використовувати її
як основне багатство України.
Список літератури:
1. Ринок землі в Україні. Котова Л.В. http://yukon.od.ua/consult/article/
rinok_zemli
2. Калінеску Т. В., Романовська Ю. А., Кирилов О. Д. Оцінювання
майна. Навчальний посібник.-К.: Центр учбової літератури, 2012.-312c.
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Іванна Осудар
Науковий керівник - асист. Романко Р.М.
Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
експертної грошової оцінки земель в Україні
В сучасних умовах формування ринку землі проведення
експертної грошової оцінки відіграє важливу роль.
Експертна грошова оцінка земельних ділянок, відповідно до
ст.5 Закону України «Про оцінку земель» проводиться з метою
визначення вартості об’єкта оцінки та використовується при
здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок і
прав на них.
Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
здійснюється відповідно до Методики експертної грошової
оцінки земельних ділянок, яка затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. № 1531. Склад
робіт з експертної грошової оцінки, вимоги до оформлення
результатів оцінки та рецензування звітів про оцінку земельної
ділянки (її частини) або прав щодо неї, визначає Порядок
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок,
затверджений Державним комітетом України по земельних
ресурсах від 09.01.2003 р.
Законодавче забезпечення та інстументарій проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок має низку
проблем, що полягають у наступному:
1. Для оцінки земель сільськогосподарського призначення
неможливо використати найбільш об’єктивний та достовірний
підхід, що полягає у зіставленні цін продажу подібних
земельних ділянок, оскільки ринковий обіг даної категорії
земель частково обмежений.
2. Кримінальна відповідальність, яку несе оцінювач за
недостовірну чи необ’єктивну оцінку майна, передбачена ст. 384
Кримінального кодексу України викликає суперечності,
оскільки оцінювач не встановлює ціну, а пояснює її вірогідне
значення.
3. Незважаючи на те, що згідно зі ст. 24 «Права оцінювачів»
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну
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оціночну діяльність в Україні» оцінювач має доступ до майна,
яке оцінюється, документації та іншої інформації, яка необхідна
або має суттєве значення для оцінки, власники такої інформації,
згідно з Законом України «Про інформацію», мають право її не
надавати.
4. Відсутня відпрацьована система державної професійної
підготовки оцінювачів в рамках базової вищої освіти, що є
важливим фактором підвищення якості землеоціночних робіт.
Для здійснення експертної грошової оцінки більш важливими
є економічні знання, а не організаційні, оскільки оцінювач
висловлює судження про вартість земельної ділянки (переважно
ринкову) в грошовій формі.
Доцільним буде використання підходів, які є основою
проведення експертної грошової оцінки в більшості країн світу.
Відповідно до світових стандартів, процедура експертної
грошової оцінки має забезпечити доказовість висновків щодо
вартості земельних ділянок. Також можливе використання
такого підходу, що передбачає розгляд землі та поліпшень, як
цілісного об’єкта оподаткування, що дасть змогу оцінювачу
максимально врахувати ринкові фактори, які впливають на ціну
об’єкта.
Не можна залишати поза увагою і внесення змін до чинного
земельного законодавства, що дає змогу розв’язати не тільки
проблему оцінки сільськогосподарських земель чи прав
оцінювача, але й розв’яже цілу низку інших проблем
землеоціночної діяльності.
Список літератури:
1. Закон України «Про оцінку земель». [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-15.
2. Закон України «Про оцінку майнових прав та професійну
діяльність в Україні». [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2658-14
3. Закон України «Про інформацію». Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
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Марина Палагнюк
Наукові керівники - доц. Панчук І.І., асист. Буздуга І.М.
Вплив хлориду міді на загальну редукуючу
активність у рослин Arabidopsis thaliana
Вивчення впливу важких металів (ВМ) на живі організми є
актуальним, оскільки ВМ, з одного боку є природними
компонентами екосистем, а з іншої – у надмірних концентраціях
являються стресовими факторами рослин. До таких елементів
належить мідь. Зокрема, вона є кофактором багатьох
оксидоредуктаз та бере участь у роботі електрон-транспортного
ланцюга, метаболізмі клітинної стінки та у гормональній
передачі сигналів у рослин [5, 17, p. 146-147]. Проте,
надходження великої концентрації міді у рослинні клітини
призводить до оксидативного стресу внаслідок утворення
активних форм кисню (АФК) [3, 434, р. 203].
Здатність рослини протистояти стресу залежить від
активності її антиоксидантної системи, до якої входять
оксидоредуктази, низькомолекулярні антиоксиданти - глутатіон,
аскорбінова кислота та ін [4, 48, p. 914]. За ступенем загальної
редукуючої активності (ЗРА) як суми речовин, що здатні до
відновлення вільного йоду при взаємодії з КJO3 в кислому
середовищі визначають здатність клітини протистояти
пошкоджуючій дії оксидативного стресу. Відповідно, метою
нашої роботи було дослідження ЗРА у рослин A. thaliana дикого
типу за дії різних концентрацій хлориду міді.
Для дослідження використовували рослини A. thaliana
екотипу Columbia 0 віком 4,5-5-тижнів, що росли у ґрунті.
Рослини вирощували в культиваційній кімнаті за температури
20°С в умовах 16-годинного світлового дня.
Оскільки коренева система виконує бар’єрну функцію [2, 30, c.
212], стресову обробку проводили на рослинах з відокремленою
кореневою системою. Для цього рослинам, що росли на ґрунті, у
воді гострим лезом відокремлювали надземну частину від
кореневої, і місцем зрізу занурювали у 0,5-кратне середовище
Мурасіге-Скуга (0,5х MS), що містило різні концентрації хлориду
міді – 0,1; 0,5 та 5 мМ. Стрес проводили у темряві за температури
20°С протягом 2-х та 12-ти годин. Контролем слугували рослини,
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що інкубувались протягом зазначеного часу у 0,5х MS без
додавання іонів міді. Після стресу рослини заморожували в
рідкому азоті та зберігали в морозильній камері за -70ºС.
Загальну редукуючи активність (TRA) визначали за відомим
з літератури методом, [1, с. 113]. За 100% приймали TRA у
інтактних рослин, які без будь-якої обробки заморожували в
рідкому азоті.
У результаті наших досліджень виявлено, що обробка
хлоридом міді протягом 2 годин за дії низьких концентрацій (0,1 і
0,5 мМ) не викликала достовірних змін ЗРА, порівняно з контролем.
Однак, інкубування рослин в присутності 5 мМ іонів міді
призводило до збільшення вмісту ЗРА на 12%, порівняно з
контролем. Такі дані, ймовірно вказують, що у відповідь на високі
концентрації іонів міді може відбуватись активація синтезу
низькомолекулярних антиоксидантих сполук.
За дії 12 годинного стресу, викликаного іонами міді у
концентрації 0,1 мМ спостерігали зростання рівня ЗРА на 55%,
порівняно з контролем. В той час, як зростання концентрації металу
призводило до зниження вмісту ЗРА та наближення значень до
контрольних.
Інкубування контрольних рослин
протягом 2 годин на
середовищі 0,5x MS призводило до зростання ЗРА на 35%,
порівняно з інтактними рослинами. Такий ефект, можливо,
пов'язаний із тим, що рослинам відрізали кореневу систему та
інкубували у темряві, викликало активацію ЗРА.
1.
2.

3.
4.
5.
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Юлія Паршевлюк
Науковий керівник –асист. Тинкевич Ю.О.
Структура та внутрішньогеномний поліморфізм
МГС 5S рДНК Rosa canina
Рід Rosa L. нараховує близько 200 видів і є одним з
найбільших в родині Rosaceae. Значну частину роду складають
поліплоїдні види часто із непарним числом геномів, більшість
яких, згідно сучасної класифікації, об’єднуються у секцію
Caninae.. Лише один хромосомний набір у таких
поліплоїдівпередається разом з пилком, всі інші – із
яйцеклітиною. Вважають, що предки сучасних поліплоїдних
шипшин виникли в результаті неодноразових схрещувань із
диплоїдними видами. Міжвидова гібридизація залишається
досить поширеною серед представників секції. Ці обставини
значно
ускладнюють
таксономічні
та
філогенетичні
дослідження роду і вимагають використання поряд із
традиційними морфо-анатомічними методами, сучасних
молекулярних технік.
Одним із перспективних молекулярних маркерів є гени 5S
рРНК (5S рДНК). Висока швидкість еволюції та видова
специфічність нуклеотидної послідовності міжгенного спейсера
(МГС) 5S рДНК послідовностей зумовлюють її використання у
вивченні систематики та філогенії таксонів низького рангу.
Збереження повторюваними послідовностями 5S рДНК
батьківської організації у геномах алополіплоїдів нерідко
дозволяє ідентифікувати їх предкові форми таких рослин.
Отже, метою даної роботи було дослідження структурної
організації та внутрішньогеномного поліморфізму МГС 5S
рДНК Rosa canina.
ДНК виділяли із гербаризованого зразка R. canina.
Ампліфікацію 5S рДНК проводили методом полімеразної
ланцюгової реакції (ПЛР). із праймерами комплементарними до
ділянок кодуючої послідовності. Рестриктне генотипування
ампліфікатів проводили за допомогою ендонуклеази рестрикції
Xba I. ПЛР продукти клонували у плазмідний вектор BlueScript
KS II по сайту ендонуклеази рестрикції Not I. Рекомбінантними
плазмідами трансформували компетентні клітини E. coli XL-blue
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Трансформантів із рекомбінантними плазмідами виявляли з
використанням blue-white colony selection. Нуклеотидну
послідовність інсертів 5S рДНК визначали на сиквенаторі ABI
Prism 310 (PE Applied Biosystems, США). Аналіз отриманих
нуклеотидних послідовностей проводили за допомогою пакета
комп’ютерних програм обробки даних DNASTAR.
На основі вирівнювання нуклеотидних послідовностей 5S
рДНК побудована дендрограма спорідненості варіантів МГС в
геномі R. canina.
Аналіз дендрограми показує наявність двох структурних
класів МГС 5S рДНК, які умовно названо α і β (Рис. 1).

Рис. 1. Дендрограма що відображає спорідненість
внутрішньогеномних варіантів МГС 5S рДНК R. canina.

Крім того, в межах α класу чітко виділяються дві
відокремлені клади, та індивідуальна послідовність Rca 9, що
суттєво відрізняється за нуклеотидною послідовністю.
Наявність структурних класів α і β була раніше зафіксована і
для інших представників роду. Але, в межах α класу
поліморфізм МГС 5S рДНК зазвичай нижчий ніж той, який
спостерігається у R. canina. Цей факт дає можливість
припустити, що відокремленні клади містять послідовності із
різних субгеномів цього поліплоїдного виду і, можливо,
походять від предкових диплоїдних форм.
Список літератури
1. G. Drouin, M. Moniz de Sa The Concered Evolution of 5S Ribosomal
Genes Linked to the Repeat Units of Other Multigene Families// Mol. Biol.
Evol. - 1995. - 12(3). – P. 481-493.
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Тетяна Пасічняк
Наукові керівники - доц. Панчук І.І, фах. Руснак Т.О.
Вплив теплового стресу на загальну редукуючу
активність у рослин Arabidopsis thaliana (L.) Heynh
Активні форми кисню (АФК) постійно генеруються в
хлоропластах, мітохондріях та плазматичній мембрані
рослинної клітини за нормальних умов, проте їх рівень значно
зростає за дії стресових впливів [4, 9, с. 492]. Відомо, що
тепловий стрес викликає утворення та нагромадження в
тканинах рослин АФК, які з одного боку токсичними
молекулами у біохімічних процесах, а з іншого – можуть
виступати у ролі сигнальних молекул [3, 126, с. 45]. Літературні
дані свідчать, що нагромадження АФК призводить до розвитку
оксидативного стресу в клітині. Здатність рослин протистояти
дії стресу залежить від активності її антиоксидантної системи,
до складу якої входять ферменти класу оксидоредуктаз та
низькомолекулярні антиоксиданти – аскорбат, глутатіон,
токофероли та ін. [2, 48, с. 291]. За ступенем зміни загальної
редукуючої активності як суми речовин, що здатні
відновлювати вільний йод при взаємодії з KJO3 в кислому
середовищі визначають ступінь стійкості рослин до стресу.
Метою нашої роботи було дослідження загальної редукуючої
активності у рослин A. thaliana дикого типу в умовах теплового
стресу.
У якості модельного об’єкта для експериментальних
досліджень були обрані рослини A. thaliana (L.) Heynh. екотипу
Columbia 0. Рослини вирощували у ґрунті в культиваційній
кімнаті при сталій температурі +20ºС, освітленні 2,5 кЛк в
умовах 16-годинного 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 середнього розміру.
Теплову обробку рослин (37°C та 44°С) проводили в темряві
протягом 1, 2, 4 годин. Контролем слугували рослини, листки
яких інкубувались за 20ºС. Пiсля проведення стресу рослини
заморожували в рiдкому азотi і зберiгали в морозильнiй камерi
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при температурi -70°С. Визначення загальної редукуючої
активності проводили згідно методу, описаного в літературі [1,
с. 113-115].
Отримані дані показали, що інкубування контрольних рослин
протягом 1 та 2 годин призводило до зростання загальної
редукуючої активності, відповідно на 61% та 48, порівняно з
інтактними рослинами. Це може бути пов’язано з тим, що
рослини зазнали механічних пошкоджень при зрізанні листків
та інкубувались у темряві, що і викликало активацію загальної
редукуючої активності.
Помірна стресова обробка (37ºС) рослин протягом 1 години
викликала незначне зниження загальної редукуючої активності,
порівняно з контролем. В той час за дії жорсткої теплової
обробки (44°С) спостерігалося зниження загальної редукуючої
активності на 64%, порівняно з контролем. За дії 2-годинного
помірного теплового стресу спостерігаються аналогічні ефекти,
як і за 1-годинної обробки. Але в умовах жорсткої теплової
обробки спостерігається суттєве зниження загальної редукуючої
активності майже в 3 рази порівняно з контролем.
Стресова обробка рослин протягом 4 годин викликала
зниження загальної редукуючої активності як за дії помірної (на
36%), так і за дії жорсткої стресової обробки (на 41%).
Отже, отримані нами дані , вказують на те, що в умовах
тривалої дії підвищених температур може відбуватися
інактивація антиоксидантної системи рослин.
Список літератури
1. Должицька А.Г., Панчук І.І. Фізіологія рослин. – Чернівці:
Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 168 с.
2. Gill S.S., Tuteja N. Reactive oxygen species and antioxidant machinery in
abiotic stress tolerance in crop plants // Plant Physiol. Biochem. – 2010. –
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3. Nobuhiro S., Mittler R. Reactive oxygen species and temperature stress:
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Галина Паскар
Науковий керівник – доц. Худий О.І.
Гістохімічна ідентифікація вапнякових тілець
у Ligula intestinalis L. (Cestoda, Pseudophyllidea)
Плероцеркоїди Ligula intestinalis L. паразитують в порожнині
тіла переважно коропових риб, викликаючи масові епізоотії
лігульозу та завдаючи великих збитків рибним господарствам.
Однією з анатомо-фізіологічних особливостей цестод є
відсутність травної системи. Дані паразити живляться
низькомолекулярними
поживними
речовинами,
які
утворюються в процесі травлення в організмі хазяїна. Комплекс
морфо-функціональних
пристосувань
цестод
повинен
забезпечити не лише захист самого паразита від агресивного
середовища, в якому проходять процеси травлення, але й
всмоктування поживних речовин. Вагома роль у цих процесах
належить так званим «вапняковим тільцям». Існує ціла низька
припущень щодо будови, функціонування та походження даних
утворень. Вважають, що вапнякові тільця формуються із
макрофагів, які в своїй цитоплазмі накопичують багато
карбонатів Ca2+ і Mg2+, а також фосфатів; із органічних сполук у
значних кількостях представлені глікогеноподібні полісахариди,
глікозаміноглікани, окрім того присутні ліпідні і протеїнові
включення. У більшості цестод вапнякові тільця утворюються
протягом всього життя і їх чисельність збільшується з віком
паразита. Однак у ремінців у статевозрілих особин нові
вапнякові тільця практично не утворюються, а функціонують ті,
що сформувались на попередній (личинковій) стадії. У зв’язку з
цим, нами було проаналізовані особливості локалізації
вапнякових тілець у плероцеркоїдів L. intestinalis з порожнини
тіла одного з найбільш масових у Дністровському водосховищі
видів риб – плітки звичайної. Іхтіопаразитологічний матеріал
збирали у літній період 2010-2012 років. Для виготовлення зрізів
здійснювали заливку в парафін. Зрізи товщиною 15 мкм
виготовляли на ротаційному мікротомі МПС-2. Виявлення
вапнякових
тілець
здійснювали
методом
фарбування
азоткислим сріблом за Капоші [1].
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На зрізах чітко видно тільця овальної чи наближеної до
округлої форми, які мають внутрішню концентричну
шаруватість, утворену за рахунок відкладання накопичених
солей (рис. 1). Незважаючи на те, що вапнякові тільця за своїм
походженням є клітинами, фарбування зрізів специфічними для
цитоплазми (еозином) та ядер (гематоксиліном) барвниками не
дало позитивних результатів. Це може бути пов’язано з великою
кількістю включень, які призводять до деградації органел у
зрілих клітинах.

А
Б
Рис. 1. Вапнякові тільця в кортикальній (А) та медулярній (Б)
паренхімі плероцеркоїдів Ligula intestinalis L.

Щільність розташування вапнякових тілець у периферичній
та центральній частинах зрізів нерівномірна. За нашими
спостереженнями, кількість даних утворень у кортикальній
паренхімі приблизно вдвічі більша, ніж у медулярній (рис. 1).
Це дозволяє плероцеркоїдам ремінців при проходженні через
шлунок дефінітивного хазяїна уникнути перетравлення за
рахунок нейтралізації вапняковими тільцями кислого
середовища. Основна функція вапнякових тілець у медулярній
паренхімі, очевидно, пов’язана з накопиченням та інактивацією
речовин, які не можуть бути виведені з тіла гельмінта.
Подальші дослідження з оптимізації гістохімічних методик
дозволять з’ясувати на скільки відрізняються за своїм вмістом
вапнякові тільця в периферичній та центральній паренхімах.
Список літератури:
1. Гистология для ихтиологов / Е.В. Микодина, М.А. Седова,
Д.А. Чмилевский и др. – М.: Изд-во ВНИРО, 2009. – 112 с.
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Уляна Петрів
Наукові керівники – проф. Петраковська О.С.,
асист. Романко Р.М.
Розмежування земель Садгірського району м. Чернівці
за функціональним призначенням
Розмежування земель за функціональним призначенням
дозволяє здійснювати комплексний розвиток функціональнопланувальної структури території району міста шляхом
формування єдиної системи мікрорайонів (кварталів),
громадсько-ділових,
виробничих,
рекреаційних,
інших
функціонально-планувальних
утворень,
параметри
й
характеристики яких установлюються відповідно до державних
норм і правил.
Цілями
розмежування
земель
за
функціональним
призначенням є:
- створення сприятливих умов для проживання населення;
- раціональне використання земельних ресурсів;
- обмеження шкідливого впливу господарської діяльності
на навколишнє середовище;
На основі аналізу схем розмежування земель виявляється
надлишкова концентрація населення та виробництва;
прогнозуються можливі надзвичайні ситуації природного та
техногенного характеру, їх наслідки; виявляються землі
резервного фонду та запасу; здійснюється охорона та
встановлюються особливі умови використання земель
природно-заповідного
та
іншого
природно-охоронного
призначення.
Функціональне використання земельної ділянки – це вид її
використання відповідно до категорії земель і цільового
призначення, встановлений з урахуванням економічної
діяльності, що провадиться на ній.
Функціональне призначення земель похідне від цільового
призначення і виражає використання земельної ділянки для
конкретного виду діяльності [1].
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Андрій Пилипак
Наукові керівники – проф. Петраковська О.С.,
асист. Романко Р.М.
Деградація земель та їх моніторинг
Реалізація державної політики в галузі регулювання
земельних відносин протягом останніх років зосереджена в
основному на вдосконаленні реєстрації земельних ділянок та
прав на них, що безперечно є нагальним завданням. Проте, як
визначено на державному рівні [1], антропогенне і техногенне
навантаження на навколишнє природне середовище в Україні у
кілька разів перевищує відповідні показники у розвинутих
країнах світу. Стан земельних ресурсів України близький до
критичного. За період проведення земельної реформи значна
кількість проблем у сфері земельних відносин не лише не
розв'язана, а й загострилася. Тому доцільно також приділяти
належну увагу охороні земель, оцінці їх стану, прогнозуванню
змін та контролю за їх використанням.
Забезпечення виконання цих завдань ґрунтується на
ефективній взаємодії систем державного земельного кадастру та
моніторингу земель.
Здійснення моніторингу земель підданих дії ЕГП вимагає
вдосконалення законодавчої та теоретико-методологічної бази.
Уточнення понять і визначення критеріїв оцінки стану цих
земель потребує особливої уваги науковців та практиків. Так,
Законом України «Про охорону земель» визначено, що
порушені землі – це землі, що втратили свою господарську та
екологічну цінність через порушення ґрунтового покриву
внаслідок виробничої діяльності людини або дії природних
явищ. А рекультивація порушених земель - це комплекс
організаційних, технічних і біотехнологічних заходів,
спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення
стану та продуктивності порушених земель [2].
Згідно із Земельним кодексом України, до деградованих
земель відносяться:
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a) земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок
землетрусу, зсувів, карстоутворення, повеней, добування
корисних копалин тощо;
b) земельні ділянки з еродованими, перезволоженими, з
підвищеною кислотністю або засоленістю, забрудненими
хімічними речовинами ґрунтами та інші [3].
Проаналізувавши офіційну інформацію територіальних
органів земельних ресурсів виявлено, що в межах Чернівецької
області налічується близько 470 га порушених земель (таблиця
1). Найбільше їх у Вижницькому (152 га) та Заставнівському
(134 га) районах.
За час здійснення земельної реформи значно збільшилися
площі деградованих земель під впливом інтенсивного розвитку
сільського господарства, особливостей рельєфу території, що
призвело до значної ерозії ґрунтів: з 92,3 тис. га в 1959 році
до понад 200 тис. га з наявних 472,8 тис. га
сільськогосподарських угідь.
Удосконалення моніторингу, наукового обґрунтування і
розробки технічних, економічних, правових заходів щодо
порушених та деградованих земель під дією ЕГП, у подальшому
повинно слугувати основою для складання загальнодержавної і
регіональних програм використання й охорони земель,
здійсненні
землеустрою,
підготовці
містобудівних
та
екологічних проектів, створенні системи страхування від
можливих наслідків погіршення їх стану.
Список літератури:
1. Закон України «Про Основні засади (Стратегію) державної
екологічної політики України на період до 2020 року». [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2818-17
2. Закон України «Про охорону земель». [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/96215/print1329
891220825504
3. Земельний кодекс України. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/276814/print13590977224 08914
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Андрій Помпуш
Науковий керівник – доц. Романюк В.В.
Біохімічні показники плодів сучасних сортів яблуні
Рівень розвитку садівництва і плодівництва зокрема, значною мірою визначає багатство країни, а розкішний ринок садовини у ній є мірилом добробуту і здоров’я нації. Грунтовокліматичні умови Чернівецької області в межах ПрутДністровського межиріччя є повністю придатними для розвитку
садівництва з вирощуванням більшості груп плодово-ягідних
культур. Впровадження сучасних високоврожайних сртів та інтенсивних технологій є головною умовою економічної рентабельності садівництва [2]. У плодівництві України вирощують
значний асортимент сортів зерняткових плодових культур, домінуюча роль серед яких належить яблуні. В межах однієї біологічної групи плодових культур сорти відрізняються комплексом біоекологічних та біохімічних показників, які визначають
якість продукції [1].
Нами проведено дослідження основних біохімічних показників
плодів ряду сортів яблуні, які визначають їх споживчі і технологічні якості. Об’єктом досліджень були сорти яблуні: Айдаред,
Джонаголд, Фуджі, Голден, Глостер, Чемпіон, Ренет Семеренко.
Досліджувані сорти яблуні культивуються на землях СФГ «Бояни-Глинниця», розташованих в адміністративних межах села
Бояни Новоселицького району Чернівецької області. Посадки
дерев розміщені на дерново-підзолистому грунті, фізико-хімічні
та агрохімічні показники якого повністю відповідають вимогам
плодових культур, у тому числі, яблуні, до грунтового режиму.
Основні характеристики насаджень яблуні:
Ширина міжрядь – 4м. Підщепа 106 напівкарликова, відстань у
ряду – 2м. Підшепа 26, відстань в ряду – 1,5м. Кількість дерев у
ряду – 200. Кількість рядів в 1 га: 25. Площа – 10га. Вік насаджень- 6 років.
У товарних плодах сортів яблуні нами проведено дослідження таких біохімічних показників: вміст сухих речовин,
вміст вуглеводів, вміст вітаміну С, , вміст води, вміст нітратів та
інші.
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В результаті проведених досліджень встановлено, що найкращими показниками вмісту сухих речовин характерні для
групи сортів Голден, Айдаред, Джонаголд та Чемпіон. Мінімальним значенням характеризуються сорти Глостер та Ренет Семеренко (табл.). По сумарному вмісту вуглеводів максимальне
значення проявляється у плодів сорту Чемпіон (12,01 %), високі
показники також властиві і для сортів Голден (11,42%) та Джонаголд (10,55%). Отримані показники свідчать про високі споживчі властивості даних сортів. Аналіз вмісту вітаміну С засвідчив, що найбільшу кількість вітаміну С містять плоди сорту
Чемпіон, а також Ренет Семеренко та Джонаголд. Результати
дослідження вмісту нітратів показали відсутність перевищення
норм ГДК нітратів для плодів яблуні досліджуваних сортів
(ГДК= 60 мг/кг).
Отже, за кількісними показниками основних біохімічних параметрів, які визначають споживчу цінність та напрямок використання плодів досліджуваних сортів яблуні, найкращими властивостями володіє група сортів осіннього і зимового строків
споживчої стиглості.
Біохімічні показники якості плодів яблуні
Назва сорту

Вміст
нітратів,
мг/кг

Айдаред
Джонаголд
Фуджі
Голден
Глостер
Чемпіон
Ренет
Семеренко

39.3
38.9
39.7
39.5
38.7
39.2
39.9

Вміст
вітаміну
С,
мг/100г
1.91
2.16
2.09
1.65
1.89
2.81
2.31

Вміст
води,
%

Вміст вуглеводів, %

82.84
77.54
77.95
79.46
78.75
81.02
85.96

9.15
10.55
9.53
11.42
10.11
12.01
9.21

Вміст
сухих
речовин,
%
16.5
16.4
15.9
17.1
15.3
16.3
15.8
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Артур Пономар
Науковий керівник - доц. Беспалько Р.І.
Бонітування ґрунтів як найбільш доцільний
вид оцінки землі в майбутньому
В умовах реформування земельних відносин ключовим
питанням запуску ринкових механізмів в аграрному секторі
економіки є встановлення економічно обґрунтовано ціни на
землю, що дає її власникам широкі можливості в залучені
інвестицій для інтенсивної розбудови сільськогосподарського
виробництва. Ціна повинна враховувати можливу величину
врожаю, нормативні затрати на його вирощування, реалізацію, а
також прибуток, який буде отримано. При цьому треба
враховувати, що занижена ціна на землю може призвести до
неконтрольованого монопольного скуповування її через
підставних осіб як вітчизняними, так й іноземними
громадянами, а завищена - гальмуватиме ринкові процеси в
сільському господарстві.
Основним призначенням сільськогосподарських земель є
вирощування на них врожаю культур, який реалізується
землевласником з метою одержання прибутку. Величина
врожаю за однакових кліматичних і економічних умов та
нормативних затрат буде залежати від родючості ґрунтів, які
входять до складу землеволодіння. Родючість ґрунту - це його
здатність відповідати потребам рослин і забезпечити їх водою,
елементами живлення, а їхні кореневі системи - сприятливими
екологічними умовами. Родючість ґрунту залежить від багатьох
його властивостей, але в основному визначається кінцевою
кількістю основних показників, серед яких найпершим є вміст і
запаси гумусу. Отже, найголовнішою умовою економічно
обґрунтованої ціни на землю є точне визначення її якості, тобто
родючості ґрунту чи кількох ґрунтів, що входять у
землеволодіння. Кількісна оцінка якості ґрунтів визначається їх
бонітуванням. Бонітування ґрунтів (від латинського bonitas доброякісність) - це спеціалізована генетико-виробнича
класифікація ґрунтів, побудована за їх об'єктивними
природними
і
стійко
набутими
у
процесі
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сільськогосподарського
використання
ознаками
та
властивостями,
які
мають
найбільше
значення
для
сільськогосподарських культур, і виражена в кількісних
показниках
балах. Основна мета бонітування
кількісне
визначення відносної якості ґрунтів за їх родючістю, тобто на
скільки один ґрунт ліпший чи гірший за інший здатний
забезпечувати екологічні вимоги сільськогосподарських
культур.
Основною методичною проблемою при оцінці родючості
ґрунту є підбір об'єктивних показників, які найбільш
репрезентативно відображають його продуктивну здатність.
Врожай залежить не тільки від власне показників родючості
ґрунту, а й від кліматичних, екологічних, технологічних умов
вирощуванні сільськогосподарських культур. Усі ці показники
теоретично повинні дати оцінку якості конкретно ґрунтового
вкриття, але на практиці вони часто стосуються більше
погодних, екологічних умов території та господарської
діяльності людини.
На сучасному етапі запропоновано кілька методик
бонітування ґрунтів, які дають можливість кількісно визначити
відносну якість ґрунтів за їх родючістю. На нашу думку,
найраціональнішу методику запропонував професор А.І.Сірий,
який за основні критерії взяв найважливіші показники
родючості ґрунту та поєднав їх з екологічними умовами і
технологічною якістю земель. При нинішньому показникові
приросту населення в майбутньому виробництво продовольчих
товарів буде мати надзвичайно важливе значення. Тому
порівняння земель за продуктивністю повинно бути найбільш
точним
Список літератури:
1. Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я. 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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Вікторія Проскурняк
Науковий керівник – доц. Черлінка В.Р.
Застосування геоморфологічної основи
та ГІС при картуванні ґрунтів
Рельєф – один з найважливіших геофізичних чинників ґрунтоутворення та поширення грунтів. Перерозподіл вологи, тепла,
світла, літодинамічних потоків пов’язані з морфологією земної
поверхні. Усі чинники ґрунтоутворення є й факторами рельєфогенезу. Тому питання відповідності опису і характеристики системних процесів, пов’язаних з рельєфом і незначною кількістю
його параметрів (висоти поверхні, крутизни й експозиції схилів)
за значного набору й різноманітності форм рельєфу актуальне.
Відповідно застосування геоінформаційних систем і цифрових
моделей рельєфу при картуванні ґрунтів – важливе завдання [1].
Точність створення ґрунтових карт, економічна обґрунтованість проведення ґрунтового картування в сучасних умовах широкого застосування комп’ютерних технологій та навігаційних
систем дозволяють вирішити цілу низку задач на високому науково-технічному та виробничому рівнях. З цієї точки зору вдосконалення методики ґрунтового картографування з застосуванням навігаційних систем та ГІС – актуальне та важливе завдання. Оскільки геоінформаційна система є сучасною комп'ютерною технологією, яка дозволяє поєднати модельне зображення
території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо),
вона дозволяє управляти просторовими даними та асоційованими з ними атрибутами і на цій основі забезпечує можливість
використання, збереження, редагування, аналізу та відображення грунтознавчих даних [2].
До цього часу при ґрунтованому картуванні найчастіше використовували друковані топографічні карти, які давали можливість орієнтування та прив’язки ґрунтових розрізів у полі та
подальшого камерального періоду. Проте розвиток сучасних
космічних і комп’ютерних технологій показує, що найбільш
придатним методом прив’язки ґрунтових розрізів є метод GPS,
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який найбільше задовольняє вимоги детального ґрунтового картування територій як населених пунктів, так і за їх межами й
добре інтегрується в ГІС [3].
Наші дослідження спрямовані на розробку методики оптимізації підготовчого та польового етапів картування ґрунтового
покриву шляхом виділення ряду додаткових морфометричних
характеристик рельєфу, які впливають на процес еволюції ґрунтів і ландшафтів загалом із використанням згенерованої спеціальним чином цифрової моделі рельєфу. Нами отримано ЦМР із
роздільною здатністю ρ=0,2 м при таких параметрах регуляризованого сплайну: напруженість ω=20 та згладженість s=0,1, які
були підібрані шляхом проведення крос-валідаційної процедур і
забезпечили
найменшу
середньоквадратичну
похибку
(RMSE=0,292 м). З отриманої ЦМР були отримані ряд похідних
картографічних матеріалів, зокрема: карти крутизни й орієнтації
схилу, частинних похідних першого порядку від функції висоти
(вектори градієнтів потоку), тангенціальної кривизни поверхні,
напрямку, щільності та довжин потоків води, карти вододілів,
дренованості та зон акумуляції, які дозволяють деталізовувати
межі ґрунтових відмін при картографуванні педосфери.
Отже, якісне виділення розширеного переліку геоморфологічних показників засобами ГІС шляхом побудови й аналізу цифрових моделей рельєфу оптимізує підготовчий, польовий та
камеральні етапи картування ґрунтового покриву. Отримані
результати можуть застосовуватись не тільки у прикладних завданнях ґрунтознавства, а й для цілей землеустрою тощо.
1.
2.
3.
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Надія Протоцька
Науковий керівник – доц. Волощук О.М.
Дослідження антиоксидантної активності сполук
Біджінеллі
Розвиток
багатьох
патологічних
станів
організму
супроводжується активацією вільнорадикальних процесів.
Виходячи з цього, доцільним є використання природних або
нетоксичних
синтетичних
антиоксидантів
у
якості
фармакотерапевтичних засобів. Однак лімітуючим фактором
використання існуючих антиоксидантів у клінічній практиці є
достатньо вузький асортимент ефективних препаратів,
недостатньо вивчений механізм їх дії, а також відсутність
методичних підходів, що дозволяють оцінити антиоксидантний
потенціал та безпечність для організму [1]. Тому пошук і
вивчення антиоксидантної активності новосинтезованих
органічних сполук є досить актуальним напрямом сучасної
біохімії.
Метою роботи було вивчення та порівняльна оцінка
антиоксидантної активності новосинтезованих похідних 3,4дигідропіримідин-2-онів (сполук Біджінеллі).
Сполуки Біджінеллі − це штучно синтезовані речовини, які
утворюються в результаті трикомпонентної однореакторної
конденсації СН-кислотних карбонільних сполук, альдегідів і
сечовини в кислому середовищі з утворенням функціональних
похідних 3,4-дигідропіримідин-2-онів.
У скринінговій серії досліджень використовувалися 12
оригінальних сполук Біджінеллі. Антиоксидантну активність у
дослідженнях іn vitro оцінювали за накопиченням в реакційній
суміші кінцевого продукту пероксидного окислення –
малонового альдегіду. В якості субстрату використовували
твін-80. У якості препаратів порівняння використовували
класичні антиоксиданти – α-токоферолу ацетат, тіотриазолін,
іонол. Сполуки Біджінеллі синтезовані на кафедрі органічної та
фармацевтичної хімії хімічного факультету ЧНУ. Досліджувані
сполуки Біджінеллі використовували у концентраціях 10⎯2, 10⎯3,
10⎯5 моль/л.
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Результати
досліджень
показали,
що
найвищою
антиоксидантною активністю володіють сполуки Біджінеллі, які
є похідними ваніліну та містять у бензольному кільці ОН-групу,
яка, імовірно, і надає їм антиоксидантних властивостей (сполуки
4, 5, 9). Серед досліджуваних піримідинів Біджінеллі найвищою
антиоксидантною активністю володіють сполуки, які біля С5дигідропіримідинового кільця містять замісники, що надають
сполукам ліпофільних властивостей (сполуки 5, 14).
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Рис. Антиоксидантна активність сполук Біджінеллі
Примітка : К – контроль, 1 – α-токоферолу ацетат, 2 – іонол, 3 –
тіотриазолін, 4-15 сполуки Біджінеллі

Водночас результати досліджень показали, що найвища
антиоксидантна активність виявляється у випадку використання
досліджуваних сполук Біджінеллі у концентрації 10⎯2 моль/л.
Отже, виявлена антиоксидантна активність сполук
Біджінеллі відкриває перспективи для подальшого дослідження
механізму дії синтетичних піримідинів і створення на їх основі
ефективних фармацевтичних засобів.
1.
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Катерина Рафал
Науковий керівник – доц. Волощук О.М.
Вміст цитохромів аа3 та цитохромоксидазна
активність мітохондріальної фракції печінки щурів
за умов аліментарної депривації протеїну
Відомо, що
білкове голодування супроводжується
порушенням енергетичного обміну. Ключову роль у
забезпеченні енергетичних потреб клітини відіграє цитохромна
ділянка дихального ланцюга мітохондрій. Основним ферментом
термінального етапу перетворення енергії є цитохромоксидаза,
що розташована у внутрішній мітохондріальній мембрані і
каталізує перенесення електронів від цитохрому с на
молекулярний кисень [1]. На даний час дослідження кількісного
вмісту цитохромів аа3 та цитохромоксидазної активності за
умов нестачі чи відсутності протеїну в раціоні залишається
відкритим питанням та потребує детального вивчення. Тому
метою нашої роботи було визначення вмісту цитохромів аа3 та
активності цитохромоксидази за умов аліментарної депривації
протеїну. Дослідження проводили на 3 групах тварин: перша
група
тварин
утримувалась
на
напівсинтетичній
низькопротеїновій дієті; друга – утримувалась на дієті за умов
повної аліментарної протеїнової депривації; контролем
слугували щурі, що утримувались на повноцінному раціоні.
Результати проведених досліджень показали, що на 14 добу
експерименту спостерігається гальмування цитохромоксидазної
активності як за умов білкової недостатності, так і за умов
повної аліментарної протеїнової депривації. Враховуючи, що
основним компонентом цитохромоксидази, яка бере участь у
каталітичних реакціях, є цитохроми аа3, тому для пояснення
факту зниження цитохромоксидазної активності нами було
досліджено вміст цитохромів аа3. Результати проведених
досліджень показали, що у вказаний експериментальний період
спостерігається зниження вмісту цитохромів аа3 в обох
досліджуваних групах тварин. Установлене нами зниження
цитохромоксидазної активності та вмісту цитохромів аа3 може
лежати в основі порушення процесу транспорту електронів на
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термінальній ділянці ланцюга мітохондрій, наслідком чого може
бути пригнічення процесу дихання та ефективності окисного
фосфорилювання за умов повного або часткового білкового
голодування.
При подальшому утриманні тварин на дієті за умов повної
аліментарної деривації протеїну зберігається тенденція до
зниження як цитохромоксидазної активності, так і вмісту
цитохромів аа3, що може призводити до виснаження
енергетичних ресурсів у клітині. Водночас цікавий факт, що за
умов тривалої білкової недостатності цитохромоксидазна
активність достовірно не змінюється. Цей факт, імовірно, можна
пояснити збільшенням вмісту цитохромів аа3, що дозволяє
клітині зберігати цитохромоксидазну активність на рівні,
достатньому для мінімального забезпечення енергетичних
потреб клітин.
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Рис. Цитохромоксидазна активність (А) та вміст цитохромів аа3 (Б) у
мітохондріальній фракції щурів за умов аліментарної депривації
протеїну

Отже, за умов повної аліментарної депривації протеїну
спостерігається тенденція до зниження вмісту цитохромів аа3 та
цитохромоксидазної активності протягом усього експерименту,
тоді як за умов білкової недостатності спостерігається зниження
цитохромоксидазної активності зі збереженням встановленої
активності на фоні збільшення вмісту цитохромів аа3.

Список літератури
1. Arnold S. The power of life - cytochrome c oxidase takes center stage in
metabolic control, cell signalling and survival / S. Arnold // Mitochon. –
2012. – Vol. 12(1). – P. 46-56.
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Діана Рибюк
Науковий керівник – доц. Турлай О.І.
Поширення Cypripedium calceolus L. на Буковині
Зозулині черевички справжні (Cypripedium calceolus L.) –
єдиний представник роду Cypripedium L. (Orchidaceae Juss.) у
флорі України. Вид зі складною біологією розвитку, тому
вразливий до еколого–ценотичних умов (стенобіонт), занесений
до Червоної книги України, переліку CITES та у додаток I до
Бернської конвенції [1,2].
Cypripedium
calceolus
L.
–
північно-євразійськоконтинентальний вид, його ареал охоплює більшу частину
Європи (від Атлантичної Європи і Скандинавії на пд. до пн.-сх.
Іспанії та пн. Італії, на сх. до Уралу), пд. Сибіру, пд. Далекого
Сходу, Сх. Азія (Китай, Монголія). В Англії рідкісний, у
Середземноморській області відсутній. В Азії поширений від
Уралу до Монголії та Японії [1]. В Україні зозулині черевички
справжні трапляються спорадично в лісах рівнинної частини, а
також у Криму та Передкарпатті
Вивчали характер поширення Cypripedium calceolus L. на
території Чернівецької області на основі аналізу гербарію
кафедри ботаніки та охорони природи (CHER), літературних
джерел і власних польових досліджень, в результаті чого
виявлено 40 оселищ даного виду на території ПрутДністровського межиріччя та Буковинського Передкарпаття. У
Буковинських Карпатах зозулині черевички справжні не
виявлено. (табл.1).
Відомо, що Cypripedium calceolus L. зростає переважно в
угрупованнях союзу Fagion sylvaticae, рідше – союзів Carpinion
betuli та Luzulo–Fagion. Типові умови зростання – розріджені
листяні та змішані ліси, узлісся, лісові галявини та лісові луки,
зарості чагарників, лісові схили, переважно на вапнякових
грунтах [1]. У Прут-Дністровському межиріччі трапляється
переважно на Хотинській височині [3], у Буковинському
Передкарпатті найбільше місцезростань Cypripedium calceolus L.
виявлено у Глибоцькому (17) та Сторожинецькому районах (15)
(рис.1).
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Таблиця 1
Розподіл оселищ Cyprypedium calceolus L.
за фізико- географічним районами
Кількість місцезнаходжень у межах

ПрутДністровське
межирріччя
загальна
%
19
47,5

Буковинське
Передкарпаття
загальна %
21
52,5

Буковинські
Карпати
загальна
-

%
-

Всього в
Чернівецькій
області
загальна %
40
100

Рис. 1. Картосхема поширення Cypripedium calceolus L.
на території Чернівецької області

Список літератури:
1. Червона книга України. Рослинний світ. – К.: 2009. – 900 с.
2. Чорней І.І., Буджак В.В, Токарюк А.І. Сторінками Червоної
книги України (рослинний світ). Чернівецька область. –
Чернівці: ДрукАрт, 2010. – 452 с.
3. Хотинська височина /Ред. В. Коржик.-Чернівці: ДрукАрт, 2012. –
С.192-194.
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Оксана Романчич
Науковий керівник – доц. Язловицька Л.С.
Оцінка функціонального стану кардіореспіраторної
системи гімназистів м.Чернівці
Протягом останніх років у нашій країні спостерігається
тенденція до погіршення стану здоров’я школярів. Причинами
цього є незадовільні умови побуту, загрозливий екологічний
стан довкілля та неправильний спосіб життя підлітків [1]. Крім
вказаних факторів, на здоров’я дітей 6-18 років впливають так
звані шкільні фактори ризику [2]. Пубертатний вік є одним із
найважливіших періодів розвитку школяра, коли відбуваються
складні анатомо-фізіологічні зміни в організмі дитини. Оцінку
фізіологічних резервів організму проводять за показниками
функцій серцево-судинної та дихальної систем. Одним з
параметрів, що використовують для цього є індекс Скибінські
(ІС), який характеризує потенційні властивості зовнішнього
дихання, стійкість організму до гіпоксії та певною мірою рівень
узгодженості функціонування дихальної та серцево-судинної
систем [3].
Для визначення ступеня адаптованості учнів до навчального
навантаження нами проводилась оцінка функціонального стану
кардіореспіраторної системи (за допомогою індекса Скибінські),
що і було метою роботи.
Функціональний
стан
кардіореспіраторної
системи
досліджували у гімназистів 14-15 річного віку м.Чернівці на
початку навчального року. Оцінку проводили відповідно до
розрахунку ІС [1]. Статистичний аналіз даних проводили за
допомогою критеріів Мана-Вітні, кутового перетворення
Фішера (φ) та 95 % довірчого інтервалу. Опис вибіркового
розподілу досліджуваних параметрів проводили на основі
значень медіани (Ме), нижнього (25%) та верхнього (75%)
квартилей.
Аналіз абсолютних значень ІС свідчить про вищі величини
даного показника у хлопців (38,6 [22,3; 44,6] ум.од.), в
порівнянні з дівчатами (11,0 [8,3; 20,0] ум.од.). При зіставленні
отриманих величин зі статево-віковими нормами виявлено, що у
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хлопців вони були вищі, тоді як у дівчат знаходились у межах
вікових коливань. За даними оцінки ІС, 95% хлопців та 64%
дівчат характеризувались задовільним станом дихальної та
серцево-судинної систем (табл.). У більшої частини
досліджуваних хлопців та 1/5 дівчат стан дихальної та серцевосудинної систем оцінювався як “дуже добрий”. При цьому у
аналогічної кількості дівчат стан оцінювався як “дуже поганий”
та “незадовільний”. Серед хлопців кількість обстеже-них
гімназистів з таким показником була набагато меншою.
Отже, можна стверджувати про несприятливу реакцію
кардіореспіраторної
системи
на
комплексний
рівень
навантаження гімназисток 14-15 років, на відміну від хлопціводнокласників м. Чернівці.
Таблиця
Оцінка стану дихальної та серцево-судинної систем у гімназистів
14-15 річного віку за значеннями індексу Скибінські
Процентне співвідношення
Оцінка функціонального
обстежених учнів (%)
стану дихальної і
Хлопці,
Дівчата,
Всі діти,
серцево-судинної систем
n=19
n=22
n=41
Дуже погано (I)
0
18
10
***
Незадовільно (II)
5
18
12***
Задовільно (III)
37**
36
37**
Добре (IV)
0*
5*
2*
Дуже добре (V)
58#
23##
39
Примітка: tφ – значуща при р ≤ 0,05 при порівнянні наступних частот:
##
– у дітей різної статі; в середині досліджуваної групи: *– III та IV; **–
I та III ; *** – II та III; # – II та V.
Список літератури
1. Бухановська Т.М., Мальцева Л.О. Оцінка негативних факторів навколишнього середовища, що впливають на стан здоров’я дітей
промис-лового міста (аналітичний огляд) // Современная
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2. Гозак С.В. Вплив чинників навчального процесу на показники
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3. Кузюк Л.Г. Стан резервних можливостей організму дітей віком 617 років за показниками функціональних проб кардіореспіраторної
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181

Іванна Савчук
Науковий керівник – доц. Смага І. С.
Обґрунтування показників для аналізу економічної
ефективності використання землі за різних виробничотериторіальних типів спеціалізації
Ефективне використання земельних ресурсів території та
підвищення їх родючості є основою збільшення виробництва
продукції сільського господарства. Проблема підвищення
економічної ефективності використання землі стає все більш
актуальною з огляду на зростаючі потреби людства в продукції
сільського господарства.
Ефективність використання землі у сільському господарстві
оцінюють як за натуральними, так і вартісними показниками. До
натуральних відносять урожайність окремих сільськогосподарських культур з одиниці посівної площі, вихід деяких видів
продукції тваринництва та птахівництва з розрахунку на
одиницю відповідної земельної площі [2], структуру посівних
площ, виробництво основних видів продукції рослинництва на
100 га сільськогосподарських угідь і 100 га ріллі [1] та інші.
Серед вартісних показників найчастіше використовують обсяг
валової продукції сільського господарства на 100 га
сільськогосподарсь-ких угідь, обсяг валової продукції (ВП)
рослинництва на 100 га ріллі, розмір валового доходу, чистого
доходу (прибутку) на 100 га сільськогосподарських угідь та 100
га ріллі [3].
Становлення нових економічних умов господарювання та
реформування земельних відносин зумовили формування різних
напрямів спеціалізації особистих приватних господарств
населення (ОПГН). Зокрема в Городенківському районі ІваноФранківської
області
сформувалися
такі
виробничотериторіальні типи: молочно-м’ясне скотарство, зернове
господарство, садівництво, овочівництво та буряківництво.
Використати натуральні показники для порівняльного
аналізу економічної ефективності використання землі за даних
виробничо-територіальних типів спеціалізації неможливо,
оскільки отримуються різні види продукції сільського
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господарства. Використання вартісних показників можливе за
умови використання порівняльних цін на окремі види продукції.
Інший підхід полягає у визначенні виходу умовних зернових
одиниць з 1 га ріллі чи сільськогосподарських угідь. На їх
основі можливо визначити вартість ВП на одиницю площі
відповідного угіддя через використання середньої біржової ціни
реалізації зерна за останні роки.
Інтегральним показником ефективності використання земель
виступає їх економічна оцінка за диференціальним доходом
(ДД). Цей показник відображає як природні (в першу чергу
родючість ґрунтів) так і економічні фактори ведення
виробництва. Тому, для об’єктивного аналізу господарської
діяльності доцільно встановити величину вартості ВП з
розрахунку на 1 бал оцінки земель за ДД.
Економічна ефективність використання землі в сільському
господарстві безпосередньо залежить від рівня родючості
ґрунтів. За умови рівновеликих виробничих витрат на
родючіших ґрунтах отримуються більші обсяги продукції, тобто
отримується вища окупність витрат. Забезпечити розширене
відтворення можливо за її величини > 1,35.
Важливими
передумовами
підвищення
економічної
ефективності використання землі є підвищення рівня родючості
ґрунтів, вибір оптимального виробничо-територіального типу
спеціалізації окремих адміністративно-територіальних утворень
та науко-во-обґрунтованої структури посівних площ, що
сприятиме зростанню дохідності аграрного виробництва.
Список літератури:
1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств / В. Г. Андрійчук.
– К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.
2. Бугуцький О. А. Використання ресурсів виробництва в сільському
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М. Рудий та ін. – К. : Урожай, 1998. – 320 с.
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Ферментативна активність амінотрасфераз
у сироватці крові щурів за умов застосування ω-6 і ω-3
поліненасичених жирних кислот
Основні функції поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) в
організмі – участь у формуванні клітинних мембран і синтез
ейкозаноїдів. Інтерес являють два класи ПНЖК – омега-6 (ω-6)
й омега-3 (ω-3). Біологічно-активні речовини, що утворюються в
процесі метаболізму цих двох класів ПНЖК, відіграють в
організмі важливу роль, проте нерідко володіють протилежними
властивостями.
Основні ферменти, які реагують на зміни в організмі, –
амінотрансферази, що каталізують реакції трансамінування
амінокислот. Визначення ферментативної активності аланінамінотрансферази (АлТ) і аспартатамінотрансферази (АсТ)
широко використовується для діагностики пошкоджень
міокарду і печінки, оскільки досліджувані ензими володіють
органоспецифічністю.
Мета роботи – визначити ферментативну активність АлТ і
АсТ в сироватці крові щурів за умов різного забезпечення ω-6 і
ω-3 поліненасичених жирних кислот.
Результати проведених досліджень показали, що в групі
тварин, які отримували в комплекс напівсинтетичної дієти лише
ω-6 ПНЖК (арахідонову кислоту (АК)) або ω-3 ПНЖК
(ейкозапентаєнову кислоту (ЕПК) і докозагексаєнову кислоту
(ДГК)), показники ферментативної активності АлТ не
відрізняються від показників контрольної групи тварин (рис.1а).
Щодо ферментативної активності АсТ, то активність даного
ензиму підвищується як в умовах введення ω-6 ПНЖК, так і в
умовах застосування ω-3 ПНЖК. Так, у групи тварин, що
отримували ω-6 ПНЖК ферментативна активність АсТ в 1,3
рази перевищує показники контролю. Додавання до
напівсинтетичної дієти лише ω-3 ПНЖК сприяє підвищенню
аспартатамінотрансферазної активності в 2 рази порівняно з
контрольною групою тварин (рис.1б).
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Рис. 1. Ферментативна активність амінотрасфераз у сироватці крові
щурів за умов застосування ω-6 і ω-3 поліненасичених жирних кислот
Примітка: К – контроль; ω-6 – щурі, які отримували ω-6 ПНЖК;
ω-3 – щурі, які отримували ω-3 ПНЖК; а – ферментативна
активність АлТ; б – ферментативна активність АсТ.

АсТ – внутрішньоклітинний фермент і в нормі лише
невелика частина його потрапляє в кров. Під час пошкодження
міокарду або печінки в результаті цитолізу цей фермент
потрапляє у кров, що проявляється у збільшені його активності.
Щоб зрозуміти, порушення якого органу (печінки чи серця)
призвело до гіперферментемії, нами визначено коефіцієнт де
Рітіса в сироватці крові – співвідношення активності
АсТ/АлТ [1, с.10]. Аналіз результатів показав, що в групи
тварин, які отримували лише ω-3 ПНЖК коефіцієнт де Рітіса
складає 1,33±0,42. Установлений факт свідчить про
пошкодження міокарду. Імовірно, ЕПК і ДГК у дозі 600 мг/кг та
400 мг/кг відповідно можуть проявляти негативний вплив на
функціонування серця після чотиритижневого їх вживання.
Отже, споживання високих доз ω-3 ПНЖК приводити до
підвищення ферментативної активності АсТ у сироватці крові
щурів порівняно з показниками контрольної групи тварин.
Список літератури:
1. Бабак О.Я. Стан сироваткових маркерів фіброзу печінки при
неалкогольній жировій хворобі печінки / О.Я. Бабак, О.В.
Колеснікова // Сучасна гастроентерологія. – 2008. – №3. – С. 9-13.
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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, по праву 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. Все це істотно
сповільнює темпи підвищення ефективності сільськогоподарського виробництва.
В інтенсифікації виробництва найбільш важливі заходи
науково-технічного характеру, спрямовані на перехід від
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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 в 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.
На нашу думку, 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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Жуки-герпетобіонти НПП «Хотинський»
Недостатня вивченість мезофауни як природних, так і антропогенно трансформованих екосистем породжує гострі проблеми
при оцінці стану біогеоценозів і розробці рекомендацій щодо
відновлення порушених і створення штучних екосистем за зразком первинних. Дослідження різних локальних фаун упродовж
усього активного періоду життя комах цікаве також можливістю
збагатити дані щодо ентомофауни зональних угруповань низкою доповнень. З огляду на це, методом грунтових пасток Барбера досліджували мезофауну поверхні грунту національного
природного парку (НПП) «Хотинський», а також природних та
антропогенно трансформованих біогеоценозів за межами охоронюваної території. Матеріал зібрано впродовж вегетаційного сезону 2012 р. (з 30.05 по 27.11); обліковано 11105 пасткодіб, зібрано 7517 екз. твердокрилих. Притримувалися системи та номенклатури Coleoptera за С.О. Негробовим [1].
Було закладено 8 пробних ділянок: урочище «Кам’яний яр»
(північно-східна околиця с. Каплівка Хотинського р-ну) – № 1 –
закрита (мішаний ліс біля автошляху); № 2 – закрита (листяний
ліс, біля струмка); № 3 – відкрита, з рекреаційним навантаженням. На території НПП «Хотинський» (околиці c. Анадоли): № 4
– відкрита (на відстані 1 км на південний схід від села на березі
Дністра; розташована паралельно руслу в 100 м від води); № 5 –
закрита (зарості Salix alba L. на березі Дністра; розташована паралельно руслу в 100 м від води на відстані 2 км на південний
схід від села); № 6 – закрита (зарості Robinia pseudoacacia L. на
крутому схилі (45°) південної експозиції берега Дністра; розташована перпендикулярно руслу на відстані 4 км на південний
схід від села); № 8 – відкрита (кам’яниста, з негустим чагарником та поодинокими деревами; розташована паралельно руслу в
5 м від води на відстані 4 км південний схід від Анадолів). Ділянка № 7 – на північно-західній околиці м. Хотин біля лівого
узбіччя під’їзної дороги до місця видалення твердих побутових
відходів (насадження горіха, виражений трав’яний покрив).

188

У герпетобії досліджуваного регіону виявлені представники
понад 16 родин твердокрилих: Carabidae, Histeridae, Staphylinidae, Lucanidae, Silphidae, Geotrupidae, Scarabaeidae, Aphodiidae,
Cetoniidae, Chrysomelidae, Cerambycidae, Curculionidae, Coccinellidae, Mycetophagidae, Meloidae, Tenebrionidae. Найбільша таксономічна різноманітність жуків (11 та 12 родин) притаманна відкритим ділянкам як на території НПП, так і за його межами. В
усіх біогеоценозах сумарно (за весь досліджуваний період) найбільшою була частка турунів, яка складала від третини (на ділянці № 4) до понад 90 % (у вербняку) (рис.). Ця ж ділянка характеризується найбільшою загальною динамічною щільністю
жуків (ЗДЩ) – понад 151 ос/100 пд; ЗДЩ турунів склала 137,6
ос/100 пд. Найменший показник ЗДЩ зафіксований на крутосхилі – 23,4 ос/100 пд. У всіх досліджених біогеоценозах спостерігається літній пік чисельності жуків.
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Рис. Таксономічна структура угруповань герпетобіонтних жуків

Порівняння отриманих даних з літературними дає підставу
стверджувати, що всі виявлені жуки належать до поверхневогрунтової мезофауни з різним ступенем приуроченості до неї.
1.

Список літератури:
Негробов С.О. Иллюстрированный определитель семейств жуков
Европейской части России / С.О. Негробов. – Воронеж :
Воронежский госуниверситет, 2005. – 94 с.
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Кадастрове зонування як основа нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів
Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів
проводиться з метою створення умов для економічного
регулювання земельних відносин при передачі земель у
власність, спадщину, під заставу, при даруванні, купівліпродажу, при передачі в оренду, визначенні ставок земельного
податку.
Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів
здійснюється відповідно до Наказу «Про порядок нормативної
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та
населених пунктів» № 18/15/21/11 від 27.01.2006 та включає
цілий комплекс спеціальних процедур, спрямованих на
визначення вартості земельних ділянок.
Наявність оцінки землі дає можливість органам місцевого
самоврядування поряд з нормативними організаційними
методами управління реалізувати свої повноваження на підставі
створення економічних умов раціонального використання
земель, забезпечити необхідну основу для формування
фінансово-економічної бази місцевого самоврядування за
рахунок впровадження плати за землю.
Нормативна грошова оцінка проводиться методом
капіталізації рентного доходу відповідно до встановлення
нормативів. На першому етапі визначається базова вартість
одного квадратного метра земель населеного пункту; на
другому - вартість по економіко-планувальних зонах; на
останньому етапі - грошова оцінка одного квадратного метра
земельної ділянки певного функціонального використання з
урахуванням локальних факторів у межах економікопланувальних зон.
Вагоме значення в досягненні адекватного результату в
наслідок запровадження результатів нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів і формування ефективного
землеволодіння та землекористування належить якості
проведеного кадастрового зонування земель. У результаті його
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здійснення повинні бути сформовані економіко-планувальні
райони, що пізніше об'єднуються в зони за подібністю
функціонального використання земель, рівнем інженерного
облаштування та компактністю місця розташування.
Кадастрове зонування земель на території села П'ядики
Коломийського району Івано-Франківської області фактично
здійснювалось у процесі землевпорядних робіт, передбачених
земельною реформою України. Найбільш повно воно
відображено в проектних матеріалах формування земель, які
підлягали передачі в колективну власність недержавним
сільськогосподарським підприємствам, а також при формуванні
земель відповідних населених пунктів і територій рад.
У процесі зазначених робіт сформовано або уточнено землі:
• населених пунктів;
• водного фонду з визначенням прибережних захисних смуг
та обмежень господарського використання цих земель;
• лісового фонду;
• природоохоронного та рекреаційного призначення;
• оздоровчого призначення;
• історико-культурного призначення;
• сільськогосподарського призначення, які можуть бути
переданими у колективну та приватну власність;
• запасу та резервного фонду.
У межах населених пунктів виділено: зони житлової
забудови, території загального користування, ділянки для
розміщення об'єктів комунального призначення, виробничі
зони, землі транспорту, зв'язку та іншого призначення, зони
роздрібної й оптової торгівлі, ринкової інфраструктури,
комерційних послуг, складського господарства.
Список літератури
1. Андрейцев В. І. Правові засади земельної реформи і приватизації
земель в Україні. - К.: Істина, 1999. - 320с.
2. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні. - К.: ПП
"НВЦ "ПРОФГ, 2006. - 650с.
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Світлана Сергенюк
Науковий керівник – доц. Хлус Л.М.

Флуктуюча асиметрія фонових видів уніонід
Прут-Дністровського межиріччя
Флуктуюча асиметрія (ФА) є найчастішим проявом реалізаційної мінливості – особливого виду мінливості, який не залежить безпосередньо від генотипу та впливу оточуючого середовища, але дає достатньо великий відсоток фенотипового різноманіття. Вона виникає внаслідок випадкових помилок в процесі
фенотипової реалізації генотипу. Реалізаційна мінливість адаптивного значення не має; вона індивідуальна, випадкова та не
успадковується. Звідси випливає, що ФА виражена тим більше,
чим істотніші зрушення середовища життя організмів.
Інформація, отримана при аналізі рівня формування ознак методом ФА, відображає рівень стабільності індивідуального розвитку в цілому. ФА виявлена у різних груп безхребетних; з
двостулкових молюсків її наявність описана для гігантських устриць, мідій з різних морів басейну Атлантичного океану та
чотирьох видів чорноморських бівальвій: Anadara enaequialvis
(Bruguierse, 1789), Cerastoderma glaucum Poiret, 1789, Chamelea
gallina (Lamark, 1758), Loripes lucinalis (L., 1818). Представники
родини Unionidae у цьому відношенні не вивчалися.
Мета роботи – дослідження ФА Unio pictorum (L., 1758) та
Anodonta anatina (L., 1758) (Bivalvia: Unionidae) з рік басейнів
Дністра та Пруту. Матеріалом послужили черепашки 295 ос. жабурниць, зібраних кількісно у р. Дністер (2011 р. – 129 ос., 2012
р. – 34 ос.) та його лівій притоці – р. Сага (2011 р. – 53 ос., 2012
р. – 53 ос.) та 775 ос. скойок, зібраних у Дністрі (2011 р. – 22 ос.,
2012 р. – 29 ос.) та правій притоці Пруту – р. Гуків (2002 р. – 79
ос, 2003 р. – 271 ос., 2011 р. – 102 ос., 20112 р. – 230 ос.). У Дністрі обидва види зібрані з спільних поселень.
Аналізували прояви ФА 13-ти (U. pictorum) та 10-ти (A. anatina) метричних конхологічних ознак як для сукупних вибірок,
так і для кожної вікової групи окремо в широкому віковому
діапазо-ні. Для кожної проміряної особини обраховували
відносні величини асиметрії кожної ознаки (як різницю значень
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для лівої та правої стулок); величину ФА особини оцінювали за
допомогою інтегрального показника – середньої відносної
відмінності між стулками на ознаку, а рівень асиметрії виборок
– за середнім значенням рівня асиметрії за всіма ознаками на
особину [1].
У результаті проведених досліджень за виділеним комплексом конхіометричних ознак ФА була виявлена в обох видів і в
усіх досліджуваних гідроекосистемах (табл.). Односпрямованих
вікових змін показників ФА не виявлено. Незначна часова мінливість показників ФА U. pictorum на тлі їх невисоких абсолютних значень може свідчити про достатній рівень адаптації та високу еколого-еволюційну пластичність цього виду.
Таблиця
Характеристика ФА у досліджуваних вибірках уніонід
n,
Вираженість
Вид
Місце та час збору
ос.
ФА
р. Дністер, 2011
138
0,0898
A. anatina
р. Дністер, 2011
24
0,1690
U. pictorum
р. Дністер, 2012
37
0,3545
A. anatina
р. Дністер, 2012
69
0,1816
U. pictorum
р. Сага, 2011
62
0,0973
A. anatina
р. Сага, 2012
58
0,2856
A. anatina
р.Гуків, 2002
79
0,0833
U. pictorum
р.Гуків, 2003
271
0,0147
U. pictorum
р.Гуків, 2011
102
0,0722
U. pictorum
р.Гуків, 2012
230
0,0299
U. pictorum

Отже, ФА – звичайне явище у фонових видів молюсків
родини Unionidae водойм Прут-Дністровського межиріччя
України.
1.

Список літератури:
Palmer A. R. Fluctuating asymmetry: A primer / A. R. Palmer //
Developmental instability: its origins and evolutionary implications. Kluwer, Dordrecht, 1994. – p. 335 – 364.
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Ганна Скибінська
Науковий керівник – доц. Морозова Т.В.
Раритетний фітогенофонд ландшафтного заказника
загальнодержавного значення «Товтрівська стінка»
та його аналіз
Відомо, що до числа основних критеріїв репрезентативності
належить фітосозологічний, який передбачає наявність у складі
заповідної мережі раритетного флорофонду та ценофонду. Нами
проведено аналіз таксономічної структури рідкісних видів
ландшафтного заказника «Товтрівська стінка». Рідкісна флора
нараховує 23 види судинних рослин, які належать до 18 родів,
8 родин та 4 відділів. Більшість видів належать до відділу
Magnoliophyta, до класу Liliopsida (86 %). До спектра провідних
родин належать Orchidaceae та Liliaceae.
У складі раритетної флори представлені види з євразійським,
європейським,
голарктичним,
європейсько-сибірським,
європейсько-середземноморським та іншими типами ареалів.
Екологічний аналіз фітоценозів дозволяє розкрити
взаємозв’язки рослинних організмів і середовища, з’ясувати
ступінь пристосування фітокомпонентів до найважливіших
елементів екосистеми. У його основу покладена схема життєвих
форм (екоморф), яку розробив К. Раункієр. За нею проводиться
паспортизація рослин, які утворюють фітоценоз.
За класифікацією життєвих форм К. Раункієра у флорі
дослідженого фітоценозу більше половини видів складають
геофіти (79 %), частки хамефітів, гемікриптофітів та криптофітів однакові (7%) (рис. 1). Вагомим екологічним фактором є
рівень зволоження субстрату. Серед гігроморф у досліджуваній
флорі переважають мезофіти (Ms) – рослини, приурочені до
місцезростань із середнім рівнем зволоження (79 %) (рис. 2).
Представники мезоксерофітів (MsKs) складають 7 % видів.
Перезволожені місцезростання представлені: гігромезофітами
(HgMs) – 7 %; мезогігрофітами (MsHg) – 7 %. У цілому гігроформула має такий вигляд: 7 HgMs + 7 MsHg + 7 MsKs + 79 Ms
У спектрі рідкісних видів за здатністю до поширення
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переважають анемохори – 80 %, на другому місці автохори –
13 %, мірмекохори складають 7 % видів (рис. 3). Подальші наші
дослідження стосувалися вивчення ценоморф раритетної флори
ландшафтного заказника. Найбільшою кількістю відрізняються
пратанти 27% та пратосильванти 26 % видової насиченості (рис.
4), палюдопрататни та сильвопратанти розташовані на другому
місці – по 13 %; виявлено також пратопалюданти,
сильвопратанти та пратостепанти, частка яких складає – по 7 %
хамефіт

геофіт

гемікриптофіт

7%

криптофіт

мезофіт

мезогігрофіт

7%

гігромезофіт

мезоксерфіт

7%

7%

7%
7%

79%

79%

Рис. 1. Життєві форми рідкісних
видів за системою К. Раункієра
анемохор

мірмекохор

автохор

Рис. 2. Екологічні групи рослин за
відношенням до вологості ґрунту
пратосильвант

пратант

сильвопратант

пратопалюдант

сильвопратант

пратостепант

палюдопратант

13%
7%

7%

7%
26%

7%

13%

80%

Рис. 3. Екологічні рослин за
здатністю до поширення

13%

27%

Рис. 4. Ценотична характеристика
раритетних видів

Отже, серед досліджених раритетних видів ландшафтного
заказника переважають біоморфи геофітів. Ценоморфи
більшості рідкісних видів представлені пратантами та
пратосильвантами.
1.

Список літератури:
Чорней І.І. Заповідні об’єкти Буковини загальнодержавного
значення як основа регіональної екологічної мережі / І.І. Чорней,
І.В. Скільський, В.П. Коржик, В.В. Буджак // Заповідна справа в
Україні. – Т. 7. – Вип. 2. – 2001. – С. 73-98.
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Василь Скидан
Науковий керівник - проф. Солодкий В.Д.
Правові засади Державного водного кадастру
У статті 23 Закону України про охорону навколишнього
природного середовища йдеться, що для обліку кількісних та
якісних характеристик природних ресурсів, обсягу, характеру та
режиму їх використання ведуться державні кадастри природних
ресурсів. Наголошується, що державні кадастри ведуться в
порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України [1].
Положення цієї статті розвинене у водному кодексі України,
зокрема у статті 28 вказано, що державний водний кадастр
ведеться з метою систематизації даних державного обліку вод та
визначення наявних для використання водних ресурсів.
Уточнюється, що державний водний кадастр ведеться
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади
з
питань
водного
господарства,
спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань геології та використання надр та спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань гідрометеорології в порядку [2].
Дані питання деталізуються у відповідній Постанові Кабінету
Міністрів України про ведення державного водного кадастру, де
наголошено, що державний водний кадастр складається з метою
систематизації даних державного обліку вод і визначення
наявних для використання водних ресурсів і являє собою
систематизований звіт відомостей про:
- поверхневі, підземні, внутрішні морські води та
територіальне море;
- обсяги, режим, якість і використання вод (водних об'єктів);
- водокористувачів (крім вторинних).
До державного водного кадастру включаються відомості про
водогосподарські об'єкти, що забезпечують використання води,
очищення та скид зворотних вод, а саме:
- споруди для акумуляції та регулювання поверхневих і
підземних вод;
- споруди для забору та транспортування води;
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- споруди для скиду зворотних вод;
- споруди, на яких здійснюється очистка зворотних вод (з
оцінкою їх ефективності).
Державний водний кадастр містить дані державного обліку
поверхневих і підземних вод, державного обліку артезіанських
свердловин і державного обліку водокористування, які
систематизуються за водними об'єктами та їх ділянками,
водозбірними басейнами річок та морів, басейнами підземних
вод,
водогосподарськими
ділянками,
адміністративнотериторіальними одиницями і в цілому на Україні.
Згідно згаданої Постанови Кабінету Міністрів України
водний кадастр ведеться:
- Держслужба надзвичайних ситуацій - “Поверхневі води”;
- Держгеонадра за розділом “Підземні води”;
- Держводагентством за розділом “Водокористування”.
Для деталізації порядку ведення державного водного
кадастру, визначення складу кадастрових даних, порядку обміну
інформацією між виконавцями та уточнення інших питань,
спільних для всієї системи ведення державного водного
кадастру,
розробляються
методичні
вказівки,
які
затверджуються МНС, Держводагентством та Держгеонадрами
за відповідними розділами.
Одночасно зазначимо, що останнє видання державного
водного кадастру було в 1992 році, хоча, згідно із
законодавством, воно має видаватися раз на п’ять років. З метою
оприлюднення результатів обліку кількісних і якісних
характеристик природних ресурсів, обсягу, характеру та режиму
їх використання доцільно видати масовим тиражем водний
кадастр України.
Список літератури:
1.Закон України про охорону навколишнього природного
середовища
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
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2.Водний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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Любов Слижук
Науковий керівник – доц. Череватов В. Ф.
Породний склад популяцій бджоли медоносної
(Apis mellifera mellifera L. ) західного регіону України
На основі всебічного вивчення і використання чистопородних карпатських бджіл у зоні їхнього природного розселення
на території України (гірські і передгірні райони Закарпатської,
Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей) дають
основу стверджувати, що цим бджолам притаманний цілий комплекс цінних біологічних і господарських ознак: миролюбні, зимостійкі, успішно витримують безоблітний період до 6 місяців,
досить стійкі до ураження нозематозом, можуть збирати нектар
з низькою концентрацією цукрів, мають довгий хоботок - 6,5-6,9
мм [1, с. 32; 3, 37, с. 52]. Однак, незважаючи на це на окремих
пасіках де під-тримується районована порода бджіл
продуктивність поступово знижується [2, с. 7]. Що і спонукало
нас дослідити породний склад бджіл на території західного
регіону України.
У зв’язку з цим метою роботи було: визначення породного
складу бджолиних сімей на окремих пасіках Івано-Франківської
та Чернівецької областей.
Для визначення породного складу бджіл, проводилось
дослідження за такими показниками як: кубітальний індекс, дискоїдальне зміщення, довжина хоботка. Досліджено пасіки ІваноФранківської області (с. Тюдів, с. Розтоки) та Черні-вецької
області (с. Дихтинець, с. Карапчів, околиці м. Хотин, м.
Чернівці).
Аналізуючи результати з’ясовано, що на пасіках с. Дихтинець, с. Тюдів і с. Розтоки 20% бджіл не відповідають екстер’єрним ознакам карпатської породи.
При дослідженні пасіки на околиці міста Чернівці встановлено, що лише за ознакою кубітального індексу не відповідають
нормі стандарту 15% бджіл. Близько 20% бджіл пасіки в околицях м. Хотин за ознаками кубітального індексу та довжиною хоботка не відповідають стандарту.
На пасіці с. Карапчів спостерігали у 40% бджіл вкорочення
хоботка, тоді як за ознаками кубітального індексу та
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дискоїдального зміщення 70% бджіл відповідають нормі карпатської породи.
На нашу думку це пов’язано з не контрольованим завезенням
маток інших порід бджіл (української степової та кавказької) на
територію західних областей України.
Таблиця
Екстер’єрні ознаки робочих бджіл пасік Івано-Франківської
та Чернівецької областей
Походження Кубітальний індекс
Довжина хоботка,
Дискоїсімей
мм
дальне
зміщенСереднє
Межі
Середнє
Межі
ня, %
значення колива- значення коливання по
ння по
сім’ях
сім’ях
Чистопоро2,5
2,3-2,8
6,6
6,5-6,6
80-100
дні карпатські
с. Розтоки
2,4
1,6-2,6
6,3
5,9-6,6
90
с. Тюдів
2,4
1,8-2,8
6,3
5,8-6,6
90
с.
2,2
2,1-3,0
6,3
6,0-6,6
100
Дихтинець
с. Карапчів
2,2
1,8-2,6
6,3
6,0-6,6
90
м. Чернівці
2,5
2,2-3,0
6,4
6,0-6,6
100
м. Хотин
2,3
2,1-2,6
6,4
6,0-6,7
90

Таким чином за екстер’єрними ознаками, пасіки ІваноФранківської та Чернівецької областей сильно відрізняються.
Найбільш наближеними (і відповідно більш високо продуктивними) до чистопородних карпатських бджіл є сім’ї на пасіках
околиці м. Чернівці та м Хотин.
Список літератури:
1. Гайдар В.А. Карпатська порода бджіл та її типи / В.А. Гайдар //
Науковий вісник Національного аграрного університету. Вип. 94. К.: НАУ, 2006. - С. 30 - 35.
2. Гайдар В.А. Пошук автохтонних бджіл карпатської породи для
створення їх нового типу / В. Гайдар, С. Керек, В. Пап, А. Кізман, Е.
Кейль // Український пасічник. - 2008. - №2. - С. 6 -10.
3. Krivstov N.I. Investigation of Honey Bee (Apis mellifera L.) Breeds and
Populations for Developing Criteria for Genetis Certification of Bees /
N.I.Krivstov, I.I.Goryacheva, A.V.Borodachev // Russian Agricultural
Sciences. - 2011. – Vol. 37. – P. 52 - 54.
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Оксана Солодка
Науковий керівник – проф. Солодкий В.Д.
Особливості ведення Державного лісового кадастру
Державний лісовий кадастр включає системні відомості про
розподіл лісового фонду між власниками лісів і постійними
лісокористувачами, поділ усіх лісів за категоріями залежно від
виконуваних ними основних функцій, грошову оцінку та інші
дані, що характеризують кількісний і якісний стан лісів [1].
Державним лісовим кодексом визначено завдання,
призначення та складові державного лісового кадастру. Зокрема
завданнями державного лісового кадастру є створення
інформації з метою ефективної організації охорони і захисту
лісів, раціонального використання лісового фонду України,
відтворення лісів, здійснення систематичного контролю за
якісними і кількісними змінами лісів.
Державний лісовий кадастр призначений для забезпечення
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
заінтересованих підприємств, установ,організацій громадян
достовірною та об'єктивною інформацією щодо природного,
господарського стану та правового режиму використання
лісового фонду України.
Державний лісовий кадастр включає:
1) облік якісного і кількісного стану лісового фонду України;
2) поділ лісів на категорії залежно від їх основних функцій;
3) грошову оцінку лісів (у необхідних випадках);
4) інші показники.
Згідно з Інструкцією про порядок ведення державного
лісового кадастру і первинного обліку лісів документація
державного лісового кадастру ведеться за такими формами:
Форма №1 "Розподіл земель лісового фонду за їх категоріями
в розрізі груп і категорій захисності"
Форма №2 "Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель за
переважаючими породами та групами віку"
Форма №3 "Загальні дані про землі лісового фонду у розрізі
адміністративно-територіальних одиниць".
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Форма №4 «Розподіл вкритих лісовою рослинністю та
лісових ділянок за повнотами та класами бонітетів» [2].
Кабінет Міністрів України встановлює склад документації
кадастру та первинного обліку лісів, порядок їх ведення, що
затверджується Мінагрополітики за поданням Держлісагентства,
погодженим з Мінприроди.
Документація кадастру ведеться на основі даних державного
земельного
кадастру,
матеріалів
лісовпорядкування,
інвентаризації, обстежень і первинного обліку лісів окремо за
власниками лісів і постійними лісокористувачами.
Документація державного лісового кадастру ведеться
органом виконавчої влади з питань лісового господарства
Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої
влади, на основі державного земельного кадастру, матеріалів
лісовпорядкування, інвентаризації й обліку лісів окремо по
власниках лісів і постійних лісокористувачах на підставі:
1) матеріалів лісовпорядкування;
2) рішень про передачу у власність, надання в постійне
користування земельних лісових ділянок, їх вилучення(викуп),
зміну поділу лісів на категорії;
3) актів огляду місць заготівлі деревини, інших продуктів
лісу та використання корисних властивостей лісів;
4) актів технічного приймання лісових культур;
5) актів переведення не вкритих лісовою рослинністю земель
у вкриті лісовою рослинністю землі;
6) актів обстеження в разі зміни категорій земель у результаті
господарської діяльності, стихійних явищ та інших факторів.
На нашу думку, в окремій формі державного лісового
кадастру потрібно вказувати кількісні та якісні показники про
лісові насадження, де зростають деревні породи, що занесені до
Червоної книги України та рослинні угруповання, занесені до
Зеленої книги України.
Список літератури:
1. Лісовий Кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3852-12/page2.
2. Інструкція про порядок ведення державного лісового кадастру і
первинного обліку лісів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0422-95.
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Анастасія Солонинко
Науковий керівник – доц. Хлус Л.М.

Конхологічна мінливість ксеропікт (Gastropoda:
Hygromiidae) з урбоекосистем півдня України
(факторний аналіз)
Мета роботи – дослідження структури конхологічної мінливості видів роду Xeropicta Kryn. на північних межах ареалу. Проаналізовано 4 вибірки X. derbentina: м. Херсон, 2009 р. – 194 ос.,
2011 р. – 54 ос; Херсонська обл. – 17 ос.; с. Михайло-Ларине
Миколаївської обл. – 33 ос. та 2 вибірки X. krynickii: м. Одеса –
645 ос; Одеська обл. – 117 ос. Первинним масивом для факторного аналізу була 6-мірна матриця інтеркореляцій конхіометричних параметрів [1].
Отримана в ході аналізу факторна структура системи досліджуваних ознак обох видів показала, що морфометричну мінливість черепашок досліджуваної групи популяцій істотно визначають три фактора (F1, F2, F3) (табл.). Аналіз факторних навантажень показав, що у X. derbentina F1 визначається усіма основними габітуальними ознаками черепашок (окрім МД у популяції з неурбанізованої території) та обома устьовими (окрім
ШУ у вибірці 2009 р. з Херсону); виходячи з цього його було інтерпретовано нами як фактор загальних розмірів (враховуючи,
що факторні навантаження всіх змінних від’ємні, F1 можна інтерпретувати як фактор загальних розмірів дрібних черепашок).
Його внесок у мінливість усіх досліджуваних популяцій X. derbentina близький та становить від 42,16 до 50,58 %. F2 змістовно
може бути інтерпретований як фактор «спіралізації»; його внесок у загальну структуру мінливості зменшується в умовах невиснажливого використання (при відповідному зростанні внеску
F3). F3 у трьох з чотирьох вибірок X. derbentina визначається
усіма габітуальними ознаками, тому може бути інтерпретований
як фактор загальних пропорцій черепашки; згідно величини основних факторних навантажень, в урбанізованих місцеіснуваннях він більш істотно визначається радіальними параметрами, а
у вибірці 2009 р. з Херсону значущими є тільки вони, і F3 у цьому випадку відповідає фактору радіальних пропорцій черепаш-
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ки. В усіх випадках факторні навантаження значущих змінних
від’ємні. У X. krynickii F1 та F2 змістовно близькі до відповідних
факторів X. derbentina. Проте у молюсків з Одеси в F1 значущими є факторні навантаження усіх шести змінних і усі вони – позитивні. Отже, це – фактор загальних розмірів крупнорозмірних
черепашок. F3 в обох популяціях X. krynickii змістовно близький
до фактору радіальних пропорцій черепашки; його внесок у загальну мінливість досліджуваної системи ознак менший у природному місцеіснуванні (за рахунок збільшення внеску F1).
Таблиця

Популяції

Херсон-2009
Херсон-2011
Херсонська обл.
Михайло-Ларине
Одеса
Одеська обл.
Херсон-2009
Херсон-2011
Херсонська обл.
Михайло-Ларине
Одеса
Одеська обл.
Херсон-2009
Херсон-2011
Херсонська обл.
Михайло-Ларине
Одеса
Одеська обл.

Фактори

Характеристика основних факторів мінливості морфометричних
показників Xeropicta Kryn.
Показники

F1

F2

F3

власне
значення

індивідуал
ьна частка

кумулятив
на частка

1,431
3,410
2,150
2,419
2,215
2,157
0,777
1,260
1,190
1,252
1,811
1,774
0,624
1,373
1,765
1,305
1,416
1,071

50,58
47,83
42,16
48,65
40,70
43,13
27,45
25,01
23,33
25,18
33,28
35,46
22,06
27,25
34,61
26,24
26,02
21,42

50,58
47,83
42,16
48,65
40,70
43,13
78,02
72,84
65,50
73,84
73,98
78,59
100,09
100,09
100,11
100,08
100,00
100,01

Список літератури:
1. Афифи А. Статистический анализ: Поход с использованием ЭВМ /
А. Афифи, С. Эйзен. – М.: Мир, 1982. – 488 с.
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Марія Сорохан
Науковий керівник – доц. Решетюк О.В.
Родина Ранникові (Scrophulariaceae L.)
у флорі Буковини
Важливим завданням для збереження біорізноманіття,
відповідно до рекомендацій Конвенції з довкілля і розвитку [1],
є детальне дослідження флори, в тому числі і окремих
таксономічних груп. Адже саме рослинний покрив є основою
для збереження та відновлення рослинних угруповань. Метою
нашої роботи було, вивчення видового різноманіття видів
родини Scrophulariaceae у флорі Буковини, їх біоекологічний
аналіз (табл. 1).
Таблиця 1
Родовий спектр родини Scrophulariaceae L. у флорі Буковини
№
Рід
Кількість
%
видів
1

Veronica L.

25

39,68

2

Euphrasia L.

8

12,69

3

Pedicularis L.

8

12,69

4

Melampyrum L.

6

9,52

5

Verbascum L.

5

7,93

6

Scrophularia L.

3

4,76

7

Linaria Mill.

2

3,17

8

Antirrhinum L.

1

1,58

9

Chaenorhinum (DC.) Reichenb.

1

1,58

10

Digitalis L.

1

1,58

11

Gratiola L.

1

1,58

12

Lathraea L.

1

1,58

13

Limosella L.

1

1,58

14

Odontites Ludw.

1

1,58

15

Tozzia L.

1

1,58

63

100

Всього
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Родина Ранникові у флорі України представлена 28 родами та
205 видами [3]. Серед представників, багато господарськоцінних видів (лікарські, декоративні, медоноси, вітамінні тощо).
У деяких родів (шолудивник, перестріч, очанка, кравник та ін.)
спостерігається перехід від автотрофного живлення до
напівпаразитизму або навіть до повного паразитизму. Тому
деякі дослідники вважають доцільним поділ родини на
Ранникові, Дзвінцеві та Вовчкові [4].
У флорі Буковини (CHER) виявлено оселища 63 видів із 15
родів, що становить 31% від кількості видів флори України.
Переважно, це однорічні (43%), дворічні (10%) та багаторічні
(47%) трав’янисті рослини [2].
Найбільше видів із роду Veronica L. (39,68 %), близько 10 %
- види із родів Euphrasia L., Pedicularis L., Melampyrum L..
Поодинокими видами представлені роди Antirrhinum L.,
Chaenorhinum (DC.) Reichenb., Digitalis L., Gratiola L., Lathraea
L., Limosella L., Odontites Ludw., Tozzia L..
Отже, більшість представників родини Ранникові у флорі
Буковини - це багаторічні трав’янисті рослини, які відносяться
до роду Veronica L. За відношенням до зволоження субстрату
переважають ксерофіти та мезофіти.
Окремі представники потребують кальційованих ґрунтів,
більшість зростає в умовах сухих, піщаних чи скельних
угруповань. Багато господарсько-цінних видів, деякі види
пристосувалися до напівпаразитизму або повного паразитизму.
1.
2.

3.

4.

Список літератури:
Всеєвропейська
стратегія
збереження
біологічного
та
ландшафтного різноманіття (переклад українською мовою). –
Київ: Авалон, 1998. – 52 с.
Екофлора України. Том 1. Дідух Я.П., Плюта П.Г., Протопопова
Г.М., Єрмоленко В. М., Коротченко І.А., Каркуцієв Г.М., Бурда
Р.І./ Відпов. ред. Я.П. Дідух. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 284 с.
Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д.Н.,
Котов М.И., Прокудин Ю.Н., и др. – К.: наук. думка, 1987. – 548
с.
Червона книга України. Рослинний світ. – К.: 2009. – 900 с.
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Олеся Старко
Науковий керівник – асист. Романко Р.М.
Застосування нормативної грошової оцінки земель
як бази оподаткування
Згідно зі статтею 36 Земельного кодексу України,
використання землі в Україні є платним. Об’єктом плати за
землю є земельна ділянка, яка перебуває у власності або
користуванні, у тому числі на умовах оренди, а суб’єктом або
платником є власник землі чи землекористувач, у тому числі і
орендар.
Оцінка землі є однією з вирішальних складових ефективного
використання земельних ресурсів держави, яка забезпечує
встановлення обґрунтованих платежів за землю.
Згідно зі статтею 271 Податкового кодексу України, базою
оподаткування землі в Україні є нормативна грошова оцінка
земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації,
визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим
Кодексом, та площа земельних ділянок, нормативну грошову
оцінку яких не проведено.
Оподаткування - найширша сфера застосування результатів
грошової оцінки. Проте, зі становленням ринку землі,
розширення їх застосування в інших сферах, що регулюють
земельні відносини, зростатиме. До цього спонукають
нормативно-правові акти, які регулюють застосування
результатів грошової оцінки під час здійснення ринкових
операцій із земельними ділянками.
Оскільки на даний час грошову оцінку земель багатьох
населених пунктів не завершено, то грошова оцінка конкретної
земельної ділянки може бути невідома. Тому з метою
оподатковування землі в Україні поділяють на дві категорії:
– землі, грошова оцінка яких проведена, для яких ставки
податку встановлюють у відсотках від нормативної грошової
оцінки залежно від призначення землі;
– землі, грошова оцінка яких не проведена, для яких розмір
податку залежить від площі земельної ділянки з урахуванням її
місця знаходження.
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Нормативна
грошова
оцінка
земельних
ділянок
використовується при визначенні розміру земельного податку
та орендної плати за землю, обчисленні розміру державного
мита при спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно
із законом, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва.
Так, пунктом 274.1 статті 274 Податкового кодексу України,
встановлено ставку земельного податку за земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку яких проведено, незалежно
від місцезнаходження
(в межах
чи за межами
населених
пунктів) — у розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки, за
винятком
сільськогосподарських
угідь
та
земель
лісогосподарського
призначення,
оподаткування
яких
здійснюється окремо.
Нормативна
грошова
оцінка
земельних
ділянок,
як і державна реєстрація земельних ділянок та облік кількості
та якості земель, є однією із складових частин державного
земельного кадастру. Від повноти та достовірності даних
державного земельного кадастру залежить повнота наповнення
місцевих бюджетів платою за землю.
Грошова оцінка земель є основним економічним механізмом
плати за землекористування й основою регулювання земельних
відносин при оподаткуванні й укладанні цивільно-правових
угод i включається до єдиної системи державного земельного
кадастру.
Виходячи з цього, грошова оцінка земель набуває функції
економічного важеля, який дозволяє розширити економічні
умови та стимули раціонального використання земель і
створити необхідну основу для формування фінансовоекономічної бази місцевого самоврядування.
Список літератури:
1. Податковий кодекс України. [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
2. Закон України «Про оцінку земель». [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-15.
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Анна Статна
Науковий керівник – проф. Волков Р.А.
Структурні варіанти послідовностей 5S рДНК в геномах
деяких родин лускокрилих (Lepidoptera)
До тандемно повторюваних послідовностей належать
рибосомальні гени (рДНК), які використовують як
філогенетичний інструмент уже більше двох десятиліть.
Дослідження, які проводяться в різних лабораторіях світу і
стосуються молекулярної таксономії комах, в основному
торкаються
лише
жорсткокрилих
(Coleoptera)
і
перетинчастокрилих (Hymenoptera). У той же час молекулярні
дослідження лускокрилих тільки розвиваються [4] і потребують
використання нових молекулярно-генетичних маркерів.
Раніше на основі аналізу нуклеотидних послідовностей 5S
рДНК у деяких видів метеликів нами була запропонована
класифікація згаданих генів в залежності від довжини і
нуклеотидної послідовності. В експериментах з клонування для
декількох видів у межах одного геному було знайдено повтори
5S РДНК, що відносяться до двох структурних підкласів Ma і
Mb [2].
Матеріалом для досліджень були метелики таких видів:
Leptidea sinapis (L.), Lycaena dispar (Haw.), Lycaena tityrus (Pod.)
Zygaena filipendulae (L.), Polyommatus icarus (Rott.).
Загальну ДНК екстрагували з тіла метелика 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 дві пари праймерів
RV1008-0804 та RV1009-0804. Праймер RV0804, є
комплементарним до кодуючої ділянки 5S рДНК
і був
змодельований за допомогою програми Primer Design, що
присутня у базі даних Genbank.
Щоб остаточно підтвердити чи спростувати наявність у
геномах досліджуваних видів метеликів кількох структурних
підкласів 5S рДНК класу М, на основі результатів сиквенування
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були розроблені підкласоспецифічні праймери RV1008 та
RV1009. Ці праймери використовуються у парі із праймером
RV0804 і здатні вибірково гібридизуватися із 5S рДНК одного з
двох підкласів, Ma- або Mb в залежності від обраної суміші.
Використання Ma/Mb-специфічних праймерів при ПЛР
підтвердило точку зору про присутність в геномах більшості з
досліджуваних видів метеликів як мінімум двох варіантів 5S
рДНК (Рис.1).

Рис.1. Результати електрофоретичного розділення ПЛР-ампліфікатів
5S рДНК досліджуваних видів: Z. filipendulae, L. tityrus, L. dispar і L.
sinapis. М. – маркер pBluescript II KS(+)/MspI; 1 – ПЛР продукт
P.eroides; 2 - L. Tityrus(1008/804); 3 - L. Tityrus (1009/804); 4 - L.
dispar(1008/804); 5 - L. Dispar (10089/804); 6 - L. Sinapis (1008/804); 7 L. Sinapis (1009/804); 8 - Z. filipendulae(1008/804); 9 - Z.
filipendulae(1009/804).

Виявилося, що у видів Z. filipendulae та P. icarus наявні як
Ma-, так і Mb-послідовності 5S рДНК. В той же час у геномах L.
tityrus, L. dispar і L. sinapis виявлені тільки повтори 5S рДНК, які
належать до структурного підкласу Mb.
Список літератури:
1. Маниатис Т. Молекулярное клонирование. Методы генетической
инженерии / Маниатис Т., Фрич Э., Сэмбрук Дж.; пер. с англ. – М.:
Мир, 1984. – 479 с.
2. Череватов О.В. 5S рибосомальна ДНК лускокрилих (Lepidoptera):
молекулярна організація, еволюція, застосування у таксономії: дис.
... канд. біол. наук, – Київ, 2011. – 130 с.
3. Silva-Brandão K.L., Wahlberg N., et all. Phylogenetic relationships of
butterflies of the tribe Acraeini (Lepidoptera, Nymphalidae,
Heliconiinae) and the evolution of host plant use. // Molecular
Phylogenetics and Evolution. - 2008. - Vol. 46. - P. 515-531.
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Вікторія Твердохліб
Науковий керівник – доц. Худа Л.В.
Вміст загальних ліпідів і триацилгліцеролів
у тканинах райдужної форелі
Вміст та склад ліпідів в органах та тканинах риб залежать від
фізіологічного стану організму, факторів водного середовища, а
у вирощених на рибоводних господарствах – ще й від ліпідного
складу корму. Важливим об‘єктом холодоводної аквакультури є
райдужна форель. Культивовані лососеві риби, на відміну від
мешканців природних водойм, живуть в обмеженому просторі
та зазнають гіподинамії, що має безпосередній вплив на
хімічний склад їх тканин. Окрім того, в умовах індустріального
вирощування розповсюдження набувають методи реверсії статі
задля збільшення процентного складу самок у поголів‘ї. Поряд з
цим, відомо, що такі фізіологічні процеси як дозрівання гонад та
нерест спричиняють значні зміни у метаболізмі ліпідів риб.
Отже, комплексні біохімічні дослідження тканин райдужної
форелі дозволяють у перспективі знайти оптимальні шляхи
підвищення їх харчової цінності поряд зі зменшенням
економічних затрат на її утримання.
Метою роботи було визначення вмісту загальних ліпідів,
триацилгліцеролів та холестеролу в печінці та м’язах райдужної
форелі. Дослідження проводили на самцях-реверсантах (3+),
одержаних в умовах індустріального форелевого господарства
«Ішхан». Для дослідження використовували печінку та білі
м’язи. Екстракцію ліпідів проводили за методом Фолча у
метанол-хлороформній суміші. Визначення вмісту загальних
ліпідів здійснювали за кольоровою реакцією з сульфованіліновим реактивом, триацилгліцеролів – колориметричним
методом з ацетилацетоном, холестеролу – ферментативним
методом за участю холестеролестерази та холестеролоксидази.
Розрахунок проводили на грам сухої речовини.
За загальним вмістом ліпідів форель прийнято відносити до
помірно жирних риб, показник жирності яких знаходиться в
межах 4-8% [1].
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Результати наших досліджень показали, що вміст загальних
ліпідів у досліджуваних тканинах райдужної форелі перевищує
усереднені показники, характерні для даного виду. Частка
ліпідів у білих м’язах менша, у порівнянні з вмістом у
печінковій тканині (табл. 1).
Таблиця 1
Вміст загальних ліпідів і триацилгліцеролів у тканинах
райдужної форелі, M±m, n=7
Показник
Печінка
М’язи
Загальні ліпіди,
14,6±1,6
10,3±1,5
мг/г сухої речовини
Триацилгліцероли,
0,3±0,05
1,2±0,17
моль·10-4/г сухої речовини

Основним формою запасних ліпідів є триацилгліцероли.
Відомо, що метаболізм ліпідів в нагульний період
характеризується накопиченням значної кількості триацилгліцеролів, які служать джерелом енергії для росту риб, а також
розвитку статевих продуктів. Аналіз ліпідів виконано в осінній
період, що і відображає мобілізацію метаболізму ліпідів в бік
біосинтезу de novo триацилгліцеролів. У літературі зазначено,
що особливо такі процеси притаманні самкам, що викликає
інтерес, враховуючи те, що дослідження проведені на самцяхреверсантах (фенотипових самках). Вміст триацилгліцеролів у
м’язах досліджуваної риби майже в чотири рази перевищує
даний показник в тканині печінки. Імовірно, це пов’язано з
особливістю розподілу резервних ліпідів лососевих риб, згідно з
якою триацилгліцероли розподіляються в жировій тканині, що
розташовується між міосептами та м’язовими волокнами.
Установлений нами дещо підвищений вміст загальних ліпідів
і триацилгліцеролів у м’язах досліджуваних особин райдужної
форелі може бути зумовлений їх меншою рухливістю в умовах
індустріального вирощування, а також з активним харчуванням
у зв’язку з нагульним станом. Це зумовлює необхідність у
переході даного рибоводного господарства в осінній період на
корми з меншим відсотковим вмістом ліпідів.
1.

Список літератури:
Goryczko K. Pstragi. Chow i hodowla / K. Goryczko. – Olsztyn: IRS,
2005. – 162.
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Лариса Тертерян
Науковий керівник – доц. Худий О.І.
Реверсія статі у райдужної форелі в умовах
індустріального вирощування
Керування процесами детермінації статі у лососевих риб
дозволяє збільшити частку самок у виробничому поголів’ї, що є
особливо важливим у процесі виробництва червоної ікри.
Формування одностатевого жіночого стада можна досягти
двома шляхами:
• масова обробка молоді жіночими статевими гормонами
(естрогенами);
• схрещування самців-реверсантів, отриманих із самок
внаслідок дії на них андрогенів, з нормальними самками.
У результаті цього все потомство буде представлене
виключно самками [1].
Більш доцільним вважається другий спосіб, оскільки в цьому
випадку немає необхідності обробляти значну кількість риби
високовартісними гормональними препаратами. З іншого боку,
такий спосіб дозволяє уникнути накопичення надмірної
кількості статевих гормонів у отриманій продукції.
Експериментальні дослідження щодо реверсії статті у
райдужної форелі Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) з
отриманням інвертованих самців проводили на базі форелевого
господарства «Ішхан». У виробничому стаді райдужної форелі
даного господарства характерним є переважання самок над
самцями, їх співвідношення складає 64% та 36% відповідно.
Експериментальні дослідження були проведені за двома
схемами. У відповідності до першої схеми експерименту,
малькам форелі з моменту їх переходу на активне живлення
вводили разом з кормом гормон тестостерон (ТС). Вводили
гормон з розрахунком 3 мг ТС на 1 кг корму, годували мальків
протягом місяця.
Обстеження досліджуваних риб проводили у віці 3+, після
досягнення ними статевої зрілості. Фенотипічних самців до
уваги не брали, оскільки їх стать могла бути детермінована
генетично. Використання для запліднення ікри сперматозоїдів
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від таких самців призведе до відновлення нормального
розподілу статей у наступному поколінні.
Ефективність реверсії оцінювали лише на фенотипічних
самках. У всіх відібраних особин спостерігались ознаки реверсії
статі – в гонадах, окрім ооцитів на різних стадіях розвитку, були
виявлені сім’яникові ділянки. У відібраній з таких ділянок
сім’яній рідині сперматозоїди виявились неактивними, що може
бути пов'язано з неповним дозріванням статевих клітин в
сім'яниках інвертованих самців на момент проведення
обстеження.
У другій експериментальній схемі по виведенню самцівреверсантів ікру форелі на стадії формування у ембріонів очей
обробляли водно-спиртовим розчином метил-тестостерону
протягом 2 годин. Подальша інкубація ікри проводилась у
звичайних умовах рибного господарства. У результаті даного
експерименту отримали наступне співвідношення статей: самок
– 7,4%, самців – 51,9% і 18,5% інтерсексів, 22,2% стерильних
особин.
Проведені дослідження підтвердили припущення про те, що
екзогенна регуляція формування первинних і вторинних
статевих ознак у райдужної форелі здійснюється не тільки
безпосередньою дією привнесених гормонів на гонади, але й
опосередкована внутрішніми нейрогуморальними механізмами.
Свідченням цього є той факт, що на момент обробки метилтестостероном ікри у ембріонів форелі ще не відбувалась
закладка гонад. Натомість, відбулась закладка головного мозку і
гіпоталамо-гіпофізарної системи зокрема.
Зазначимо, що застосування реверсантів має великі
перспективи, зокрема: використання для заморожування в
кріобанках сперми самців-реверсантів (генотипічних самок),
дозволяє зберігати геном самок без дорогої кріоконсервації
яйцеклітин та зародків; можливість отримувати переважання
тієї статі, яка більш доцільна для промислового розведення.
Список літератури:
1. Бучацький Л.П. Генетика статі лососевих риб / Л.П. Бучацький //
Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб.
– К.: Діа, 2011. – С. 111-113.
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Андрій Ткачук
Науковий керівник – проф. Дмитрук Ю.М.
Мідь у сучасних і похованих ґрунтах
У ґрунті мідь зустрічається в різних формах: важкорозчинних
мідних солей, гідрооксидів і оксидів, мідних мінералів, органомідних комплексів, мідних катіонів, водорозчинних солей.
Як активний комплексоутворювач мідь пов'язана з
органічними речовинами у ґрунті, гуміновими кислотами і
фульвокислотами, які залежно від умов утворюють комплексні
сполуки. Загалом, кількість міді у ґрунтах залежить від вмісту
гумусу, глини [1], ступеня опідзоленості та вилуговності ґрунтів
[2].
Дослідження проводились на території Передкарпаття
(стаціонари Мирне, Глибока, Грушівка), та Прут-Дністровського
межиріччя (стаціонари Рідківці, Подвірна).
Для визначення валового вмісту важких металів,
застосовувався метод атомно-абсорбційної спектрометрії.

Рис.1. Валовий вміст міді (мг/кг) у похованих (п) і фонових грунтах
стаціонарів

Підготовку ґрунту до аналізів проводили на основі
азотнокислої витяжки з наступним випаровуванням пероксиду
водню [3].
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Рис.2. Розподіл валового вмісту міді по профілю грунтів

Ґрунти стаціонарів, характеризуються фоновим вмістом міді
(рис.1.). Найбільший валовий вміст характерний для похованого
грунту стаціонару Мирне (24,9 мг/кг), а найменший для
похованого грунту стаціонару Подвірна (8,34 мг/кг). Тільки для
грунтів стаціонару Подвірна, висока кількість міді
спостерігається в сучасних грунтах, що очевидно зв'язано з
їхньою приуроченістю до агроландшафтів. У більшості випадків
поховані і сучасні грунти мають тотожний вміст міді.
Профільний розподіл валового вмісту міді (рис.2.) свідчать
про зміни, які відбулася за час поховання ґрунтів. Вони
стосуються розвитку елементарних ґрунтових процесів,
унаслідок еволюції еколого-ландшафтних умов.
Отже, відповідно, вміст міді можна використовувати в якості
індикатора для оцінки еволюції ґрунтів.
Список літератури:
1. Воробьева А.К. Распространение меди в почвах Левобережной
лесостепи УССР : Автореф. дис. канд. с.-х. наук Укр. н.-и. ин-т
почвоведения и агрохимии им. А. Н. Соколовского. – Харьков,
1967. – 26 с.
2. Геохимические особенности и плодородие почв УССР: Сб. статей.
– К. : Урожай, 1969. – 200 с.
3. Тяжелые металлы в почвах и растениях и их аналитический
контроль : учеб. пособие [для студ. аграр. вузов] / Э. А.
Александрова, Н. Г. Гайдукова, Н. А. Кошеленко, З. Н. Ткаченко;
под ред. Э. А. Александровой. - Краснодар, 2001. - 166 с.
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Олена Трачук
Науковий керівник – доц. Легета У.В.
Біоіндикація техногенно трансформованих територій
з використанням видів дрозофілід групи melanogaster
На сьогодні існує великий доробок у напрямі використання
дрозофілід групи melanogaster для екологічних досліджень, що
відображено у роботах як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників (Д.Є.
Гавриков, Є.Л. Єрмаков, Г.В. Гречаний, J. David, I. Bouletreau-Merle та
ін.).
Метою роботи було проведення порівняльної оцінки чутливості видів
дрозофілід групи melanogaster, виявлених на території м. Чернівці, до
техногенної трансформації довкілля за зміною морфометричних
параметрів. Для досягнення мети визначали абсолютні морфометричні
показники в модельному експерименті з біотопами із заздалегідь відомим
рівнем техногенної трансформації.
Як контрольний був обраний біотоп Центрального парку відпочинку
ім. Т.Шевченка. Експериментальна частина виконувалась протягом
травня-липня 2011-2012 рр. Вимірювання проводили з урахуванням статі
під бінокуляром МБС-9 за допомогою окуляр-мікрометра при
збільшенні х8. При вимірюванні морфометричних параметрів
керувались роботою Макарова К.В. [2]. За результатами проведених
досліджень серед 9-ти морфологічних параметрів було відібрано два –
довжина крил (ДКр) та довжина другої пари кінцівок (ДКн) як найбільш
репрезентативні ознаки, які змінювалися в залежності від техногенного
навантаження досліджуваних територій. Результати морфометричного
аналізу представлені в таблиці.
На основі одержаних результатів установлено, що ознака
ДКр у самок є видоспецифічною, оскільки для D. melanogaster
рівень її понижується відносно контролю на відміну від
характеру зміни даного показника у самок виду D. funebris, який
зростає при одних і тих же викидах підприємств (табл.). При
зіставленні одержаних результатів серед самок обох видів більш
висока чутливість до присутності техногенного чинника
виявляють особини виду D. melanogaster. Аналогічно, при
порівнянні морфометричних ознак самців видів D. melanogaster
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та D. funebris більш високу чутливість виявлено для виду D.
melanogaster.
Таблиця
Морфометричні параметри дрозофілід групи melanogaster
досліджуваних біотопів м. Чернівці, см
№ морфом
D. melanogaster
D. funebris
етричні
ДКр
ДКн
ДКр
ДКн
ознаки
ПЗ
самки /
самки/
самки /
самки /
самці
самці
самці
самці
1 Кон0,30±0,001/ 0,23±0,005/ 0,23±0,005/ 0,24±0,005/
троль
0,25±0,003 0,24±0,005
0,21±0,006
0,20±0,005
2 машино- 0,25±0,001
0,30±0,001* 0,26±0,01*/ 0,25±0,02/
будівни
*/0,26±0,01 /0,25±0,02
0,21±0,005
0,19±0,008
й завод
*
0,30±0,002* 0,26±0,007* 0,27±0,004*
0,25±0,002
3 олійножировий */0,26±0,00 /0,27±0,004 /0,24±0,004 /0,26±0,005
*
*
*
комбінат 7*
4 цукро0,26±0,002
0,30±0,002* 0,27±0,008* 0,27±0,008*
вий
*/0,27±0,00 /0,27±0,008 /0,23±0,005 /0,26±0,006
завод
8*
*
*
*
Примітка: ПЗ – промислова зона; * – достовірна різниця (р < 0,05)

Отже, на основі одержаних результатів встановлено
специфічний характер змін ознаки ДКн у самок D. melanogaster
залежно від природи техногенних чинників. Така тест-ознака, як
ДКр у самок виду D. Funebris, може ефективно застосовуватися
при проведенні неспецифічної форми біоіндикації територій.
Результати досліджень дозволяють виділити ознаку ДКр у самок
як приклад специфічної міжвидової тест-ознаки, що дозволяє
використовувати обидва види при подальших дослідженнях.
1.
2.

Список літератури:
Загальна і молекулярна генетика: Практикум. / [Демидов С.В., Безруков В.Ф.,
Сиволоб А.В. та ін.];.– К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 240 с.
Макаров К. В. Жизненные формы рода Carabus (L.) Thoms (Coleoptera,
Carabidae) / К.В. Макаров, С.Л. Егоров // Экология жизненных форм
почвенных и наземных членистоногих: Межвузовский сборник научных
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Юлія Трохимчук
Науковий керівник – асист. Цвик Т.І.
Залежність вмісту рухомого фосфору
від агрегатного стану ґрунтів
Валові запаси елементів живлення в ґрунтах - один з
факторів, що характеризує їхню потенційну родючість, а за
певної взаємодії фізико-хімічних, фізичних та інших умов,
забезпечує потреби рослин у поживних речовинах [1]. Між
валовим вмістом поживних речовин та рухомими формами їх
сполук існує закономірний зв'язок. Суттєвий вплив на прояв
родючості здійснює фосфатний режим ґрунтів [2]. Фосфатний
режим ґрунтів залежить від ґрунтотворної породи, напряму
ґрунтоутворення, окультурення. Фосфор має біогенну
акумуляцію в верхніх горизонтах та в ілювіальних через
міграцією з мулистою фракцією. Валові запаси фосфору в
орному шарі відносно високі. При цьому в гумусовому
горизонті кількість його завжди більша, ніж у нижче лежачих і
материнській породі, внаслідок процесів біологічного переносу.
Аналогічно змінюється і вміст рухомого фосфору в ґрунті.
Закономірність формування фосфатного режиму в ґрунтах під
різними біоценозами мають велике значення для розуміння
процесів трансформації фосфатів та їх міграції, що потрібно при
оптимізації фосфатного живлення рослин [3]. Сполуки фосфору
сприятливо впливають на фізичні і біологічні властивості
ґрунту. Вони сприяють протіканню в ґрунті колоїдно-хімічних і
біологічних процесів, підтриманню водостійкої структури.
Структурні агрегати, збагачені іонами фосфору, містять колоїди,
які стійкі проти набухання і звертання під впливом зовнішньої
дії. У зв’язку з цим, метою наших досліджень було: встановити
залежність вмісту рухомого фосфору від макроструктури
верхніх генетичних горизонтів чорнозему опідзоленого різних
угідь.
Результати досліджень: У результаті досліджень було
встановлено що, вміст рухомого фосфору в усіх фракціях
помітно змінюється залежно від їх розмірів (рис.1.)
Прослідковується значна перевага цього показника у фракціях
від 0,25мм - 10мм. Це цілком логічно, адже для формування
агрономічно-цінної структури потрібна наявність органо-
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мінеральних колоїдів – гуматів кальцію та мулиста фракція, що
слугують водостійким матеріалом для утворення із первинних
гранулометричних частинок і мікроагрегатів агрономічно-цінної
макроструктури розміром більше 0,25 мм. Саме з мулистою
фракцією мігрують і фосфати

Рис. 1. Вміст рухомого фосфору, мг/кг ґрунту
Висновок. Вміст рухомого фосфору у досліджуваних
ґрунтах зазнає впливу агрегатного стану та в загальному
переважає у структурних відмінностях, що формують АЦС.
Така закономірність притаманна більше окультуреним угіддям
Список літератури:
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Катерина Фалей
Наукові керівники – доц. Беспалько Р.І.
Використання й охорона земель в Україні
Земля є основним національним багатством, що перебуває
під особливою охороною держави.
Охорона земель - система правових, організаційних,
економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих
нараціональне
використання
земель,
запобігання
необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського
призначення для несільськогосподарських потреб, захист від
шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення
родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового
фонду, забезпечення особливого режиму використання земель
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історикокультурного призначення.
Об'єктом особливої охорони держави є всі землі в межах
території України. Завданнями охорони земель є забезпечення,
збереження та відтворення земельних ресурсів, екологічної
цінності природних і набутих якостей земель. Охорона земель
включає:
а) обґрунтування і забезпечення досягнення раціонального
землекористування;
б) захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та
чагарників від необґрунтованого їх вилучення для інших
потреб;
в) захист земель від ерозії, підтоплення, заболочування,
вторинного засолення, переосушення, ущільнення, забруднення
відходами виробництва, хімічними та радіоактивними
речовинами та від інших несприятливих природних і
техногенних процесів;
г) збереження природних водно-болотних угідь;
ґ) попередження погіршення естетичного стану та
екологічноїролі антропогенних ландшафтів;
д)
консервацію
деградованих
і
малопродуктивних
сільськогосподарських угідь.
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Власники земельних ділянок та землекористувачі не мають
права здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву
земельних ділянок без спеціального дозволу центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
здійснення державного нагляду(контролю) в агропромисловому
комплексі.
Охорона земель здійснюється на основі комплексного підходу
до угідь, як до складних природних утворень (екосистем) з
урахуванням цілей і характеру їх використання, зональних і
регіональних особливостей.
Система раціонального використання земель повинна мати
природоохоронний,
ресурсозберігаючий,
відтворювальний
характер і передбачати збереження грунтів, обмеження
негативного впливу на них, а також на рослинний і тваринний
світ, геологічні породи, водні джерела та інші компоненти
навколишнього середовища.
Власники землі та землекористувачі, в тому числі орендарі,
здійснюють: раціональну організацію території; збереження та
підвищення родючості ґрунтів, а також поліпшення інших
корисних властивостей землі.
Порядок раціонального використання й охорони земель
установлюється законодавством України.
Список літератури:
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Тетяна Фердей
Науковий керівник – асист. Тинкевич Ю.О.
Метилювання цитозину α і β структурних класів 5S
рДНК у геномі представників роду Rosa L.
Гени 5S рДНК відносяться до класу середньо повторюваних
послідовностей. Кількість повторів на геном складає у вищих рослин
від декількох сотень до тисячі. Більшість з цих повторів є
транскрипційно неактивними та знаходяться в гетерохроматинових
ділянках. Тим не менше, конститутивна транскрипція частини цих генів
необхідна для нормального функціонування клітини. У зв’язку із цим
цікавість викликає співвідношення мовчазних та транскрипційно
активних повторів у диплоїдних та поліплоїдних рослинних геномах,
оскільки загальна кількість копій цих генів у поліплоїдів є вищою. У
якості модельної групи рослин нами був обраний рід Rosa, для якого
характерна наявність представників із різними рівнями плоїдності. Крім
того, в ході попередніх досліджень у геномі багатьох представників
цього роду виявлено існування двох структурних класів 5S рДНК із
значною різницею в нуклеотидній послідовності міжгенного спейсеру
(МГС), які були умовно названі α та β. Повтори обох класів містять
непошкоджену кодуючу ділянку та промоторні послідовності. Для
інших рослин відомо, що за умови наявності у геномі кількох класів 5S
рДНК транскрибується лише частина із них. Тому ми припустили, що
транскрипція одного із структурних класів можуть бути інактивована за
допомогою епігенетичних механізмів і зокрема метилювання ДНК.
Отже, метою нашого дослідження було визначення рівня метилювання
цитозину 5S рДНК повторів представників роду Rosa.
Для виділення ДНК використовували гербаризовані зразки
диплоїдних видів: R. wichurana, R. bracteata, R. banksiana, R. persica, R.
roxburghii;. тетраплоїдів: R. chinensis, R. gallica, R. alba та пентаплоїдів:
R. canina, R. elliptica, що представляють різні підроди та секції роду.
Ампліфікацію 5S рДНК проводили використовуючи праймери
комплементарні до ділянок кодуючої послідовності. Для оцінки рівня
метилювання цитозину в 5S рДНК використовували обробку перед
ПЛР чутливими до метилювання ендонуклеазами рестрикції Есо52 I
(специфічна для послідовностей α класу), Bme I, Hpa II та Msp I, що
розщеплюють 5S рДНК по симетричних мотивах. Результати
ампліфікації оцінювали за допомогою електрофорезу у агарозі.
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Результати ПЛР після обробки Есо52 I показали, що рівень
метилювання цитозину у сайті наближається до 100%.
Таблиця 1. Рівень метилювання цитозину в 5S рДНК в %
Назва виду
R. wichurana
R. chinensis
R. gallica
R. elliptica
R. alba
R. bracteata
R. banksiana
R. persica
R. roxburghii

Клас
α
β
α
β
α
β
α
β
α
β
α
β
α
β
α
β
α
β

Контроль

Eco 52 I

15
85
29
71
78
22
90
10
81
19
60
40
66
34
32
68
52
48

13
87
22
78
69
31
84
16

Bme I

Hpa II

Msp I

30
70
17
83
82
18
96
4
80
20
50
50
80
20
27
73
64
36

19
81

16
84

80
20

75
25

41
59
78
22

45
55
66
34

%

Результати обробки ендонуклеазами рестрикції Bme I, Hpa II та
Msp I (кілька сайтів) показали, що співвідношення послідовностей
різних класів незначно змінюється лише у п’яти досліджених видів.
Наприклад, для R wichurana, R. banksiana та R. roxburghii характерний
дещо вищий рівень метилювання послідовностей α класу по сайту
Bme I. Ця тенденція зберігається для R. banksiana і по сайту Hpa II.
Послідовності β класу були більш метильованими у R. chinensis по
сайту Bme I та R. bracteata по сайтам Hpa II / Msp I.
Отримані нами результати показали, що рівень метилювання
цитозину може залежати від розміщення симетричного сайту в МГС.
Проте не виявлено кореляції між метилюванням та плоїдністю
досліджених видів. Відсутність суттєвої різниці у метилюванні
послідовностей різних структурних класів 5S рДНК дозволяє
припускати можливість їх транскрипційної активності у представників
роду Rosa L.
Список літератури:
1. O. Mathieu, J. Reinders, M. Caikovski, Ch. Smathajitt, J. Paszkowsky
Transgenerational Stability of the Arabidopsis Epigenome Is Coordinated by CG
Methylation// Sell. – 2007. – 130. – P.851-862.
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Наукові керівники - доц. Панчук І.І., асист. Буздуга І.М.
Вміст карбонільних груп у рослин Arabidopsis thaliana
за дії іонів міді та кадмію
У результаті діяльності людини у навколишньому середовищі
спостерігається накопичення надлишкового вмісту важких
металів (ВМ). Частина ВМ у низьких концентраціях є
необхідними для життєдіяльності рослин. Проте, у концентраціях
вищих за оптимальні, ці елементи є токсичними. До таких ВМ
належить мідь, яка бере участь в широкому ряді біохімічних та
фізіологічних процесів, однак за високих концентрацій викликає
деструктивні процеси у клітині [4, 17, р. 145]. Проте, кадмій є
елементом, що викликає токсичний вплив навіть при незначному
вмісті в рослинному організмі [1, 3, р. 66].
Мідь і кадмій є металами, які каталізують утворення
активних форм кисню (АФК). Останні здатні впливати на білки,
викликаючи їх окисні модифікації [3, 74, р. 2229; 4, 17, р. 148].
Одним із методів оцінки ступеня окисної модифікації білків є
дослідження кількості карбонільних груп (КГ), що входять до їх
складу. КГ білків є одним із маркерів оксидативного стресу,
який виникає в результаті надпродукції АФК в клітині [2, р.426].
Метою нашої роботи було дослідження вмісту КГ білків у рослин
A. thaliana за дії стресу, викликаного різними концентраціями іонів
міді та кадмію.
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
міді та кадмію – 0,1; 0,5 та 5 мМ. Стрес проводили у темряві за
температури 20°С протягом 2-х (короткотривалий стрес) та 12-ти
(довготривалий стрес) годин. Контролем слугували рослини, що
інкубувались протягом зазначеного часу у 0,5х MS без додавання
іонів металів. Після стресу рослини заморожували в рідкому азоті
та зберігали в морозильній камері за температури -70ºС.
Визначення вмісту КГ білків проводили згідно методики,
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описаної в літературі [2, р. 426-430].
У результаті проведених досліджень було виявлено, що 2
годинна обробка хлоридом міді у концентраціях 0,1 і 0,5 мМ
викликала зростання вмісту КГ, відповідно на 12 та 20%, порівняно з
контрольними рослинами. В той же час, застосування низьких
концентрацій іонів кадмію не викликало достовірних змін вмісту
КГ. Застосування високих концентрацій хлоридів міді та кадмію – 5
мМ – призводило до зростання вмісту КГ білків, відповідно на 45 та
10%, порівняно з контролем. Однак, 2 годинне інкубування
контрольної групи рослин на середовищі 0,5x MS не викликало
достовірних змін вмісту КГ, порівняно з інтактними рослинами.
Довготривала обробка (12 годин) іонами міді у низьких
концентраціях викликала зниження концентрації КГ. Найбільше
зниження вмісту КГ на 25%, було зафіксовано за дії концентрації
0,1 мМ хлориду міді. Збільшення концентрації металу (5 мМ) в
середовищі призводило до зростання вмісту КГ на 62%. Ці дані
свідчать, що за таких умов інтенсивно відбуваються окислювальні
пошкодження білків, що спричиненні зростанням рівня АФК в
клітині, викликані іонами міді.
Стресова обробка рослин іонами кадмію протягом 12 годин
призводила до зменшення концентрації КГ на 20-25%, в
порівнянні з контролем при всіх досліджуваних концентраціях.
Отже, можна припустити, що за таких умов відбувається
адаптація рослинної клітини до впливу стресового фактора та
активація захисних репаративних механізмів.
Список літератури:
1. John R., Ahmad P., Gadgila K., Sharma S. Heavy metal toxicity: Effect on
plant growth, biochemical parameters and metal accumulation by Brassica
juncea L. // Internat. J. Plant Product. – 2009. – V. 3, № 3. – P. 65-75.
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. Møller I.M., Rogowska-Wrzesinska A., Rao R.S.P. Protein carbonylation and
metal-catalyzed protein oxidation in a cellular perspective // J. Proteomics. –
2011. – V. 74, №11. – P. 2228-2242.
4. Yruela I. Copper in plant // Braz. J. Plant Physiol. – 2005. – V. 17. – P. 145156.
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Галина Філіпчук
Наукові керівники – доц. Беспалько Р.І.
асист. Хрищук С.Ю.
Оптимізація використання земель
сільськогосподарського призначення в Україні
Сьогодні аналіз стану земельних ресурсів України свідчить
про необхідність оптимізації використання земель, яка б
передбачала, перш за все, удосконалення співвідношення
земельних
угідь
на
основі
екологобезпечного
землекористування. Це підтверджується, зокрема, надзвичайно
високим відсотком деградованих земель у складі орних угідь
нашої держави. Зокрема, за даними Інституту землеустрою,
майже п’ята частина всієї ріллі малопродуктивна. Така ситуація
має негативні екологічні наслідки, що пов’язані з подальшою
прогресуючою втратою родючості ґрунтів.
Використання земель в Україні визначається тенденціями,
що склалися ще за радянських часів і були націлені на
нарощування виробництва шляхом збільшення частки ріллі. Це
призвело до високого ступеня розораності земель. Таким чином,
станом на 1 січня 2012 р., питома вага ріллі в структурі
сільськогосподарських угідь України становила 78%. Показник
забезпеченості земельними ресурсами у нашій державі
становить 0,70 га на одну особу, а в Європі цей показник
становить лише 0,25 га.
Отже, головною проблемою у сфері земельних ресурсів і
землекористування в Україні є неефективний розподіл наявного
земельного фонду за цільовим призначенням. Дисбаланс між
площами окремих категорій земель зумовлює надмірне
антропогенне та техногенне навантаження на землю, що
призводить до порушення якісного та екологічного стану
ґрунтів.
Сукупність усіх цих проблем призвела до катастрофічного
зниження родючості ґрунтів, що створює загрозу для
продовольчої й екологічної безпеки держави. Надмірна
розораність території призводить до збільшення площі
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еродованих сільськогосподарських угідь, яких в Україні
налічують близько 15 млн. га.
Також наслідком нераціонального використання орних
земель стали процеси деградації ґрунтів, поверхня яких
змінюється внаслідок негативного впливу небезпечних процесів
природного та антропогенного походження (зсувів, повеней,
ерозії тощо).
Розв’язання перелічених проблем можливе лише за умови
удосконалення системи державного регулювання земельних
відносин. З цією метою на державному рівні необхідно вжити
комплекс заходів, спрямованих на зниження розораності
сільськогосподарських угідь, розробку економіко-екологічного
механізму землекористування.
Як показує світовий досвід, підвищення ефективності
аграрного виробництва можливе лише при інтенсивному
використання ґрунтів, що характеризуються високим рівнем
родючості та зниженні інвестування малопродуктивних земель.
Основним завданням у сфері оптимізації використання
земельних ресурсів України мають стати заходи щодо
вилучення з інтенсивного обробітку деградованих і
малопродуктивних земель (до них відносять значну частину
орних земель).
1.

2.
3.

Список літератури:
Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку)
/[Присяжнюк В.М.,Зубець М.В.Саблук П.Т. та ін.]; за ред.
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Актуальні
питання
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АПК. – 2009. –№ 3. – С. 44–46.
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Науковий керівник – проф. Федоряк М.М.
Мірмекокомплекси територій промислових
підприємств та умовно контрольних зелених масивів
м. Чернівці
Мурахи належать до фонових і багаточисельних груп комах у
різних типах наземних екосистем. Вони не тільки самі
пристосовуються до умов існування, але й активно
перебудовують навколишнє середовище, мають важливе
функціональне значення. Formicidae заселяють майже всі типи
наземних біотопів, толерантні до техногенного забруднення [12]. В той же час відомості про мірмекокомплекси територій
промислових підприємств практично відсутні.
Дослідження проводили на основі матеріалу зібраного методом
пасток Барбера з 26.04 до 31.05 2010 р. в адміністративних межах
м. Чернівці. Зелені масиви досліджували на території підприємств:
ВАТ «Електронмаш» (ЕлМ), ВАТ «Цегельний завод № 1» (ЦЗ №1),
ЗАТ «Чернівецький хімічний завод» (ХЗ). Умовно контрольними
зеленими масивами слугували парк пам’ятка садово-паркового
мистецтва (ППСПМ) Жовтневий (УКЗМ1) та сквери по вул.
І. Підкови (УКЗМ2), по вул. Винниченка (УКЗМ3).
На територіях досліджених промислових підприємств та
умовно контрольних зелених масивів м. Чернівці нами зібрано 316
екз. мурах. Ідентифіковано 7 видів підродини Formicinae. З них на
територіях промислових підприємств виявлено всі 7 видів, тоді як
на територіях умовно контрольних масивів – лише 2 (табл.).
За кількістю виявлених екземплярів значно переважали
представники роду Lasius, що становили 89,1 % від загальної
кількості відловлених мурах на територіях досліджених підприємств
і 86,8 % на територіях умовно контрольних зелених масивів.
Аналіз структури домінування мірмекокомплексів досліджених
підприємств показав, що на територіях ВАТ «Електронмаш», ЗАТ
«Чернівецький хімічний завод» еудомінантом виявився L. fuliginosus
(63,1 та 79,8 % відповідно), тоді як на території ВАТ «Цегельний
завод № 1» – L. niger (94,9 %). До класу домінантів належали: на
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території ЗАТ «Чернівецький хімічний завод» L. alienus, ВАТ
«Електронмаш» – T. caespitum.
L. niger згадується в літературі як толерантний до техногенного
навантаження. Так, найбільша кількість гнізд цього виду виявлена С.
В. Бліновою на відвалах збагачувальної фабрики [2].
Таблиця
Видовий склад мірмекокомплексів територій промислових
підприємств і умовно контрольних зелених масивів м. Чернівці
Вид
Formica cineria Mayr, 1853
F.cunicularia Latr., 1798
Lasius alienus Forster, 1850
L. fuliginosus Latreille, 1798
L. niger L., 1758
Myrmica rubra L., 1758
Tetramorium caespitum L.,
1758
Кількість екз.
Кількість видів
Загальна кількість видів

Зелені масиви
Умовно контрольні
підприємств
зелені масиви
ЦЗ №1* ХЗ
ЕлМ УКЗМ1 УКЗМ2 УКЗМ3
1/1,0**
4/4,0
19/29,2
41/63,1 67/79,8 1/50,0
59/100
94/94,9
1/50,0 7/100
2/3,1

99
3

4/6,6

17/20,2

65
4
7

84
2

2
2

7
1
2

59
1

7

Примітка. * - пояснення див. у тексті; ** - наведено кількість екземплярів / частку
виду від загальної кількості екземплярів мурах у певному біотопі, %

Отже, на території м. Чернівці максимальною відносною
чисельністю і найбільш рівномірним поширенням характеризується
Lasius fuliginosus Latreille, 1798, що населяє як території
промислових підприємств, так і умовно контрольних зелених
масивів. Аналіз аут- і демекологічних показників згаданого виду є
перспективними для проведення біоіндикаційних досліджень.
Список літератури:
1. Блинова С. В. Муравьи в условиях влияния свинцово-цинкового
предприятия / С. В. Блинова // Экологический мониторинг и
биоразнообразие. – 2009. – Т. 4, № 1-2. – С. 74–76.
2. Царик І. Значення соціальних комах (FORMICIDAE) для
збереження біоти антропогенно трансформованих екосистем /
І. Царик //Вісник Львів.Ун-ту. – 2010. – Вип. 54. Серія біологічна.
– С. 138-144.
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Вміст низькомолекулярних компонентів системи
відновлення метгемоглобіну еритроцитів стерляді
за умов нітритної інтоксикації
Основним продуктом білкового обміну у риб є амоній, тому
підвищена щільність їх посадки при вирощуванні в
рециркуляційних системах у випадку дефіциту кисню може
призвести до нітритної інтоксикації. Високий вміст нітритів
індукує формування метгемоглобіну та інтенсифікацію
вільнорадикальних процесів. За фізіологічних умов домінуюча
роль у відновленні метгемоглобіну належить NADH-залежній
метгемоглобін-редуктазі. Альтернативні ж шляхи редукції MtHb
відбуваються із залученням відновленого глутатіону та
аскорбінової кислоти, які володіють безпосередньою відновною
дією на метгемоглобін та виступають потужними ендогенними
антиоксидантами. Інкубація еритроцитів в середовищі з
токсичними дозами NaNO2 призводить до збільшення відсотку
MtHb в еритроцитах стерляді, проте не викликає достовірних
змін метгемоглобінредуктазної активності. А при значних
концентраціях нітрит-іонів спостерігається зниження активності
досліджуваного ензиму. Метою нашої роботи було дослідження
вмісту неензиматичних компонентів системи відновлення
метгемоглобіну – відновленого глутатіону (GSH) та аскорбату
в еритроцитах стерляді за умов нітритної інтоксикації.
Виділені еритроцити розподіляли на 6 груп: контрольну та
5 дослідних, які підлягали інкубації в розчинах з наступними
концентраціями NaNO2: 7,25 ммоль/л (І група); 14,5 (ІІ);
72,5 (ІІІ); 145,0 (ІV) та 217,5 ммоль/л (V). Відомо, що
напівлетальна доза нітрит-іонів у воді для низки видів
прісноводних риб складає 1,45 ммоль/л [1]. Враховуючи, що для
риб характерна десятикратна акумуляція нітрит-іона в плазмі
крові, концентрації нітрит-іонів у середовищі інкубації
еритроцитів були відповідно збільшені. Результати наших
досліджень показали знижений вміст відновленого аскорбату в
еритроцитах за дії всіх досліджуваних концентрацій, при чому
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зменшення показника спостерігаємо вже за дії найменшої
концентрації (приблизно в 1,5 рази), а максимальне зниження
відмічено за дії найвищої концентрації нітритів (рис. 1б).
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Рис. 1. Вміст GSH (а) та аскорбінової кислоти (б) в еритроцитах
стерляді за дії різних концентрацій NaNO2

Такі результати вказують на стрімке залучення аскорбату в
якості відновлюючого агента й антиоксиданта в реакції
еритроцитів на нітритну інтоксикацію. Інші залежності
встановлені нами для вмісту GSH. Його зниження
спостерігається за дії нітрит-іону лише в III та IV досліджуваних
групах еритроцитів. Відомо, що відновлення дегідроаскорбінової кислоти в аскорбінову відбувається досить швидко
у присутності сульфгідрильних сполук. Імовірно, високі
концентрації GSH в еритроцитах І та ІІ груп забезпечують
активну роботу аскорбатної редокс-системи. У літературі є
суперечливі
дані
стосовно
активності
у
стерляді
гулонолактоноксидази – останнього ензиму шляху біосинтезу
аскорбінової кислоти. Однак, незважаючи на відкрите питання
щодо здатності даного виду риб синтезувати аскорбінову
кислоту, очевидна її роль не лише в імунологічних реакціях,
антиоксидантному захисті, але й в безпосередньому відновленні
метгемоглобіну при нітритних інтоксикаціях.
Список літератури:
1. Alexander J. Nitrite as underisable substances in animal feed /
J. Alexander, D. Benford, A. Cookburn // The EFSA Journal. – 2009. –
V. 1017. – P. 1-47.
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Вплив тривалого введення глутамату натрію
на деякі показники вуглеводного обміну
Глутамат натрію – широко використовують у ролі харчової
добавки для посилення смакових відчуттів, збуджуючи
рецептори на язиці, посилюючи цим смакові відчуття. При
регулярному вживання цієї добавки, рецептори втрачають
чутливість, після чого, натуральна їжа, навіть найсвіжіша,
здається несмачною. Оскільки мононатрію глутамат використовується в більшості сучасних харчових технологій, кількість
його вживання практично неконтрольований процес, і це
обумовлює більш детальне вивчення впливу глутамату натрію
на стан організму. Численні дослідження показують, що дана
харчова добавка викликає порушення обміну речовин, індукує
окислювальний стрес, а також ендогенну інтоксикацію при
тривалому вживанні [1].
Тому метою роботи було визначити вміст глюкози, глікогену
та молочної кислоти в печінці щурів за умов тривалого введення
глутамату натрію.
Дослідження впливу глутамату натрію проводили на щурах,
що отримували 3%-й водний розчин per os щоденно по 1 мл в
розрахунку 30 мг/кг маси тіла протягом 28 днів, що відповідає 2
г глутамату натрія на людину і не викликає негативного впливу,
тоді як 3 г глутамату натрію – може бути небезпечним для
здоров’я людини. Контрольна група тварин отримувала таку ж
кількість дистильованої води без глутамату натрію.
Найбільш активною біохімічною формою обміну вуглеводів
в організмі є глюкоза, яка може утворюватися і перетворюватися
у інші сполуки, при цьому найбільша її частка утилізується в
енергетичних циклах. У результаті проведених досліджень
було встановлено, що щоденне введення глутамату натрію
протягом 28 діб призводило до вірогідного підвищення вмісту
глюкози в гомогенаті печінки щурів у порівнянні з контролем.
При цьому на початкових етапах експерименту (7-ма і 14-та
доби) вірогідних змін вмісту глюкози не відмічали.
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Після прийому їжі багатої на вуглеводи, в крові
накопичується надлишкова глюкоза, яка резервується у вигляді
глікогену в печінці і м'язах. Як видно з рис. А., рівень глікогену
в гомогенаті печінки дослідних тварин залишався на рівні
контрольної групи протягом чотирьохтижневого введення
глутамату натрію.
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Рис. Вміст глікогену (А) та лактату (Б) у гомогенаті печінки щурів
за умов тривалого введення глутамату натрію

При проходженні гліколізу в організмі людини, деяка частка
глюкози може окислюватися в анаеробних умовах, що
призводить до утворення лактату. Дослідження показали, що
щоденне введення глутамату натрію протягом 28 діб
призводило до вірогідного зменшення вмісту лактату в
гомогенаті печінки щурів. Зниження рівня лактату в печінці
щурів відмічали вже на 7 добу введення глутамату натрію і дана
тенденція залишалась до завершення експерименту.
Такі зміни можуть бути результатом хронічної дії глутамату
натрію на окремі ланки метаболізму глюкози та свідчить про
індукцію глюконеогенезу із глутамату і глютаміну.
Отже, підвищення вмісту глюкози та зниження лактату в
печінці щурів свідчить про метаболічні зрушення в обміні
глюкози після чотирьохтижневого введення глутамату натрію.
1.

Список літератури:
Watkins J.C. The glutamate story / J.C. Watkins, D.E. Jane // Br. J.
Pharmacol. – 2006. – V. 147. – P. 100-108.
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Біологічний метод боротьби з американським білим
метеликом (Hyphantria cunea Drury)
Пошук найбільш ефективних способів боротьби з
шкідниками споконвіку залишається пріоритетним завданням
системи захисту рослин. За останні десятиріччя зростаюча увага
приділяється біологічному методу (далі - біометод), суть якого
полягає у застосуванні для боротьби зі шкідниками їх природніх
ворогів – хижаків, паразитів, та інших патогенних агентів.
Безсумнівною перевагою біометоду є його екологічність, тобто
відсутність будь-якого негативного впливу на самі рослини чи
на супутніх представників фауни.
Американський білий метелик (Hyphantria cunea Drury) –
один із найнебезпечніших шкідників культурних рослин в
Європі, Китаї та Північній Кореї, входить до списку об`єктів
зовнішнього карантину в Україні. Видовий спектр рослин, що
зазнають нищівного впливу гусені американського білого
метелика надзвичайно широкий: більш ніж 250 видів
декоративних та подових культур, серед яких шовковиця, клен
американський, яблуня, груша, айва, черешня, в'яз, бузина,
грецький горіх, верба та ін. наголосимо, що Чернівецька область
входить до групи «збільшення», в межах якої за останні 10-15
років спостерігається розширення площ, зайнятих даним
шкідником. Найбільш ефективним ентомофагом H. сunea на
сьогоднішній день вважається їздець Chouioia cunea Jang.
(Chalcidoidea, Encyrtidae), батьківщина якого Китай [1].
Успішний досвід використання цього паразиту в біометоді
значною мірою залежить від розробки найбільш оптимальної
методики його лабораторного розведення.
Метою нашої роботи було: аналіз зараження хойойєю
лялечок американського білого метелика та великої вощинної
молі (Galleria mellonella L.) для оцінки доцільності
використання останнього виду в якості лабораторного живителя
при масовому розведенні ентомофага.
Дослідження проводили протягом літніх періодів 2011-2012 рр.
на базі Української науково-дослідної станції карантину рослин
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НААН України. Лабораторне розведення лялечок обох видів
лускокрилих та хойойї проводили за [1]. У гігростаті одночасно
розвивалася однакова кількість лялечок американського білого
метелика та галерії. (табл.).
Таблиця

Аналіз зараження хойойєю лялечок H. cunea та G. mellonella
Повтор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
χ±Δμ

К-ть лялечок
H. cunea та
G. mellonella в гігростаті
АБМ
50
10
10
10
20
10
30
10
50
10

Заражено лялечок, %
H. cunea

G. mellonella

96,0
90,0
100,0
100,0
100,0
90,0
100,0
90,0
90,0
75,0
100,0
100,0
83,0
80,0
100,0
90,0
92,0
82,0
80,0
90,0
94 ± 7,6
88,7 ± 7,9
Аналіз отриманих даних показав, що при спільному
утриманні в одному гігростаті лялечок різних живителів паразит
надає невелику перевагу лялечкам вощинної молі. Встановлена
закономірність є корисною і з погляду технології розведення
хойойї, адже, як відомо з літературних джерел, в одній особині
вощинної молі може розвиватись 300-500 ос паразита, тоді як в
одній особині американського білого метелика – лише 100-200 [1].
1.

Cписок літератури:
Кордулян А.О. Дослідження можливості біологічного контролю
чисельності АБМ методом сезонної колонізації / А.О. Кордулян П.О.
Мельник. – Мат. Всеукр. наук. практ. конф., «Сучасний стан і перспективи
захисту плодово-ягідних культур і винограду від шкідливих організмів»,
Харків, 2001. – С. 9-22.
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Морфометрична структура популяцій
Melolontha melolontha L. (Coleoptera: Scarabaeidae)
у роки масового розмноження
Ступінь внутрішньопопуляційної та внутрішньовидової мінливості є специфічною характеристикою як різних організмів,
так і певних груп ознак і привертає увагу багатьох дослідників.
Розміри тіла комах жорстко контролюються добором і в кожній
популяції складається специфічний коадаптований комплекс
генів, відповідальних за ознаки розмірів, який може зрушуватися при змішуванні двох різних популяційних систем внаслідок
схрещування їх представників. Вважається, що абсолютні розміри тіла комах і розмах їх мінливості як у суміжних, так і у віддалених популяціях у різні роки можуть змінюватися, але питання збереження сталості морфометричної структури популяцій
жуків, зокрема, скарабеїд, досі не вивчене. Мета роботи – аналіз
морфометричної структури локальних популяцій західного травневого хруща Melolontha melolontha L. (Coleoptera: Scarabaeidae)
з Кельменецького горбисто-товтрового степового та Сокирянського вододільного ступінчасто-терасового лісостепового фізико-географічних районів в роки масового розмноження.
Проаналізовано 3 вибірки M. melolontha з Чернівецької обл.:
с. Макарівка Кельменецького р-ну (травень 2002 р., 191 ос.), с.
Сербинчани Сокирянського р-ну та м. Новодністровськ (травень
2003 р., 26 та 112 ос. відповідно). В усіх тварин електронним
штангенциркулем вимірювали 11 морфометричних параметрів:
загальну довжину тіла (ДТ), довжину голови (ДГ), передньоспинки (ДПс) та надкрил (ДНкр); ширину голови (ШГ), передньоспинки в найширшому місці (ШПр1) та біля основи (ШПр2),
надкрил між плечовими горбками (ШНкр1) та у найширшому
місці (ШНкр2); довжину (ДЩ) та ширину (ШЩ) щитка; розраховували індекси відношень метричних ознак. Статистичну обробку отриманих результатів здійснювали загальновживаними
методами дескриптивної статистики.
Виявлені значущі відмітності між досліджуваними популяціями за основними габітуальними розмірами: найменшими вия-
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вилися хрущі з Макарівки, найбільшими – з Сербинчан (табл.).
Усі популяції розрізняються за загальними пропорціями голови
та передньоспинки, а хрущі з Макарівки відрізняються від жуків
з інших досліджуваних місцеіснувань також за основними габітуальними пропорціями (часткою голови у загальних розмірах
тіла). Варіабельність лінійних параметрів та розрахункових індексів не перевищує 20 %. Отримані результати підтверджують
висловлене раніше [1] при дослідженні вікаруючого виду – M.
hippocastani F. припущення про існування на суцільному видовому ареалі окремих саморегульованих популяцій, відмітних за
загальним фенотиповим виглядом, межі між якими добре виражені навіть за відсутності географічних ізолюючих бар’єрів.
Таблиця
Морфометрична структура популяцій M. melolontha (x±Sx)
Новодністровськ,
Показник
Макарівка,
Сербинчани,
n=112
n=191
n=26
ДГ, мм
3,61±0,034
4,32±0,033
3,96±0,034
ШГ, мм
3,66±0,050
4,96±0,057
5,01±0,045
ШПс1, мм
8,39±0,072
9,10±0,093
8,76±0,049
ШПс2, мм
9,11±0,064
8,92±0,112
8,45±0,059
ДПс, мм
5,46±0,069
5,67±0,130
5,76±0,164
ДНкр, мм
17,50±0,107
18,06±0,150
17,29±0,106
ШНкр1, мм
9,79±0,065
11,04±0,127
10,31±0,126
ШНкр2, мм
5,96±0,100
12,59±0,110
12,01±0,092
ДТ, мм
24,96±0,198
31,55±0,306
28,16±0,176
ДЩ, мм
2,87±0,046
2,12±0,025
2,00±0,024
ШЩ, мм
2,86±0,039
2,70±0,042
2,65±0,024
ДГ/ШГ
1,02±0,016
0,87±0,008
0,79±0,007
ДПс/ШПс1
0,65±0,008
0,62±0,012
0,66±0,017
ДПс/ШПс2
0,60±0,008
0,64±0,013
0,69±0,026
ШНкр1/ДНкр
0,56±0,004
0,61±0,005
0,60±0,008
ШНкр2/ДНкр
0,34±0,006
0,70±0,003
0,60±0,006
ДГ/ДТ
0,16±0,011
0,14±0,001
0,14±0,001
ДГ/ДНкр
0,21±0,002
0,24±0,002
0,23±0,002

1.

Список літератури:
Новоженов Ю.И. Коэффициенты вариации размеров майских
жуков (Melolontha hippocastani) как популяционный параметр /
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Олександр Цвентарний
Науковий керівник – доц. Ситнікова І.О.
Еколого-таксономічна структура фітоценозу
урочища «Гамарня»
Систематична структура флористичного різноманіття –
важлива структурно-функціональна характеристика рослинності
і виявляється через кількісні показники таксонів, що її
становлять. Вона відбиває закономірності поширення видів у
межах певних типів екотопів.
В умовах посилення антропогенного впливу для збереження
та відновлення біорізноманіття рослин необхідним постає
дослідження екології видів, їх різноманіття, життєвих форм і
екологічних реакцій у певних еколого-ценотичних умовах.
Мета роботи – вивчити таксономічну та екологічну
структури фітоценозу державного ландшафтного заказника
місцевого значення – урочища «Гамарня» Малинського району
Житомирської області.
Дослідження проводилися на території державного
ландшафтного заказника місцевого значення – урочище
«Гамарня», площею 336 га на території Малинського лісництва
(1797 га) (Малинський район Житомирської області). Урочище
«Гамарня» охоплює лісопаркову зелену зону з дубовососновими та м’яколистяними насадженнями.
Клімат досліджуваної території помірно-континентальний.
Середня річна температура повітря становить 6-7 градусів тепла.
Найнижча температура зареєстрована в межах 34 градусів
морозу, найвища – 37 градусів тепла. Середньорічні суми опадів
становлять 500-600 мм.
Флористичний матеріал збирали й опрацьовували за
загально-прийнятими методиками. Назви видів визначали згідно
з визначником [1].
Таксономічне різноманіття фітоценозу урочища «Гамарня»
представлено 91 видом, що належать до 57 родів, 28 родин, 27
порядків і 5 класів і 4 відділів: Хвощеподібні (Eguisetophyta),
Папоротеподібні (Polypodiophyta), Плауноподібні (Lycopodio-
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phyta), Покритонасінні (Magnoliophyta). Найбільш чисельним
виявився відділ Magnoliophyta, частка якого у структурі
фітоценозу становить 96 %.
Клас Дводольні (Magnoliopsida) нараховує 76 видів, що в
свою чергу належать до 28 родин і становлять 83,5 % від
загальної кількості видів. Набагато вужче представлено
різноманіття класу Однодольні (Liliopsida), який включає 4
родини, нараховує 8 видів, що становить 9 % від загальної
кількості всіх виявлених видів.
Дослідження екологічної структури ценозу урочища
«Гамарня» визначали за екологічною толерантністю рослин
відносно зволоження (Hd) та кислотного режиму (Rc) грунтів.
Для визначення діапазону толерантності використовували
шкали Д.М.Циганова [2]. Групи екологічної валентності видів
визначали за [3].
Показано, що за толерантністю до досліджених ґрунтових
факторів на території урочища «Гамарня» за зволоженням
ґрунту переважають геміевриваленти (54 %) та евриваленти (45
%). Розподіл видового складу за кислотністю грунту показав, що
найбільша кількість видів – 66, що становить 90 % від загальної
кількості виявлених видів, належать до групи евривалентів.
Отже, фітоценоз урочища «Гамарня» характеризується
високим біорізноманіттям. У структурі фітоценозу переважають
рослини з широкою екологічною валентністю за шкалами
зволоженості та кислотності грунтів.
Список літератури:
1. Определитель высших растений Украъни / Под ред. Д.Н.
Доброчаева, М.Н. Котова, Ю.Н. Прокудина и др. – К.: Наукова
думка, 1987. – 548 с.
2. Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне
хвойно-широколиственных лесов. – М.: Наука, 1983. – 197 с.
3. Полянская Т.А. Анализ экологической валентности видов растений
бореальной эколого-ценотической группы // Актуальные проблемы
геоботаники. III Всероссийская школа-конференция. II часть.
Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. – C. 128-131.
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Наталія Чопик
Науковий керівник - проф. Копильчук Г.П.
Глутатіон-S-трансферазна активність у клітинах
печінки щурів за умов аліментарної депривації
протеїну
Узгоджена дія компонентів глутатіонової системи в цитозолі
сприяє встановленню оптимального рівня пероксидних сполук і
збереженню антиоксидантного гомеостазу [1, 2]. Глутатіон-Sтрансферази (КФ 2.5.1.18, GST) – родина ензимів, які беруть
участь у детоксикації ксенобіотиків та ендогенних токсичних
метаболітів шляхом кон’югації з відновленим глутатіоном
(GSH) [3].
Мета даної роботи ― дослідити глутатіон-S-трансферазну
активність та вміст відновленого глутатіону в постмікросомній
фракції клітин печінки щурів за умов аліментарної депривації
протеїну.
Нами встановлено, що в постмікросомній фракції клітин
печінки щурів, які перебували на низькопротеїновій дієті, на 14
добу експерименту глутатіонтрансферазна активність в 1,5 разу
перевищує значення контрольної групи тварин (рис. 1, а). Водночас
двотижневе неповноцінне отримання протеїну в харчовому раціоні
супроводжується зростанням рівня відновленого глутатіону в
досліджуваній фракції клітин печінки (рис. 1, б). Відомо, що нестача
протеїну в організмі призводить до розвитку неспецифічних
стресових реакцій, які супроводжуються інтенсивним утворенням
активних форм кисню (АФК) [1]. Очевидно, підвищення активності
GST та зростання вмісту відновленого глутатіону на початкових
етапах є відповіддю глутатіонової ланки антиоксидантної системи
на збільшення кількості АФК, які утворюються в результаті
метаболічних порушень при неповноцінному забезпеченні білком.
На 28 добу досліджень спостерігається значне зниження
глутатіонтрансферазної активності, що можна пояснити зменшенням
рівня GSH (рис. 1). Оскільки GST високоспецифічна до глутатіону,
очевидно, кількісна зміна пулу GSH у даному випадку призводить
до зниження активності ензиму.
Водночас повна відсутність протеїну в харчовому раціоні
призводить до зниження GST-активності в постмікросомній фракції
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клітин печінки щурів порівняно з показниками контролю впродовж
усього експерименту (рис. 1, а). Аналогічна тенденція до зниження
спостерігається у випадку відновленого глутатіону (рис. 1, б).
Зауважимо, що мінімальні значення досліджуваного показника
виявляються на завершальних етапах експерименту (28 доба).
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Рис. 1. Глутатіон-S-трансферазна активність (а) та вміст відновленого
глутатіону (б) у постмікросомній фракції клітин печінки щурів за умов
аліментарної депривації протеїну

*

– тварини, які отримували повноцінний напівсинтетичний раціон (контроль);
– тварини, які перебували на низькопротеїновій дієті;
− тварини, які зазнавали повної аліментарної депривації протеїну;
.
− статистично достовірна різниця порівняно з контролем, Р≤0,05.

Отже, низькопротеїнова дієта супроводжується підвищенням
активності GST та збільшенням вмісту глутатіону лише на
початкових етапах експерименту, в той час як повна аліментарна
депривація протеїну характеризується зниженням даних показників
протягом усього експериментального періоду.
1.

2.
3.
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Антон Шпотак
Науковий керівник – проф. Костишин С.С.
Дослідження вмісту нітратів в овочевих культурах
сезонного врожаю
Відомо, що нітрати характеризуються широким спектром
токсичної дії, яка полягає у тому, що в травному тракті вони
частково відновлюються до нітритів (більш токсичних) і при
надходженні в кров можуть викликати метгемоглобінемію, а
також пригнічення активності ферментних систем, які беруть
участь у процесах тканинного дихання.
В залежності від умов вирощування (в парниках чи у
відкритому ґрунті) вміст нітратів різний. У відкритому ґрунті
вирощування овочів відбувається з меншою кількістю
мінеральних азотних добрив, ніж у парниковому господарстві.
Таким чином, овочі, вирощені у парниках, накопичують значно
більше нітратів.
Наші дослідження проводилися у два етапи. У весняний
період аналіз на вміст нітратів здійснювали в овочевій
продукції, зібраній у парникових господарствах. В осінній
період – аналіз проводили на вміст нітратів в овочах, вирощених
в польових умовах. Весною аналізу підлягали: петрушка, кріп,
цибуля, огірки, томати, редис, крім картоплі, тоді як восени з
досліджуваних об’єктів було виключено салат (див. табл.)
Вміст нітратів визначали у петрушці, кропі, цибулі, редисі та
салаті, вирощених на території Чернівецької області, тоді як
порівняльний аналіз нітратів у картоплі, огірках і томатах
охоплював сорти як вирощені в Україні, так і в імпортованій
продукції.
Результати наших досліджень представлені у таблиці. Нами
виявлено, що серед восьми досліджуваних овочевих культур,
найбільш ризикованими, щодо вмісту нітратів являються:
цибуля, кріп, петрушка, огірок та редис.
Як видно із таблиці, вміст нітратів у досліджуваній овочевій
продукції весняного врожаю (крім цибулі), вирощеного у
Чернівецькій області, достовірно перевищує ГДК відносно
врожаю осіннього періоду.
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Таблиця
Вміст нітратів у овочевій продукції
M+m, n=4
Об’єкт та місце зростання

Вміст NO3-, мг/кг
Осінь, 2011 р.
Весна, 2012 р.

Петрушка
545,9±1,3
279,3±10,6
(Кіцманський та
Сторожинецький р-н)
Кріп
2064,55±11.4*
1155±26,9
(Герцаївський,
Кіцманський та
Сторожинецький р-н)
Цибуля
133,25±4.15*
415,7 ±10,6*
(Герцаївський та
Новоселицький р-н)
(Чернівецька
160,7 ±6,7
область)
Картопля
113,9±1,4
(Єгипет)
465,5±6,6*
490,1±1,1*
(Україна)
Огірки
404±0,40*
391,5±1,4*
(Турція)
36,0±0,70
20,5±0,04
(Україна)
Томати
25,7±0,25
31,7±0,90
(Турція)
Редис
2383,2±14,3*
2672,8±10,1*
(Хотинський р-н)
Салат
738.2±8.02
(Сокирянський та
Хотинський р-н)
Примітка: * - вміст NO3- (мг/кг) перевищує ГДК

ГДК
1500
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Аналіз овочевої продукції на вміст нітратів із зарубіжних
країн не показав достовірної різниці між врожаями весняного та
осіннього періоду.
1.
2.

Список літератури:
Циганенко О.І. Нітрати в харчових продуктах / О.І. Циганенко. –
Київ: Здоров’я, 1980. − 374 с.
ДСТУ 29270-95 «Продукти переробки плодів і овочів. Методи
визначення нітратів в овочах», «Методика визначення нітратів і
нітритів у продуктах рослинництва», №5048-89.
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Юлія Ярова
Науковий керівник – доц. Казімір І.І.
Актуальність нововведень до Закону України
«Про землеустрій»
Проект закону України „Про внесення змін до законів
України щодо удосконалення розробки проектів землеустрою,
що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни
та впорядкування угідь” (далі - Проект) було внесено народними
депутатами України Кириленком І.Г., Кравчуком В.П. від
28.12.2012 року під № 1186.
Даний Проект став актуальним у зв’язку з упровадженням
норми про обов’язковість наявності у землевласників та
землекористувачів проектів землеустрою, що забезпечують
еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування
угідь. Хоча за статистикою в Україні за станом на 1 лютого 2013
року налічується 18 433 сільськогосподарських підприємств, які
використовують земельні ділянки сільськогосподарського
призначення площею понад 100 га, з них тільки 353 (1,9%)
мають проекти землеустрою. У таких областях України як
Дніпропетровська,
Закарпатська,
Івано-Франківська,
Миколаївська, Чернігівська проекти землеустрою взагалі не
розроблені.
На сьогодні 2219 (12,4%) сільськогосподарських підприємств
замовили розробку таких проектів. Найбільше договорів на
розробку проектів землеустрою укладено в АР Крим - 187 (що
складає 23,2% від кількості проектів, які необхідно розробити),
Чернігівській - 135 (22%), Запорізькій - 288 (24,9%),
Тернопільській - 93 (24,5%), Сумській - 125 (23,1%),
Полтавській - 257 (22,2%) областях.
Та, з іншого боку суб’єкти господарювання отримують
недопрацьовані проекти землеустрою, що не відповідають всім
вимогам законодавства та не забезпечують захист інтересів та
прав замовника. Вони мусять обрати або придбати сумнівної
якості проект землеустрою, або сплачувати штрафи за його
відсутність.
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При збереженні існуючої розробки проектів землеустрою
неминучим є надмірне фінансове навантаження на суб’єктів
господарювання та зростання соціально-економічної напруги в
аграрній сфері.
За нововведеннями розробниками можуть бути юридичні
особи державної форми власності: наукові, науково-дослідні,
навчальні та інші заклади і установи, що володіють необхідним
технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких
працює
не
менше
двох
сертифікованих
інженерівземлевпорядників. Це викликало критику зі сторони Головного
управління, так як даний підхід викликає нерівність юридичних
осіб державної форми власності стосовно інших розробників
документації із землеустрою, що суперечить Конституції
України, що гарантує рівність перед законом усіх суб’єктів
права власності (ч. 4 ст. 13).
Згідно з Кодексом УАП адміністративна відповідальність
передбачається
за
використання
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
без
затверджених
відповідних проектів землеустрою.
Запропоновані зміни до статті 52 закону України «Про
землеустрій» щодо заборони дострокового розірвання договорів
користування земельними ділянками, включеними у сівозміну,
не узгоджуються із статтею 627 Цивільного кодексу України,
яка визначає, що: «сторони є вільними в укладенні договору…
та визначенні умов».
Через ці та інші невизначеності у формулюванні нововведень
та у зв’язку із багатьма суперечностями із законодавством
України Головне науково-експертне управління вважає
необхідним повернути Законопроект на доопрацювання.
Список літератури:
1. Проект Закон України „Про внесення змін до законів України щодо
удосконалення розробки проектів землеустрою,… обґрунтування
сівозміни та впорядкування угідь” № 1186 від 28.12.2012 р. / ВРУ.
2. Закон України „Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858-IV /
Відомості Верховної Ради України.
3. Звіт діяльності Голови Державного агентства земельних ресурсів
України Сергія Тимченка: 11-16 лютого 2013 року
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Іван Бабійчук
Науковий керівник доц. Проскурняк М.М.
Ландшафтні комплекси містечка Заболотів
Дослідження ландшафтів містечок України є актуальним в
контексті
загальноєвропейської
концепції
збереження
ландшафтного різноманіття та всеукраїнської стратегії
збереження ландшафтної спадщини, з метою раціональної
організації цих територій для подальшого розвитку, що
можливо за умови комплексного їх вивчення. Мета
повідомлення – розкрити структуру сучасного ландшафту
містечка Заболотів. Для досягнення поставленої мети були
використані такі методи дослідження: ландшафтознавчого
профілювання та картографування, аналізу і синтезу,
систематики та інші. На основі літературних і картографічних
джерел [1, 2], космічних знімків і польових досліджень була
укладена картосхема ландшафтних комплексів об’єктної
території на рівні простих урочищ.
Містечко Заболотів розташоване на заході України (48°28'
пн. ш., 25°17' сх. д.), в південно-східній частині ІваноФранківської області, на лівому березі р. Прут, в межах
Коломийсько-Снятинської рівнини, на стику Передкарпатської
та
Прут-Дністровської
фізико-географічних
областей.
Ландшафтна основа містечка належить до типу лісо-лучних,
роду ерозійно-акумулятивних, виду заплавно-низькотерасових
рівнин. Ландшафтну структуру Заболотова складають середньота низькотерасові рівнини, заплавні, долинно-балкові та руслові
комплекси.
Середньотерасову рівнину репрезентує третя надзаплавна
тераса, складена піщано-галечниковим алювієм (3-5 м) і
субаеральними суглинками (8-10 м). Відносна висота тераси
становить 18-25 м. Північна частина містечка займає її
вирівняну поверхню і спадистий схил з чорноземами
опідзоленими глеюватими суглинковими під ріллею, садами,
приватною забудовою та дорогами.
Низькотерасову рівнину складають дві надзаплавні тераси
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(друга - 8-6 м, перша - 6-4 м) Пруту та його давні стариці. Її
глинистий цоколь перекритий гравійно-галечниковим і піщаносуглинковим алювієм. Основна частина містечка розташована
на лучно-чорноземних, лучних і лучно-болотних глейових
глинистих і суглинистих ґрунтах з адміністративною,
господарською, садибно-житловою та промисловою забудовою,
меморіальними
пам’ятками,
парками,
дорогами.
Для
повноцінного її функціонування вкрай необхідна науково
обґрунтована дренажно-меліоративна система.
Заплава (висока і низька) складена галечником, гравієм,
піском і суглинком. Ґрунтовий покрив на низькій заплаві
представлений дерновими слаборозвиненими супіщаними
ґрунтами, на яких зростають заплавні ліси і чагарники. На
високій заплаві поширені дернові суглинкові ґрунти під луками
та присадибними ділянками, а також значні площі тут зайняті
під, знаним у регіоні, Заболотівським ринком.
Долинно-балкові місцевості сформовані долинами малих
річок (Турка, Млинівка) і балок, старицями-каналами. Їх днища
складені алювіальними супіщано-галечниковими і глинистими
відкладами з лучно-болотними та торфово-болотними ґрунтами,
вкритими луками й верболозом.
Руслові комплекси Пруту представлені широкими плесами,
перекатами, островами, зарінками, рукавами-протоками та
староріччями, з швидкоплинною течією. Вони складені
гравійно-галечниковим і піщаним алювієм. Русла потоків і
малих рік – вузькі звивисті, з повільною течією, складені,
переважно, суглинковим алювієм. Русла рік використовують для
водопостачання, рекреації, відбору гравію та піску.
Отже, ландшафту структуру містечка Заболотів складають
п’ять видів місцевостей. Практичне значення результатів
дослідження полягає у можливості їх використання як для
подальшого вивчення особливостей ландшафтної спадщини
містечка, так і для планування його розвитку.
Список літератури
1. Кравчук Я. С. Геоморфологія Передкарпаття / Я.С. Кравчук. –
Львів: Меркатор, 1999. - С. 60-65.
2. Природа Івано-Франківської області / За ред. К.І. Геренчука. –
Львів: Вища шк., 1973. – 159 с.
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Олеся Бамбуляк
Науковий керівник – асист. Гуцул Т. В.
Створення дорожнього графу для території міста Чернівці з
використанням засобів ГІС-технологій
Зображення векторних примітив у формі графу дозволяє не
тільки найкраще відобразити лінійні об’єкти, а й встановити
зв’язки між ними. Апробація теорії графів вченими засвідчила
широкі можливості для їх практичного застосування у різних
сферах суспільної діяльності. Однак найбільшого поширення
вони набули в розв’язанні задач щодо управління дорожніми
мережами, керуванням та оптимізацією транспортних потоків,
проектуванні нових шляхів.
Завантаженість доріг численними транспортними засобами,
систематичне зростання їх кількості, відсутність чіткої стратегії
оптимізації руху, повільність, а то й неможливість будівництва
альтернативних шляхів вже зараз створюють численні незручності. Виникає цілий комплекс проблем – економічних, екологічних, соціальних тощо, які потребують невідкладного
розв’язання.
Теоретичні засади теорії графів та її первинні застосування
розкриті в працях таких вчених, як К. Берж, О. Оре, Л. Ю. Березіна. Більш практичне застосування графів досліджували Л. Р.
Форд, Фалкерсон (потоки в мережах), Г. Е. Параубек (мережеве
управління) та інші. Лише нещодавно теорія графів отримала
своє поширення у сфері ГІС-технологій.
Огляд численних програмних пакетів ГІС-засобів дозволив
виявити найбільш оптимальні: QGIS, ArcGIS, MapInfo, Панорама. Одночасно, на даному етапі вдалося встановити, що інструкції щодо принципів векторизації ребер графу, наповнення їх
атрибутивною інформацією є практично однаковим, і не залежать від програмних продуктів. Аналіз електронних варіантів
наявних планових та картографічних матеріалів на територію м.
Чернівці засвідчив про відсутність окремо виділеного векторного шару, котрий б відповідав топологічним правилам зображення та кодування елементів геометрії. Дорожній граф ресурсу
Openstretmaps хоча й вільнодоступний, однак не несе в собі не-
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обхідних для моделювання різних процесів атрибутивних характеристик. Використовуючи численні джерела інформації, що
включали – фондові матеріали кафедри геодезії, картографії та
управління територіями, технічні завдання та інструкції провідних ГІС-підприємств, вільнодоступні в мережі інтернет дані
дистанційного зондування було сформовано алгоритм побудови
графу доріг.
Основна ідея створеного графу полягала у зображенні вулиць
у вигляді елементів ребер між перехрестями і Т-подібними перетинами вулиць. Додаткове дублювання ребер, і зміна напрямку їх руху за допомогою утиліти Revrdirc.mbx дозволила врахувати особливості напрямки руху на елементах графу. Типізація
елементів графу за пріоритетністю (головні магістралі, вулиці,
провулки, міжбудинкові проїзди) надає відомості про максимально-допустиму швидкість на них.
Наразі створено векторний шар – roads_cv.tab, котрий містить 7424 елемента ребер графу загальною протяжністю 1058,7
км, що цілком покриває територію м. Чернівці. Подальше наповнення запроектованої бази даних результатами спостережень
про завантаженість елементів графу транспортом, середню швидкість його пересування у різні періоди доби дозволить протягом лишень одного тижня накопичити більш ніж достатню кількість відомостей для апробації різних алгоритмів транспортної
оптимізації. В свою чергу, це забезпечить можливість виконання
таких функцій:
1) планування (прогнозування транспортної завантаженості
дорожньої мережі на певну одиницю часу);
2) проектування (вибір оптимальних напрямків та формування буферних коридорів для будівництва нових трас);
3) будівництва (відображення стану реалізації будівничих
проектів та визначення пріоритетів);
4) експлуатація (аналіз різних стратегій проведення ремонтних робіт та розподілення транспортних засобів, спільне відображення та аналіз карт і будівничих креслень; збільшення загальної транспортної пропускної спроможності міста);
5) моніторинг за рухом та збір подальший збір статистичних відомостей по формуванню підвідомчої дорожньої мережі.
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Альона Бендра
Науковий керівник – доц.. Андрусяк Н.С.
Ретроспективні аспекти розвитку пригодницького туризму
в Україні
Пригодницький туризм в Україні розвивається як
невід'ємна складова туристичної галузі і спрямований на
зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та
інтелектуальних здібностей людини шляхом залучення її до
участі у спортивних походах різної складності та змаганнях з
техніки спортивного туризму, самодіяльних туристичних
подорожах, мандрівних туристичних подорожах активного
характеру. Труднощі, з яким зіткнувся в своєму розвитку
пригодницький туризм, тісно пов'язані, передусім, із соціальноекономічними проблемами розвитку суспільства, а також із
внутрішніми, насамперед, організаційними проблемами в
самому туристському русі, що накопичились у 90-х pp. XX ст.
У 80-ті pp. XX ст. розвиток пригодницького туризму
характеризувався тим, що держава у значній мірі превалювала
над цим громадським рухом і практично повністю визначала
його основні параметри. Разом з тим, цей період мав і певні
недоліки – жорстке керівництво зверху федераціями і клубами з
боку, рад по туризму і екскурсіях, обмеження ролі
громадськості дорадчими функціями тощо. Але ці недоліки не
могли суттєво завадити розвитку пригодницького туризму,
оскільки цей розвиток стабільно фінансово підтримувався.
На початку 90-х pp. минулого століття ситуація докорінно
змінилася. Держава в особі Рад по туризму та екскурсіях
припинила опікуватися проблемами активного туризму, а
також, що важливіше - припинила його фінансову підтримку.
Розвитком пригодницького туризму самостійно стали займатися
громадські організації - федерації спортивного туризму та
туристські союзи. На жаль, відсутність фінансової підтримки з
боку державних інституцій вкрай негативно відбилася на
активному туризмі і в його розвитку розпочався період
занепаду. Від остаточного занепаду пригодницький туризм був
у цей час врятований ентузіастами, що залишилися у
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федераціях та туристських союзах, які, не маючи фінансування,
змогли лише зберегти форпости туристського руху, що
дозволило втримати його від остаточного занепаду.
У цей період у багатьох регіонах туристська
громадськість почала шукати вихід із скрутного становища
через об'єднання громадських та комерційних інтересів. Аналіз
стану пригодницького туризму в Україні наприкінці 90-х pp.
минулого століття свідчить про те, що для стабілізації ситуації
та подальшого його розвитку необхідна була консолідація
зусиль громадськості країни у створенні потужної громадської
організації як авангарду туристського руху.
Враховуючи існуючі реалії, з метою поліпшення ситуації
туристсько-спортивна громадськість у вересні 2000 р. на
Установчому з'їзді у Вінниці створила всеукраїнську
громадську організацію - Федерацію спортивного туризму
України, завданням якої було визначено всебічне сприяння
підвищенню статусу і пригодницького туризму, а також
вітчизняної туристичної галузі.
На сучасному етапі пригодницький туризм розвивається
дуже швидкими темпами. Сучасні туристи настільки втомилися
від просто лежання на пляжах та інших форм пасивного
відпочинку, що просто потребують підвиду туризму, який би
дав можливість викиду накопиченої енергії та навіть більше –
отримання адреналіну, почуття ризику і т.д. Саме таким видом
туризму і став пригодницький туризм. Надзвичайно велика
кількість фірм пропонують пригодницькі тури не тільки в
межах України, а й далеко за її межами.
Список літератури:
1. Андрєєва Ю. Екстремальний та пригодницький туризм/
Ю. Андрєєва// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. – січень.
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2. Іванунік В. Особливості розвитку деяких видів екстремального
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Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. –
Чернівці: АНТ ЛТД, 2005. – Вип. IV. Екон. науки. Ч.2. – С. 202 –
208.
3. Федотов. Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм: Учебник./
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Ксенія Березовська
Науковий керівник – асист. Шевчук А. Ю.
Недоліки застосування сталевих труб
для мереж водопостачання
Сталь є одним з найбільш міцних матеріалів, який
використовується
для
монтажу
систем
опалення,
водопостачання, газопостачання і т.д. Незважаючи на те, що
сьогодні ринок пропонує досить великий вибір труб з більш
сучасних матеріалів, у деяких випадках тільки сталеві труби
підходять для монтажу системи зважаючи на їх підвищених
характеристик міцності, надійності, довговічності.
Сталеві труби можуть бути цільними і звареними. Цільні
труби більш надійні і міцні, особливо в тих випадках, якщо вони
були оцинковані. Зварені труби припускають наявність швів в
місцях зварювання, що при неякісному виробництві або
недотриманні технології може стати причиною протікання води.
До головного недоліку сталевих труб слід віднести їх низьку
корозійну стійкість до води і інших речовин, що містять велику
кількість кисню. Корозія є причиною іржавої води, заростання
внутрішнього діаметра труби, сприяє зниженню пропускної
здатності. У більшості випадків дана проблема з'являється вже
протягом перших 6-7 років експлуатації, незважаючи на те, що
всі виробники гарантують більш тривалий термін. Тому, на
сьогоднішній день, застосування сталевих труб у водопровідних
системах можна зустріти все рідше і рідше. У закритих системах
без доступу кисню сталеві труби показали себе з хорошого боку,
піддаються корозії мінімально і служать не один десяток років.
Другий недолік сталевих труб - складність монтажу.
Складність викликає опускання в траншею довгих батогів
сталевих трубопроводів. У цих випадках виробником робіт
повинна бути забезпечена синхронна робота кількох
трубоукладачів, що виключає можливість перекидання одного з
них в траншею або ж руйнування зварних стиків від
перенапруги [1].
З'єднання сталевих труб виконують електро - зварюванням,
або за допомогою сталевих фітингів, попередньо нарізаючи на
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трубі різьбу.Той і інший способи є трудомісткими і вимагають
високої кваліфікації робітника. Труби з нержавіючої сталі в
домашніх умовах взагалі не варять, оскільки тут необхідно
обладнання, яке є у розпорядженні лише стаціонарних
майстерень. Тому монтаж неіржавіючих труб зазвичай
виконують на різьбових з'єднаннях, і обходиться це дорого. Але
справа навіть не у вартості. Зварні з'єднання в сталевих трубах
найбільш вразливе місце, оскільки структура металу в цих
місцях порушена під дією високих температур [2].
Гнути сталеві труби допускається, проте виконувати це
нелегко і потрібне спеціальне устаткування. Сталеві труби
мають велику вагу, що зазвичай є їх недоліком (ускладнюється
монтаж, здорощюється транспортування). Сталь є гарним
провідником електричного струму, тому необхідно піклуватися
про належне заземлення трубопроводу. Не можна допускати
замерзання води і інших розширюючих при замерзанні речовин
всередині сталевої труби, так як це може призвести до розривів
стінок труби і протікань [3].
При виборі того чи іншого типу труб потрібно пам'ятати, що
ідеальною труби (підходящої для всіх застосувань) немає.
Потрібно грамотно і ретельно підходити до вибору типу труби
виходячи з усіх особливостей її експлуатації.
У зв'язку з такими характеристиками сталевих труб сучасні
споживачі вибирають труби з більш дешевих, простих в монтажі
і стійких до різних впливів матеріалів, лідирує серед яких
пластик. Але бувають випадки, коли без сталевих труб обійтися
неможливо і в такому разі не варто економити на продукції чим більш якісними будуть сталеві труби, тим меншою мірою в
них будуть виявлятися негативні фактори.
1.
2.
3.

Список літератури
Перешивкин А. К. Монтаж систем внешнего водоснабжения и
канализации / Перешивкин А. К., Александров А. А. – Стройиздат,
1978.
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2009. - 735с.
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Ірина Березовська
Науковий керівник – асист. Гуцул Т.В.
Особливості дешифрування об’єктів забудови
з використням ГІС-технологій
(на прикладі території м.Чернівці)
Дистанційні зйомки поверхні Землі, в особливості з космічних носіїв, відкрили якісно новий етап в інформаційному забезпеченні фундаментальних і прикладних досліджень та картографуванні для різних сфер географії. Різноманіття апаратних
комплексів для спостережень, видів та характеристик їх носіїв,
нові засоби обробки отриманої інформації установили шляхи
вирішення наукових та практичних задач, про які не могло бути
й мови в недалекому минулому.
Існуючі на ринку геоінформаційних технологій засоби автоматичного дешифрування адресних планів обумовлюють відмінні результати роботи виключно з картографічним матеріалом
високої роздільної здатності і тривалої попередньої обробки.
Зважаючи на недотримання періодичності поновлення традиційних карт і планів, які часто на момент видання вже й не задовольняють у повному обсязі актуальність даних, основний акцент варто робити саме на дані дистанційного зондування.
Дослідженню дешифрування знімків за даними ДЗЗ присвячені праці визначних науковців, зокрема В.Б.Кашкіна,
А.І.Сухініна, А.М.Чандра, С.К. Гоша та інших. Вітчизняні вчені
Ю. С. Долинець, О. В. Барладін зосередили увагу на питаннях
застосування космічних знімків високої роздільної здатності для
поновлення топографічних карт і створення актуальних електронних ресурсів. Однак, питанню дешифрування об’єктів забудови з використанням матеріалів супутникових знімків високої
роздільної здатності зосереджено мало уваги, як і виявленню їх
характеристик. Означена проблема породжує появу на ринку
ГІС-засобів численної кількості спеціалізованих утиліт
(DrawTool для ортогоналізації та симетризації полігонів;
MeasureShadow визначення висотності і поверховості за тінями;.
векторизація складних симетричних об’єктів – gclinebuf). Ком-
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плексний аналіз функціональних можливостей сучасних ГІСзасобів, дозволив спочатку теоретично виявити, а потім і практично апробувати методику дешифрування об’єктів забудови з
численними автоматичними прийомами.
Першочергово, здійснювалася векторизація ортогональних
полігонів по чітких контурах дахів будинків з подальшим їх
переміщенням на видиму сторону основи. Надзвичайно складні
об’єкти будувалися шляхом проведення частин осьової лінії та
задання їй відповідного буферу. Лінійні проміри тіней та спеціальні таблиці перетворень дозволили автоматично одержувати
значення висоти будівлі та її максимально наближену поверховість у відповідності до типу забудови. Вбудовані в SQLредакторі функції та оператори дозволили повністю автоматично наповнити метричні показники значень площ об’єктів та
майже автоматично наповнити решту атрибутивної інформації
(назви вулиць, номери будинків). Перевірка топології здійснювалася автоматично.
В результаті здійснених робіт було одержано топологічно
правильний векторний шар забудови – building_cv.tab, котрий
містить об’єктів, і несе в собі атрибутивні характеристики просторового місцезнаходження, площі, висотності, поверховості,
адреси та типу забудови, та унікальний ідентифікатор. Використання унікального ідентифікатора зумовлює можливості подальшого гнучкого приєднання табличних даних з найрізноманітнішою інформацією. Сформовану геопросторову базу даних
можна застосовувати для розв’язання широкого кола задач, зокрема:
1) виявлення місць проживання та характерних рис розвитку поселення;
2) створення тематичних карт для різних цілей;
3) залучення до робіт по генеральному плануванню території населеного пункту;
4) моделювання певних явищ (поширенню забруднюючих
речовин з урахуванням висотності будівель та споруд і т.д.);
5) розвитку геомаркетингу (відображенню зон доступності
до об’єктів комерційного призначення; пошуку можливих варіантів відкриття нових філій з урахуванням особливостей проживаючого населення).
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Людмила Білейчук
Науковий керівник - доц. Наконечний К.П.

Інтеграційні та стабілізаційні основи туризму в Італії
На сьогоднішній день туризм є однією з найбільших і
динамічних галузей світової економіки. Високі темпи його
розвитку, великі обсяги валютних надходжень активно
впливають на різні сектори економіки, що сприяє формуванню
власної туристичної індустрії.
Загалом на частку Італії припадає 5,6% світового
туристичного ринку. На даний час Італія високорозвинена
держава, яка входить до «Великої сімки» та має першокласну
туристичну інфраструктуру і стабільних клієнтів - жителів
Північно-Західної Європи [1,c. 34].
Історія розвитку сучасної індустрії рекреації та туризму в
Італії нараховує більш 100 років, за які країна перетворилася в
один з ведучих туристських центрів світу. Основні туристські
ресурси Італії - гори, озера і культурні цінності в першу чергу
залучають іноземців, а не місцевих туристів.
По організованому туризму Італія вже не перший рік входить
у п'ятірку найбільш відвідуваних країн. Культурно-історичні
центри Італії, як і раніше залучають найбільшу кількість
туристів. Рим, Флоренція і Венеція традиційно є містами, що
разом приймають до 52% усіх приїжджаючих в Італію
іноземців. Також заслуговують уваги півострови та рив’єри
Італії, тут можна спостерігати унікальні пам'ятки архітектури,
культури та етносу стародавньої італійської культури.
Калабрія є величезним півостровом, що володіє унікальною
природною і екологічною рівновагою між горами і морем,
відстань між якими ніколи не перевищує 40 км. В горах Калабрії
є численні місця для зимового і літнього відпочинку і туризму,
маленькі селища в двох кроках від озер в Серра Сан Бруно (де
знаходиться найстародавніший монастир) і Полія. [2,c. 77].
В Італії найбільша протяжність Альпійських гір, сучасна
інфраструктура, хороші можливості як для початківців, так і для
професіоналів. Цього сезону українські туристичні компанії
традиційно пропонують всі найпопулярніші і найвідоміші
гірськолижні курорти.
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Італія відіграє важливу роль в формуванні виїзних
туристичних потоків і в Чернівецькій області. За останній час
область з туристичною метою відвідало 311 громадян Італії.
Найбільше італійських туристів було зареєстровано у 2005 р.,
(105 осіб), що становило 2,0% від загальної чисельності
іноземних туристів в області. В той же час Італія для жителів
області була однією із найважливіших країн - цілей туристичної
подорожі. До цієї країни з туристичними цілями виїхало, майже
25 тис. осіб. Основними причинами переважання зарубіжного
туризму над іноземним в туристичних потоках між Італією та
Чернівецькою областю є: 1) в Італії в кінці ХХ на початку ХХІ
століття сформувалась значна Буковинська «трудова діаспора».
2) не менш важливим є також те, що досліджувана країна відома
українцям ще зі школи, як країна яка має багату історичну
спадщину, сприятливі для відпочинку природні умови та один із
найвищих рівнів туристичного обслуговування. [3,c. 67].
Увагу туристів привертають не тільки палаци, але і бідні
будиночки, невеликі площі, півтінь каналів, почорнілі і
заіржавілі ворота, що викликали впродовж століть захоплення
поетів, музикантів, художників від Байрона до Фоськоло, від
Каналетто до Які і Вагнера, що проживали у Венеції.
Туризм і відпочинок в Італії є дуже різностороннім, з
високорозвиненою інфраструктурою та рівнем обслуговування.
Останнім часом все більшої популярності набуває агротуризм
та сільськогосподарські туристичні об’єкти, які пропонують
свою гостинність багатьом туристам. Такий напрямок досить
перспективний і стає причиною розвитку інфраструктури
малорозвинутих регіонів.
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Географія історико-культурних ресурсів
Тернопільської області
Серед усіх ресурсів, які так чи інакше використовуються для
потреб туризму, одне з найважливіших місць займають історико-культурні ресурси. Саме ця група туристичних ресурсів вповні має такі специфічні особливості як екскурсійне значення,
незалежність від кліматичних умов, атрактивність і мальовничість.
Тернопільщина належить до давньозаселених земель. Розкопки показують, що перші поселення з'явились тут в VІ-ІХ ст.
Відомо, що більше третини всіх українських замків та їх руїн
зосереджені на Тернопіллі [1]. Зважаючи на особливості історичного формування території Тернопільщини та її заселення,
для аналізу пропозиції на ринку туристичних послуг розглянемо такі об’єкти культурного надбання, що розташовані в межах
області:
• пам’ятки архітектури, в тому числі дерев’яні;
• пам’ятки історії;
• пам’ятки археології;
• історико-культурні заповідники;
• історичні населені місця [2].
Серед архітектурних пам'яток Тернопільської області - замки
XIV - XVII ст., католицькі і православні храми, зразки церковного дерев'яного зодчества. 1178 пам'яток архітектури і містобудування внесено до Державного реєстру національно культурного надбання [3]. Серед них 42 об’єкти дерев’яної сакральної
архітектури [2]. Зовсім невеличка область, а за кількістю пам'яток архітектури мало поступається великій Львівській [4]. Область багата на пам’ятки історії місцевого значення (2697), але
відсутні пам’ятки монументального мистецтва національного
значення. На Тернопільщині відомо понад 1300 археологічних
пам'яток — городищ, курганів, могильників, залишків стародавніх поселень, культових місць та споруд, наскельних зображень,
ділянок історичного культурного шару тощо. 449 з них — місцевого, а 6 — національного значення. У Тернопільській області
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знаходиться 3 державних національно-культурних заповідника
та 30 історично населених місць [2].
Найбільша кількість історико-культурних об’єктів у Кременецькому та Теребовлянському районах [5].
Серед архітектурних пам’яток Тернопільської області найкраще зберігся палацово-замковий комплекс у Збаражі, гора Бона у м. Кременці. Найдавніші пам’ятки архітектури знаходяться
у Борщівському районі: Траянів вал уздовж річки Збруч, давньослов’янський дохристиянський печерний храм біля с. Монастирок та Миколаївська церква у с. Збручанське. У області знаходиться одна пам’ятка історії національного значення – Козацьке кладовище (м. Кременець). На території Тернопільської
області знаходиться 6 археологічних пам’яток, а саме: 2 городища-святилища у с. Городниця та с. Крутилів, поселення у с.
Кобилля, 2 стоянки багатошарові у с. Буглів та смт. Великий
Глибочок, могильник у с. Чернелів-Руський. Історико-культурні
заповідники області: національний заповідник «Замки Тернопілля» у м. Збараж, Кремецько-Почаївський у містах Кременець
і Почаїв, а також заповідник у м. Бережанах.
Отже, Тернопільська область багата на історико-культурні
ресурси, які використовуються для різних цілей. В області, яка
територіально є однією з найменших в Україні, збереглося більше третини всіх українських замків і палаців, понад сотню
дерев’яних церков різних епох, десятки унікальних кам’яних
храмів і костьолів. Історико-культурні об’єкти приваблюють
туристів незалежно від пори року, тому вони мають велике значення для рекреаційної діяльності області.
1.
2.
3.
4.
5.
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Аналіз антропогенного впливу на басейн річки Свіча
Річки мають важливе народногосподарське значення. До поверхневих водотоків зазвичай приурочені населені пункти та
виробництво, з якими пов'язане певне антропогенне навантаження на річковий водозбір.
Басейн річки Свіча розташований переважно на території
Івано-Франківської і частково Львівської областей. Річка Свіча є
правою притокою Дністра. Басейн річки поділяється на
передгірну і гірську частини. В басейні річки досить активно
ведеться господарська діяльність, особливо у передгірній
частині. Значна територія є урбанізованою. Найбільшими населеними пунктами є міста Долина і Болехів. Вони є районними
центрами, і розташовані в передгірній частині басейну. У
гірській частині великих несених пунктів немає, здебільшого
дрібні села і хутори [1].
Басейн р. Свіча характеризується значною різноманітністю
фізико-географічних умов, що пов’язані з наявністю гірської системи Карпат та Передкарпатської височини. Гірська Свіча має вузьке русло, швидку течію, порожисті уступи та кам’янисті перекати. Глибина русла непостійна – від 0,5 до 2 метрів. На північ
від села Княжолука річка входить в межі Передкарпаття, має
помірну течію, швидкість якої не більше 30-50 м/хв, з незначними перекатами на окремих ділянках. Ширина ріки 10-30
метрів. Правий берег річки крутий, обривистий; лівий - пологий,
низький. Ріка стає повноводною у весняний і літній періоди.
Найбільшими притоками ріки є ріки Мізунька, Лужанка, Сукіль та інші (табл.). Всі вони своїми витоками виходять з
північних схилів Східних Карпат та протікають по території Долинського району [2].
Перші гідрологічні спостереження в басейні р. Свіча розпочалися в період Австро-Угорської імперії. Під час військових
конфліктів спостереження не проводились. На даний час в басейні
р. Свіча діє чотири гідрологічні пункти спостережень.
Розвиток народного господарства в басейні р. Свіча спричинив
посилення антропогенного навантаження на території водозбору.
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Таблиця
Основні річки басейну р.Свіча [2]
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Назва
річки
Свіча
Ільниця
Мізунка
Собола
Витвица
Саджави
Лущива
Сукіль
Береза
Герина
Стара ріка
Турянки
Нетіч
Дубрівни

Куди
впадає
Дністер
Свіча
Свіча
Мізунка
Свіча
Свіча
Свіча
Свіча
Сукіль
Сукіль
Свіча
Свіча
Свіча
Свіча

Довжина,
км
107
10
51
12
29
19
15
55
16
10
13
38
18
10

Площа басейну
водозбору, км
1493
37,6
344
45,0
149
32,8
32,5
279
62,4
40,7
32,0
105
28,7
20

Оцінка антропогенної перетвореності нами проводилася за методикою Шищенка П.Г., згідно якої було проаналізовано такі основні умови: природоохоронні території, ліси, болота і заболочені
землі, луки, сади і виноградники, орні землі, сільська забудова,
міська забудова, землі промислового призначення.
Проаналізувавши антропогенну діяльність в басейні р. Свіча,
можна сказати, що в гірській частині водозбору антропогенне навантаження на територію незначне. Це зумовлено тим, що в цій
частині господарська діяльність мінімальна. Більшу частину займають ліси, менше - орні землі та сільська забудова, а також немає промислових підприємств. Проте, в межах передгір’я територія вже сильно перетворена. Тут розташовано більше населених
пунктів, велику частку території басейну зайнято орними землями.
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Проблеми застосування залізобетонних труб
у гідротехнічному будівництві
Залізобетонні труби - це труби з високоміцного бетонного
матеріалу, виготовлені на арматурному каркасі. Вони знаходять
широке використання в комунальному, промисловому, дорожньому та інших видах будівництва. Виготовлення залізобетонних труб здійснюється з важкого бетону із застосуванням технології віброгідропресування, що робить їх набагато надійнішими на відміну від труб, зроблених з металу. Залізобетонні труби
стійкі до впливу зовнішніх руйнівних чинників (підземні води,
промерзання ґрунту), таким чином, вони володіють такими важливими якостями як морозостійкість та водонепроникність. Їх
властивості дозволяють досягати високих показників міцності і
зручності монтажу. Залізобетонні труби поставляються разом з
гумовими кільцями, які забезпечують їх високу герметичність.[1]
В даний час немає точних критеріїв, що дозволяють оцінити
стан каналізаційних мереж та потенційних небезпек, пов'язаних
з руйнуванням їх конструкцій, в залежності від характеру і обсягу пошкоджень. Щоб мати повне уявлення про стан каналізаційної мережі при плануванні заходів з її експлуатації, інспекції
та усунення пошкоджень, треба отримати документацію на внесені в міські плани канали, колектори і будови, що дозволить
оцінити і прогнозувати пропускну спроможність комунальних
водовідвідних споруд.
Нерідко нормальна експлуатація мережі порушується через
дефекти будівництва, недотримання деякими абонентами правил користування комунальною каналізацією і т.д. Це призводить до аварій, до повного або часткового припинення руху стічної рідини по трубопроводу і до проникнення її на поверхню
землі або в ґрунтові води. Аналіз аварій на мережах водовідведення та огляд даних дозволив класифікувати найбільш характерні пошкодження, які, в кінцевому рахунку, є причинами їх
виникнення. Як показала практика, найбільш частими причинами руйнувань залізобетонних каналізаційних труб є: поява ще-
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беню через погане ущільнення бетону при виготовленні бетонних труб; поява усадочних тріщин, розміри і кількість яких більше допустимих; наявність в трубах усадочних раковин; пошкодження труб, викликані транспортуванням, складуванням та
ін. До порушень, пов'язаних із з'єднанням труб, відносяться:
неналежне укладання ущільнюючих кілець; неправильне нанесення ущільнювальних шарів, наприклад на брудну або пошкоджену частину труби в області муфти; обробка ущільнювальними шарами при високих і низьких температурах та ін. Можливими причинами виникнення деформації трубопроводів є: помилки при проектуванні; монтаж невідповідних або пошкоджених труб; відхилення навантаження або умов опору від проектних та ін.[2].
Проблема забезпечення корозійної стійкості колекторів стічних вод є однією з найбільш складних. У великих містах щорічно відбуваються аварії, викликані обваленням залізобетонних
каналізаційних труб. Ступінь агресивного впливу середовища
колекторів на бетонні та залізобетонні конструкції може змінюватися від слабкої до сильної.
У лотковій частині залізобетонні конструкції колекторів піддаються впливу стічних вод і опадів, особливо зливової і суміщеної (зливової та господарсько-побутової) каналізації. У верхній частині бетон конструкцій самопливних колекторів піддається впливу агресивного газового середовища.
Катастрофічні наслідки корозійного руйнування споруд водопостачання, водовідведення та водоочищення вимагають масштабного застосування та використання захисних технологій,
що забезпечують довговічність конструкцій на етапах проектування, будівництва та експлуатації [3].
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Бабушкин В.И. Мокрицкая Л.П. // Строительные материалы, детали и изделия. – Вып.1. – 1965. – С. 162–174.
3. Коррозия и защита железобетонных конструкций в системе водоснабжения и водоочистки [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
URL : http://www.penetron24.ru/article/4. – Назва з екрана.
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Анастасія Брижак
Науковий керівник - доц. Явкін В.Г.
Розміщення в сільському зеленому туризмі
Аналіз динаміки туристичних потоків у місті за останні роки
засвідчує зростання зацікавленості як серед внутрішніх, так і
серед іноземних туристів. Тому стає нагально необхідним
стимулювання
розвитку
гостинності
та
туристичної
інфраструктури.
У світі існують різні приклади класифікацій закладів
розміщення, як одної з складових гостинності. Вивчаючи, дані
класифікації ми зацікавилися знаходженням відмінностей між
готелями і садибами сільського зеленого туризму. Перші
представляють собою цінність у зв'язку з їх широким
використанням не тільки на вітчизняному, а і на світовому рівні.
Другі все далі набувають широкого попиту, і Чернівецька
область в цьому питанні не є виключенням.
Як відомо готель — будинок із мебльованими кімнатами для
короткочасного проживання приїжджих. Залежно від рівня
готелю, в ньому можуть бути додаткові послуги — ресторани,
кафе, бари, бібліотеки, спортзали, сауни та інше.
Готель — це основне підприємство індустрії гостинності,
метою діяльності якого є прийом, обслуговування, забезпечення
відпочинку і харчування відвідувачів.
В Чернівецькій області станом на 1 січня 2011 року (згідно з
головним управлінням статистики в Чернівецькій області) на
території області функціонувало 68 підприємств готельного
господарства.
Разом з цим, вважаємо за необхідне відмітити, що в
офіційній статистиці приведена інформація надається дещо
спотворена, в сторону заниження істинної інформації про
кількість закладів розміщення. Так, офіційно в Чернівецькій
області зареєстровано 127 готелів.
Отже, готель - це підприємство, що надає людям, які
знаходяться поза домівкою, комплекс послуг, найважливішими
серед яких (комплексутворюючими) однаковою мірою є послуга
розміщення і харчування.
Традиція сільського зеленого туризму у Європі почала
розвиватися близько півтора століття тому. Для України
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вищезгаданий термін новий, але традиція цього виду відпочинку
існує давно з причини гостинності сільських жителів.
Садиба – це житловий будинок сільського господаря, в
якому розміщуються на відпочинок туристи (міські жителі).
Поряд з поняттям "гостинна садиба" вживається поняття
"агрооселя".
"Агрооселя, - за визначенням М. Рутинського і Ю. Зінька, це житлове приміщення, що знаходиться в сільській місцевості,
містить не більше п'яти кімнат, пристосованих для проживання
туристів, і належить на правах приватної власності господарю,
який займається сільськогосподарською діяльністю або
зайнятий у сфері обслуговування чи соціальній сфері села".
Агроготель - житлове приміщення готельного типу, призначене
для надання туристично-рекреаційних послуг у сільській
місцевості.
Агрооселя володіє сільським туристичним продуктом у
вигляді сукупних послуг клієнту: туристично приваблива
місцевість - природне середовище зі сприятливим кліматом,
унікальними краєвидами; історико-культурні об'єкти, традиції
та звичаї даної місцевості; інфраструктура як надійна база
розміщення туристів - гастрономічна складова, транспортні
засоби. Неабияке значення має суспільний імідж місцевості.
Станом на 2011 р. на території області нараховувалося 73
приватних садиб сільського зеленого туризму. Більше половини
з них розташовані у Буковинських Карпатах – 18 садиб у
Путильському, 18 садиб у Вижницькому і 3 садиби у
Сторожинецькому районах. Тут виділяються два ареали їх
зосередження: Чорногузько-Розтоцький та Путильський.
Незважаючи на відмінності між готелями і садибами
сільського туризму, їхньою головною метою є задоволення
споживачів в розміщенні і харчуванні.
На нашу думку, дані засоби розміщення мають місце в
Чернівецькій області, і їхне збільшення безпосередньо впливає
на розвиток туризму та рекреації.
Список літератури
1. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного
підприємництва.: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової
літератури, 2007. - 344 с.
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Христина Будник
Науковий керівник - асист. Смик О.С.
Організація рекламної діяльності у сфері туризму та
відпочинку
Туристична реклама – активний засіб здійснення
маркетингової політики туристичної фірми по просуванню
туристичного продукту, посиленню зв’язку між виробником і
споживачем туристичного продукту.
Реклама – це засіб поширення інформації і переконання
людей, які створюють уяву про продукт, викликають довіру до
нього та бажання купити цей продукт.
Рекламуючи ті чи інші послуги, туристична фірма
публічно подає дані про свої можливості за допомогою
художніх, технічних і психологічних прийомів з метою
посилення попиту і збільшення їх реалізації [1].
Кожна туристична компанія або фірма приходить до
висновку про вплив реклами на якість і відсоток успіху у своїй
сфері діяльності. Засоби масової інформації (газети, журнали,
телебачення, радіо, Інтернет) є основними провідниками
рекламних звернень інформаційного характеру і разом
поглинають майже 60% всіх коштів, що витрачаються на
рекламу.
Тому негласним правилом у сфері туризму, як і в будьякий інший області, сьогодні є обов’язкове створення і
своєчасне просування сайтів, що необхідно для розвитку даного
напрямку. Без відповідної рекламної кампанії підтримувати
свою діяльність буде важко. Необхідно доступними і
ефективними способами звернути увагу потенційних клієнтів на
свій проект.
Від реклами безпосередньо залежить успішність
підприємства, і грамотне просування сайтів тут відіграє
провідну роль, особливо, якщо врахувати глобалізацію мережі
Інтернет. Всі нові технології сьогодні можна використовувати з
максимальною ефективністю, направляючи їх на служіння своїй
справі. І сфера туризму, як не можна краще підходить для
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здійснення задумів із залученням новітніх технологічних
розробок.
Завдяки можливості вести справи з допомогою інтернет
ресурсів, у переважної більшості бізнесменів і підприємств,
компаній та фірм значно підвищилися шанси на успіх. Роль
оптимізації сайтів тут є провідною, оскільки від цього залежить
відвідуваність ресурсу, а значить, і зростання кількості
потенційних клієнтів. Завдяки оптимізації сайтів, мільйони
людей змогли дізнатися про існування багатьох туроператорів,
успішно співпрацюючи з ними на тривалій основі [2].
Реклама в туризмі має характерні риси, які визначаються
специфікою галузі і її товару – туристичних послуг. Ця
відмінність полягає в тому, що: туристична реклама несе велику
відповідальність за правдивість і точність повідомлень, які
просуваються за її допомогою; послуги, які, на відмінну від
традиційних товарів, не мають постійної якості, смаку,
корисності, вимагають пріоритетного розвитку таких функцій
реклами, як інформаційність і пропаганда; специфіка
туристичних послуг передбачає необхідність використання
глядацьких, наочних засобів, які більш повно відображають
об’єкти туристичного інтересу;реклама є постійним супутником
туризму і обслуговує людей не тільки до, але й під час, і після
подорожі, що покладає на неї особливу відповідальність.
Сучасний туризм неможливо уявити без реклами. Адже
вона - найбільш дієвий інструмент у спробах туристського
підприємства донести інформацію до своїх клієнтів,
модифікувати їх поведінку, привернути увагу до пропонованих
послуг, створити позитивний імідж самого підприємства,
показати його суспільну значимість. Тому ефективна рекламна
діяльність є найважливішим засобом досягнення цілей стратегії
маркетингу в цілому і комунікаційної стратегії зокрема.
Список літератури:
1. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні /
В.Ф.Кифяк .- Чернівці: Книги – ХХІ, 2003.-300с.
2. Реклама в сфері туризму [Електронний ресурс] .- Режим
доступу: http://www.safari.kiev.ua/reklama-v-sferi-turizmu.

268

Ванджура Христина
Науковий керівник – доц. Андрусяк Н.С.
Водні рекреаційні ресурси Івано-Франківської області
Водні ресурси Івано-Франківської області є невід’ємною і
надзвичайно важливою частиною її природних багатств. Вони
забезпечують потреби народного господарства та населення у
воді у воді за рахунок поверхневих та підземних вод.
Поверхневі води Івано-Франківщини представлені річками
басейну Дністра і Прута, водосховищами, ставками та озерами.
Основним джерелом поповнення водних ресурсів є атмосферні
опади, щорічний об’єм яких складає 11,5 км³. Загальний об’єм
річкових вод у середній за водністю рік – 8,7 км³, у т.ч. місцевий
стік (формується на території області) – 4,8, км³. Загальна
кількість водотоків на території краю налічує 8321 річку
загальною довжиною 15656 км, із них 193 мають довжину
більше 10 км, а понад 100 км тільки чотири: Дністер (1362 км),
Прут (910 км), Свіча (107 км), Лімниця (122 км). Із загальної
водозбірної площі області 13,9 тис. км ² на басейн річкової
системи Дністра припадає близько вказаної площі, а решта – на
басейн Прута, який охоплює південно-східну частину регіону.
Річкова мережа басейну Дністра в межах області має своєрідну
пір’ясту будову. Найбільш розвинена система правих приток,
які стікають з гір (Свіча, Сівка, Лімниця, Луква, Бистриця
Солотвинська, Бистриця Надвірнянська, Ворона). На них
припадає 70% водозбірної площі басейну Дністра. Прут – ліва
притока Дунаю. Загальна довжина – 910 км, площа басейну –
27,5 тис. км ². В межах області від витоку до м. Снятин має
довжину близько 150 км. Басейн Прута збирає води з найвищої
частини Карпат. Витоки Прута знаходяться на північних схилах
Чорногірського хребта (біля підніжжя г. Говерла) на висоті
1750 м н. р. м. Основна водозабірна площа сконцентрована на
правобережжі, де формуються найбільші притоки р. Прут –
Черемош, Рибниця, Пістинка.
В Івано-Франківській області є велика кількість привабливих
водоспадів. Найвідоміші з них: Бухтівецький, Гук (І)/Великий
Гук, Гук (ІІ), Гук (ІІІ), Ґаджинські, Дзембронські, Дівочі сльози,
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Женецький, Капливець, Лужківський, Манявський, Прутський,
Салатручіль, Черницький, Шешорські (Сріблясті), Пробій
(Яремчанський).
Лікувальні мінеральні води поширені по всій території
області. Усього на Івано-Франківщині виявлено близько 300
проявів мінеральних вод. За результатами досліджень виділені
такі види мінеральних вод:
1) води без специфічних компонентів і властивостей;
2) води зі специфічними компонентами і властивостями:
(мінеральні води типу «Нафтуся», вуглекислі води, сульфідні
води, залізисті води, мінеральні содові води, води бромні, йодні,
йодо-бромні, хлоридно-натрієві й сульфатвміщуючі розсоли).
Карпатські озера за способом виникнення поділяються на
льодовикові, вулканічні та завальні. В Івано-Франківській
області невелика кількість озер, привабливих для туристів:
Несамовите, Марічейка, Лебедин.
Отже, Івано-Франківська область характеризується значним
потенціалом
водних
рекреаційних
ресурсів,
які
використовуються у різних видах рекреаційної діяльності
людини. Відомо також, велика кількість неосвоєних у
рекреаційному відношення акваторій, які у перспективі можуть
стати привабливими для рекреантів.
Список літератури

1. Варивода І.М. Курорти Прикарпаття / І.М. Варивода. – К.,
1989. – 160 с.
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N 24, СТ.190, зі змінами та доповненнями.
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Мар'яна Ванхала
Науковий керівник – доц. Чубрей О.С.
Лікувальні грязі Чернівецької області та перспективи
їх використання в рекреаційній діяльності
Лікувальні властивості багатьох природних факторів відомі з
найдавніших часів, примітивні споруди для водолікування в
місцях виходу мінеральних вод були свого роду прототипами
бальнеологічних курортів. Чутки про лікувальні властивості
деяких вод поширювались далеко за межі відповідних
місцевостей, приваблюючи багато хворих. "Чудодійні" джерела
та інші лікувальні фактори ставали основою лікувальних
таємниць храмів, нерідко були предметом релігійного культу
[4, с.154].
Саме група природних факторів, які мають лікувальні
властивості складає бальнеологічні ресурси, до яких належать
лікувальні мінеральні води, грязі та озокерит.
Згідно зі статистичними даними, у 2010 році в Чернівецькій
області налічувалось 12 санаторно-курортних і оздоровчих
закладів і в 2011 році ця цифра не змінилась, проте кількість
осіб, які оздоровлені протягом тривалого часу в 2010 році
становила 2126 осіб, а в 2011 — зросла до 3092 осіб. Ця
тенденція триватиме й надалі, тому постає питання
використання власних бальнеологічних ресурсів і створення
необхідних умов для покращення санаторно-курортного
господарства Чернівецької області.
Нами проаналізовані запаси лікувальних грязей з високими
лікувальними властивостями, які є перспективними для
курортного використання. До них належать
родовища
лікувальних грязей поблизу сіл Брусниця (Кіцманський район),
Черешенька (Вижницький район) і Костинці (Сторожинецький
район) [3, с. 63].
Малодослідженим наразі залишається і родовище пелоїдів у
смт. Глибока. Використання глин цього родовища розпочалося
місцевими жителями ще задовго до того, як у 1959 році
Глибоцька грязь була досліджена Московським науководослідницьким інститутом курортології і фізіотерапії. Науковці
дійшли висновку, що дана грязь дійсно має лікувальні
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властивості і може бути використана для лікування хворих.
Дослідження розвіданих грязей Українським НДІ медичної
реабілітації та курортології стали вирішальними: «Результатами
проведених досліджень встановлено, що глини ділянки смт.
Глибока Чернівецької області безпечні для організму при
зовнішньому застосування і мають біологічну активність. Глини
рекомендуються для проведення клінічних випробувань за
загальними показаннями щодо застосування лікувальних
пелоїдів з урахуванням отриманих на до клінічному етапі
даних» [1, с.15].
Для введення в експлуатацію даного родовища у 2006 році
створений проект «Застосування інноваційного підходу для
організації реабілітаційного відділення із застосуванням
лікувальної грязі на базі Глибоцької районної комунальної
лікарні», який брав участь у Всеукраїнському конкурсі проектів
та програм розвитку місцевого самоврядування[2, с.1].
Отже, Чернівецька область має достатньо високі запаси
лікувальних грязей, необхідних для створення рекреаційнокурортних зон. У цілому зберігається тенденція до збільшення
запитів на користування рекреаційними та курортними
послугами, що сприяє подальшому розвитку курортної
інфраструктури області.
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Олена Варварюк
Науковий керівник – доц. Явкін В.Г.
Особливості економічної оцінки та просторового розподілу
цінових пропозицій на землі рекреаційного призначення (на
прикладі Тернопільської області)
До земель рекреаційного призначення належать землі, які
використовуються для організації відпочинку населення,
туризму та проведення спортивних заходів. Вони можуть
перебувати у державній, комунальній та приватній власності.
В дослідженні грошової оцінки земель рекреаційного і
потенційно рекреаційного призначення важливу роль відіграють
просторові особливості розподілу цінових пропозицій. Цінові
пропозиції на земельні ділянки є динамічними і постійно
змінюються в залежності від багатьох факторів. У
Тернопільській області відмінності у цінах на земельні ділянки
потенційно рекреаційного призначення мають виражений
диверсифікований характер. Ціна на дані землі залежить від їх
географічного положення, наявності рекреаційно-туристичних
ресурсів (РТР), близькості до автошляхів, водних та інших
атракційних об’єктів.
Для ефективного функціонування ринку земель
рекреаційного призначення необхідно мати розроблену
концепцію сучасного ринку (маркетингу). Існує окремий напрям
— маркетинг місць, в тому числі маркетинг місць відпочинку.
Він націлений на залучення рекреантів і туристів на курорти, в
певні міста, і навіть країни. Щоб розвинути конкурентну
перевагу, місцям треба задуматися про своє минуле, теперішнє
та майбутнє. Вони мають детально обрисувати свої сильні та
слабкі сторони, а також виникаючі перед ними можливості та
загрози [1,353].
У
Тернопільській
області
за
останній
період
спостерігається тенденція до збільшення кількості проданих
земельних ділянок несільськогосподарського призначення (у
2006 році продано 182 земельні ділянки, а у 2005 р. – 130) та
збільшення їх вартості (з розрахунку на 1 м. кв. у 2006 році –
7,52 грн., а у 2005 – 6,4 грн.). За весь період продажу
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земельних ділянок несільськогосподарського призначення до
бюджетів всіх рівнів надійшло 18,4 млн.грн.
Цінова динаміка на ринку несільськогосподарських
земель, в тому числі рекреаційного призначення, особливо у
докризові 2001-2008 роки, перетворила землю у надзвичайно
цікавий актив для інвестицій. При цьому значний інтерес
становить феномен «перегрівання» ринку землі, який
залишається
практично
не
дослідженим
вітчизняною
економічною наукою.
Цінові пропозиції на землі рекреаційного призначення
визначаються певними факторами, що впливають на вартість
земельної ділянки. Згідно із Земельним кодексом України ними
виступають:
правовий режим земельної ділянки; цільове
призначення та функціональне використання земельної ділянки;
умови продажу; дата продажу; фізичні характеристики;
використання прилеглої території [2].
Надзвичайно важливою характеристикою для формування
цінових пропозицій є атрактивність рекреаційно-туристичних
ресурсів даної території, тобто інтегральний показник, який
комплексно враховує всі сторони приваблюючої здатності
ресурсу. В Тернопільській області найбільш атрактивними є
землі в обласному центрі та приміській зоні Тернополя, землі на
узбережжі річок, озер і водосховищ. Особливо цінною є
Придністровська зона, адже на узбережжі формується
рекреаційний
комплекс
із
різноманітними
закладами
відпочинку. Інвестиційна привабливість даних туристських
територій визначається наявністю стійких туристських ресурсів,
які мають ринкову ціну.
1.

2.
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Інна Величук
Науковий керівник – доц. Андрусяк Н.С.
Чинники формування ТРС пізнавального типу на
території Чернівецької області
На сучасному етапі загального суспільного розвитку
значно зросла роль пізнавального туризму в Україні, що сприяє
зміцненню духовного і фізичного стану людини. Зокрема,
туристсько – рекреаційні системи пізнавального типу широко
використовуються населенням на різних етапах життя.
В умовах розбудови незалежної України відбувається
процес вироблення нових орієнтирів та концептуальних
підходів до економічного і культурного розвитку держави.
Невід’ємною частиною практичного здійснення національного і
культурного відродження України є пізнавальний туризм,
головна мета якого – глибоке пізнання історії, багатовікових
традицій українського народу.
Достеменно відомо, що туризм є найкращим способом
знайомства з іншою культурою. Поєднання відпочинку з
пізнанням життя, історії та культури іншого народу – це одне із
завдань, яку повною мірою здатний вирішувати туризм.
Давно виділився і став самостійним такий вид туризму, як
культурний, чи пізнавальний. Його основою є історикокультурний потенціал країни, що включає все соціокультурне
середовище з традиціями і звичаями, особливостями побутової
та господарської діяльності.
В області нараховується 330 територій та об’єктів
природно-заповідного фонду, сюди слід віднести національні
природні парки, дендропарки, заказники, заповідні урочища та
цілий ряд пам’яток садово-паркового мистецтва, що є одними із
чинників розвитку пізнавального туризму на території області.
Національні природні парки створені з метою збереження
цінних природних та історико-культурних комплексів та
об’єктівна території Буковини, більшість з них перебувають під
державною опікою. В області виділяються також кілька місць зі
значним туристсько-екскурсійним потенціалом. Що стосується
духовної культури буковинців, то слід згадати багаті народні
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традиції та звичаї, які відрізняють область від інших регіонів
України і саме це є причиною, що пояснює постійний інтерес
туристів з інших регіонів країни та зарубіжжя до нашого краю
візитною карткою, якого є місто Чернівці – архітектурна
перлина Буковини, на державному обліку якого в історичній
частині міста знаходиться 706 пам’яток архітектури, 20 з яких
загальнонаціонального значення. Історична забудова старого
міста – це цілісний, майже недоторканий ансамбль XIX –
початку XX століть. Місто має багату культурну спадщину і
завдяки цьому приваблює туристів з усіх усюд, щоб
помилуватися неповторною архітектурою старої частини міста,
де головне місце посідає Резиденції митрополитів.
Отже, пізнавальний туризм - найкращий спосіб
знайомства з іншою культурою, а територія Чернівецької
області представлена широким спектром компонентів
рекреаційних ресурсів. Територія Чернівецької області
середньоатрактивна з пізнавальним коефіцієнтом 0,54.
Таким чином, можна зробити висновок, що цілий ряд
туристичних об’єктів існує на сьогоднішній день для
максимального задоволення потреб населення у відпочинку,
оздоровленні, лікуванні та підвищенні фізичного та духовного
потенціалу людини.
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Мар’яна Винничук
Науковий керівник - проф. Джаман В.О.
Соціально-економічне становище сільських
поселень Калуського району (географічні аспекти)
Економічна криза, невдалий перехід до ринкової економіки в
Україні призвели до зміни галузевої і територіальної структури,
що зумовило зростанню поляризації економічного простору.
Особливо загострилась проблема економічного і соціального
розвитку сільської місцевості, де зменшилась кількість об’єктів
господарської діяльності, соціальної інфраструктури. А як
наслідок зросла кількість безробітних, знизився рівень
матеріального забезпечення сільських мешканців, зменшилась
кількість робочих місць у сільській місцевості та в ближніх
містах і селищ міського типу, мала заробітна плата зумовила
міграційний відтік населення та трудову міграцію, що веде до
погіршення демографічної ситуації.
В
Калуському
районі
Івано-Франківської
області
розташовано 55 населених пунктів, у тому числі 53 сільських.
Частка сільського населення становить 46%, середня людність
села – 575 особи. Кількість великих сіл (з людністю більше 1
тис. осіб) незначна – 27, що складає 50,9% сільських поселень,
значна частка поселень мають населення менше 500 осіб – малі
та дрібні села, кількість яких в даний час збільшується. Цей
процес має негативний характер, адже депопуляція характерна
для 32 населених пунктів.
Важливим показником економічного стану регіону є
наявність суб’єктів господарської діяльності, напрями
діяльності та рівень зайнятості населення. На початку 2005 року
15,4 тис. сільських жителів працювали в установах, організаціях
та підприємствах різних форм власності, що складає тільки 40%
від загальної кількості осіб працездатного віку. При цьому
порівняно з даними обстеження 1996 року (тобі було зайнятих
56,7 тис. осіб) значно скоротилася.
Географія працюючих за межами свого населеного пункту
тісно пов’язана із балансом трудових ресурсів і робочих місць.
Тому в Калуському районі більшість із числа зайнятих (70%)
працювали за межами свого населеного пункту, з них 53,7% у
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містах і селищах міського типу, 8,4% - за межами ІваноФранківської області, 8,9% - за кордоном. За період 2000-2005
років кількість сільських жителів району, які працювали за
межами свого населеного пункту, збільшилась на 23,4%, при
тому що загальна кількість працюючих за цей період
зменшилася.
Загальна кількість зайнятих, що працюють за місцем
проживання, склала тільки 3,4 тис. осіб, що охоплює лише 5,3%
сільського населення працездатного віку. Привертає увагу
значна кількість осіб у працездатному віці, зайнятих тільки в
особистому підсобному господарстві – 5,4 тис. осіб, а також
6,2 тис. осіб працездатного віку не працюють і не навчаються, з
них через інвалідність 0,4% [2,34].
Одним із чинників, що впливає на зайнятість населення та
можливість працевлаштування, є наявність у сільській
місцевості суб’єктів господарської діяльності. Тільки у 36
сільських населених пунктах Калуського району на початок
листопада 2005 року функціонували підприємства сільського
господарства (крім фермерських), причому переважна більшість
із приватною формою власності; у 4 селах – підприємства
добувної і обробної промисловості; у 7 селах – лісове
господарство. Із наведених показників наявності суб’єктів
господарської діяльності в сільській місцевості району слідує,
що в період економічної кризи спостерігається занепад
промислових підприємств, будівельних і транспортних
організацій, а зміни у сільському господарстві ще не зумовили
активізації сільських поселень.
Список літератури
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пунктів Калуського район: статистичний збірник /за ред. О.В. Костюк.
– Івано-Франківськ: Головне управління статистики в ІваноФранківській області, 2006.- 105с.
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Ольга Гданська
Науковий керівник – доц. Данілова О.М.
Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
рекреаційного лісокористування
в Чернівецькій області
Урбанізованість, загострення екологічних проблем у населених пунктах, стреси та нервові навантаження призвели до зростання у населення попиту на відпочинок у привабливих мальовничих місцевостях, серед яких особливою популярністю користуються лісові ландшафти та стало поштовхом для подальшого розвитку рекреаційного лісокористування.
Актуальним вказаний напрям лісового природокористування
є і для Чернівецької області, лісові площі якої складають близько 30% її території, а для цілей рекреації можуть бути використані майже всі ліси з пріоритетними природоохоронними функціями, частка яких складає 40,3% від усіх лісових площ[1]. За
ступенем рекреаційної придатності виділяють чисто рекреаційні ліси, в яких рекреаційна функція є домінуючою та багатофункціональні (поліфункціональні) ліси з орієнтацією на рекреацію,
що відповідно складають 5,5% та 31,8% від загальної лісової
площі області.
Ліси, що виконують переважно рекреаційні, санітарногігієнічні та оздоровчі функції, виділені на площі 14,4 тис.га
(14,9% від лісів природоохоронного призначення Чернівецької
області, та 6% від площі вкритої лісами).
Основна частина лісів санітарно-гігієнічного та оздоровчого
призначення знаходиться у об'єднанні “Чернівціагроліс” ¬ 9,4
тис.га (66% від площі лісів санітарно- гігієнічного та оздоровчого призначення області). Третина вказаної категорії лісів знаходиться у Хотинському, Сокирянському – 2,7тис.га (18,8%,) та
Чернівецькому – 1,4 тис.га (9,7%) держлісгоспах. Однаковими є
площі санітарно-гігієнічних та оздоровчих лісів у Путильському ДЛГ та Берегометському ДЛМГ – 0,4 тис.га (2,8%) [1]. На
території Сторожинецького ДЛГ та військового лісгоспу ліси
вказаної категорії не виділені.
Значна частина лісових насаджень області знаходиться в межах національних природних парків“Вижницький”, “Черемось-
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кий” та “Хотинський”. У лісах області збережено багато цінних
насаджень, про що свідчить велика кількість природнозаповідних об’єктів в них та територій зарезервованих для заповідання на перспективу. Все це сприяє використанню лісів для
відпочинку й оздоровлення.
Необхідною умовою для розвитку рекреаційного лісокористування є належна рекреаційна оцінка лісових ландшафтів, що
визначає їх придатність для забезпечення рекреаційних і оздоровчих функцій та визначає який ступінь господарського втручання необхідний для організації в ландшафтному виділі відпочинку рекреантів. Рекреаційною оцінкою в лісах області охоплено лише 14431,5 га лісових ландшафтів з домінуючою рекреаційною функцією (5,5% від загальної лісової площі). У багатофункціональних лісах з орієнтацією на рекреацію така оцінка не
проводиться, хоча частина із них інтенсивно використовується в
рекреаційних цілях. Отже, залучення нових лісових площ до
рекреаційного використання потребує проведення в них відповідної рекреаційної оцінки та відповідних лісогосподарський
заходів.
Розвиток рекреаційного лісокористування стримується низьким рівнем мережі рекреаційних об’єктів на території державного лісового фонду. З метою інтенсифікації рекреаційного лісокористування в області прийнято Програму розвитку мережі
рекреаційних об’єктів на території державного лісового фонду,
підпорядкованого Чернівецькому облуправлінню лісового та
мисливського господарства на 2010-2015 рр.[2]. Зокрема, планується облаштування понад 12,5 км екологічних стежок в межах держлісгоспів області, введення в дію 27 рекреаційних пунктів – будинків,
альтанок, водойм, біогалявин. Аналіз
об’єктів, що можуть бути залученими до туристичних маршрутів у лісах області вказує на значні резерви, що можуть бути
задіяними при зростанні рекреаційного навантаження.
1.
2.

Список літератури
Державний лісовий кадастр Чернівецької області. – Ірпінь, 2010.
Програма розвитку мережі рекреаційних об’єктів на території
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Наташа Георгіян
Науковий керівник - асист. Єремія Г. І.
Бальнеологічні ресурси Західної України
Україна має всі необхідні умови для розвитку туристичної
діяльноті. Країна надзвичайно багата на природні курортні
ресурси, які мають лікувальні властивості. Серед них великий
попит мають бальнеологічні (мінеральні води, грязі). Одним з
найважливіших факторів лікувальної рекреації є наявність
природних мінеральних вод, які на території Західної України
відносяться до певних бальнеологічних груп [2].
Група А.-води без специфічних компонентів та властивостей.
Їхня лікувальна дія зумовлена основним іонним складом та
загальною мінералізацією; азот та метан у їх складі містяться в
розчиненому стані в умовах атмосферного тиску в незначних
кількостях. Такі води знаходяться в Львівській області
(Трускавець),
води
використовуються
для
лікування
урологічних патологій, захворювання органів травлення,
захворювання ендокринної системи, і т.д.) [1, 2].
Група Б.-води вуглекислі. Лікувальна дія зумовлена
наявністю в великих кількостях розчиненого вуглекислого газу,
який становить 95-100% газів, а також іонним складом та
загальною мінералізацією. Прикладом є Поляна (Закарпатська
область). Вживання полянських мінеральних вод, як і інших
гідрокарбонатних натрієвих вод, зменшує потяг до
тютюнопаління і полегшує відвикання від шкідливої звички.
Полянські мінеральні води діють сечогінно, позитивно
впливають при сечових діатезах, зменшують запальні процеси в
сечовидільній системі. А також лікування хворих, у яких
внаслідок дії чинників аварії на Чорнобильській АЕС виникла
імунокомплексна патологія нирок [1, 2].
Група В - води сульфідні. Фізіологічна та лікувальна дія
зумовлена наявністю сульфідів (вільного сірководню та
гідросульфідного іону): Любеня-Великого (Львівська область);
Синця (Закарпатська область); Черчого (Івано-Франківська
область).
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Група Г - води бромні, йодні та з високим вмістом
органічних речовин: Трускавець (Львівська область). Вода
використовується для пиття і ванн, для лікування таких
захворювань: запальні хвороби сечовивідних шляхів; хронічні
простатити, уретрити; жовчнокам’яна хвороба, неврастенії,
остеохондроз хребта; запальні хронічні хвороби печінки;
хвороби жіночих статевих органів, псоріаз різних форм;
хронічна екзема; подагра.
Група Д - радонові (радіоактивні) води використовуються на
курорті Хмільник (Вінницька область). Води використовуються
для ванн, при різних захворювань шкіри.
В Україні є великі запаси лікувальних грязей. Лікувальні
грязі поділяються на торфові, мулисті та псевдовулканічні. В
Україні експлуатуються сім торфових і десять сульфідних
родовищ лікувальних грязей. Особливе місце займають
унікальні ресурси озокериту Бориславського родовища у
Львівській області. Торфові грязі є у Львівській та ІваноФранківській областях.
Оскільки грязь має високоу
теплоємність та низьку теплопровідність, її температура після
нагрівання може тривалий час залишатися постійною. За
рахунок цього в місці лікувального впливу грязей, значно
збільшується
інтенсивність
кровотоку,
активізуються
внутрішньоклітинні біоенергетичні процеси та біохімічні
реакції, нормалізується імунітет [3].
Отже, бальнеологічні ресурси Західної України відіграють
важливу роль у розвитку туристично-рекреаційного комплексу
та дають можливість розвивати модерний національний
лікувально-оздоровчий напрям даної діяльності.
1.
2.
3.
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282

Альона Глушко
Науковий керівник – доц. Шевчук Ю.Ф.,
м.н.с. Кирилюк О.В.
Оптимізація стану заплавно-руслових комплексів у
суббасейні Дерелую
Екологічний стан річкового басейну – це стан всіх водних
об’єктів на території бассейну. Кожний водний об’єкт повинен
бути оцінений і для кожного повинна бути своя власна програма
заходів, що направлена на: збереження і підтримку (водні об’єкти
відмінного та доброго стану); відтворення (водні об’єкти
задовільного, поганого й дуже поганого стану). Більшість
чинників антропогенного впливу чинять істотний вплив на
гідроморфологічну складову річкового русла та заплави.
Гідроморфологічна оцінка річкових водних тіл проводиться
згідно стандарту Європейського Союзу [3]. Оцінка дозволяє
отримати гідроморфологічних статус за п’ятьма классами якості.
Оцінці підлягають 14 показників потоку, русла, берегів та
прилеглої частини заплави річки.
У басейні річки Дерелуй було обрано 6 ділянок обстеження
або водних тіл. Проведений комплекс спостережень другого етапу
показав таке: якщо у 2006 році 2 ділянки обстеження мали
«відмінний» клас якості і 4 «добрий», то у 2012 вже всі ділянки
мали «добрий» клас якості, причому за рахунок параметра
характеристик потоку (показник IFS). Подібні зміни пов’язуємо у
першу чергу з паводками 2008 року та 2010 рр. Одним з недоліків
такої оцінки є те, що вона не передбачає оцінку наявності
прибережних захисних смуг. Що ж стосується заплав суббасейну,
то виконана оцінка показала, що 36,3% відноситься до заплав у
природному стані (відмінний стан та дуже стійка за ступенем
стійкості), 24,2% – під сільськогосподарськими угіддями (добрий
стан та відносно стійка), 9,9% – забудована заплава (задовільний
стан та середньо стійка), 5,9 – заплава з гідротехнічними
спорудами (поганий стан та слабо стійка), 13,9% заплав
характеризуються як видозмінені (дуже поганий стан та нестійка
до зовнішніх впливів).
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У випадках коли гідроморфологічний стан водного об’єкта
належить до першого "відмінного" або другого "доброго" класу,
то для таких водних об’єктів мають бути розроблені та
впроваджені заходи з підтримання й збереження цього стану з
відповідним рівнем контролю, недопущенням його погіршення.
Такими заходами для суббасейну Дерелую мають стати:
1. Протиерозійні, агротехнічні та фітомеліоративні заходи
(закінчення робіт зі створення водоохоронних зон (посадка багаторічних насаджень, переведення окремих пасовищ у сіножаті,
протиерозійний захист території сільськогосподарських угідь);
2. Гідротехнічні заходи (рр. Дерелуй, Коровія, Невільниця – розчищення русла від кущисто-деревної рослинності, басейн в цілому
– переобладнання гідротехнічних споруд, що знаходяться у незадовільному стані (автодорожні мости, трубчасті автодорожні переїзди, пішохідні мости);
3. Створення водоохоронних зон і заповідних об’єктів (посадка
лісових насаджень);
4. Заходи по охороні від забруднення і виснаження підземних
вод (р. Дерелуй – реконструкція очисних споруд с.м.т. Глибока та
збільшення їх потужності та ефективності роботи, басейн в цілому
– санітарний тампонаж закинутих та артезіанських свердловин,
що не експлуатуються);
5. Заходи по раціоналізації водокористування (забезпечення
обліку води, що забирається водоспоживачами);
6. Заходи по знешкодженню стічних вод різноманітних галузей
господарства (Реконструкція існуючих та будівництво нових
очисних споруд).
Список літератури
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Ірина Грималюк
Науковий керівник – доц. Наконечний К.П.
Медико-екологічний аналіз поселенських систем
закарстованих територій Заставнівського району
Чернівецької області
Закарстований ландшафт характеризується як специфічне, зі
своєрідним режимом міграції та накопичення природних і
техногенних хімічних елементів, середовище, яке в результаті
активного використання зазнає значного перетворення. В
карстових районах забруднення поширюється на значні
території та значно ширше, ніж в інших типах ландшафту.
Специфічність даних ландшафтних комплексів зумовлює
необхідність нетрадиційних підходів до їх дослідження
освоєння, охорони та оптимізації. Особливим науковим
підходом у вивченні закарстованої місцевості є медикоекологічний, критерієм оцінювання якого є відповідність
екологічного потенціалу довкілля оптимальним потребам
життєдіяльності населення [1, с.30].
У численних наукових працях встановлено зв'язок між
еколого-геохімічною ситуацією та частотою виникнення різних
захворювань, у тому числі й злоякісних новоутворень,
вроджених вад розвитку, спадкових захворювань та ін. На
локальному
рівні,
зокрема
закарстованій
місцевості
Заставнівського району, такі дослідження потребують більш
глибокого пізнання.
В Заставнівському районі гострою проблемою постає
питання про упорядкування сміттєзвалищ. Офіційно за даними
Заставнівської районної державної санітарно-епідеміологічної
станції вони займають площу 54.5 га, з них 30 % - це
закарстована
місцевість.
У
лісостепових
ландшафтах
Заставнівщини,
що
використовуються
в
сільському
господарстві, має місце забруднення карстових вод
мінеральними і органічними добривами, гербіцидами і
пестицидами. У складі вод району часто у значній кількості
присутні елементи-домішки (мікроелементи, важкі метали,
азотні та фосфатні сполуки), які можуть негативно впливати на
стан здоров’я населення.
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За екозалежними показниками стану здоров’я (усереднені
дані за період з 2009-2011 рр.) встановлено, що органами
травлення захворіло 131,5 на 1000 осіб, з них близько 60 %
постійного населення Заставнівського району проживає на
закарстованій території; серцево-судинними захворюваннями
відповідно 75 % населення; органами дихання – 43 %;
злоякісними новоутвореннями – 52 %.
Враховуючи належність території Заставнівського району до
закарстованих ландшафтів і розглянувши їх вплив на стан
здоров’я населення, ми виділили ряд проблем, які потребують
розв’язання:
• забруднення підземних вод і річки Дністер стічними
водами, побутовими відходами, добривами, тощо;
• деградація земель, розвиток зсувних процесів,зниження
родючості сільськогосподарських угідь;
• невпорядкованість сміттєзвалищ та полігонів твердих
побутових відходів відповідно до вимог природоохоронного
законодавства;
• порушення вимог природоохоронного законодавства у
сфері поводження з відходами.
Медико-екологічні
аналіз
поселенських
систем
закарстованих територій Заставнівського району потребує
подальшого комплексного дослідження із встановлення
причинно-наслідкових зв’язків.
Список літератури
1. Гуцуляк В.М. Медико-екологічна оцінка ландшафтів Чернівецької
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Анастасія Грицанчук
Науковий керівник – асист. Григорійчук В.В.
Методи штучного регулювання підземних вод
Під штучним поповненням запасів підземних вод (ШППВ)
розуміють подачу води зовні у водоносні горизонти за допомогою інженерних заходів. ШППВ застосовують у районах з великим експлуатаційним водозабором і шахтним водозливом, де
пониження рівнів ґрунтових вод призводить до погіршення екологічної ситуації – осушення сільськогосподарських земель,
деградації рослинності та просідання ґрунту. Також спецзаходи
проводяться і на посушливих територіях із дефіцитним водним
балансом. ШППВ може також застосовуватися на водозаборах
для підвищення продуктивності. Є позитивний досвід застосування штучного регулювання для боротьби із вторгненням морських вод у прісні підземні водоносні горизонти.
Штучне поповнення як окремий метод застосовується з початку XIХ століття, проте основного поширення набув із 30х рр. ХХ століття. Найбільше його використовують на водозаборах Німеччини, Швеції, Швейцарії, Нідерландів, США та
Росії.
Для ШППВ зазвичай використовують поверхневі води, рідше
– дренажні води, очищені стоки, води суміжних горизонтів.
Система штучного поповнення складається з:
• джерела поповнення;
• споруд для підготовки води, яка переводиться у підземні
горизонти;
• установок для подачі води на інфільтраційні споруди;
• водозаборів підземних вод.
Споруди для інфільтрації, які є одним із основних елементів
ШППВ, бувають двох основних типів: відкритого (басейни, канали, майданчики) та закритого (свердловини, колодязі, галереї).
Є чимало шляхів поповнення запасів підземних вод. До найголовніших і розповсюджених методів належать:
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1) метод вільної інфільтрації з відкритих інфільтраційних
споруд (басейни, траншеї). Застосовується для поповнення безнапірних водоносних горизонтів неглибокого залягання;
2) із закритих інфільтраційних споруд. Використовують
для створення запасів підземних вод у глибоких горизонтах,
перекритих значною товщею водотривких відкладів;
3) затоплення природних форм рельєфу – заплав річок,
озер, стариць. Використовують в умовах можливого здійснення
попусків з поверхневих водосховищ із затопленням площ у зонах впливу діючих водозаборів;
4) комбінований метод за допомогою як відкритих, так і закритих споруд. Метод застосовують, коли є комплекс неглибоких і глибоких водних горизонтів.
Тепер дуже часто для ШППВ використовують інфільтраційні
басейни прямокутної форми, з площею дна 5–10 тис. м2 і глибиною 1–3 м. В басейні підтримується постійний рівень води. Для
цього через систему затворів подається така витрата «сирої»
води, щоб компенсувати витрату інфільтрації через дно басейна.
Залежно від складу породи в зоні аерації величина інфільтрації
може складати 0,2–3 м/добу.
Основні розміри інфільтраційних, каптажних споруд і час
експлуатації установок визначається з огляду на рекомендації
нормативних документів.
Для ефективнішого та довговічнішого зберігання фільтрувальної здатності донних відкладів, у басейнах висаджують рослинність (рогіз, очерет тощо). При цьому додатково поліпшується очищення води, наприклад, очерет розпушує ґрунт дна,
тим самим підвищуючи його фільтраційну здатність, а також
поглинає феноли, хлор та інші хімічні речовини.
Список літератури
1. Сорокіна К.Б. Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи» (для студентів 5 курсу денної форми
нав-чання спеціальності 8.092601 – «Водопостачання і водовідведення») / К. Б.Сорокіна. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 143 с.
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Аліна Гуцуляк
Наук. керівник – доц. Заячук О.Г.
Релігійний туризм у Чернівецькій області
Релігійний туризм – це вид діяльності, пов’язаний з наданням
послуг і задоволенням потреб туристів, спрямованих до святих
місць і релігійних центрів, що знаходяться за межами звичного
середовища проживання. Він виконує ряд функцій, основні з
яких духовна, пізнавальна, естетична, виховна. Пам’ятки
церковної історії і культури є засобом утвердження національної
свідомості і самосвідомості, відтворення історичної пам’яті,
виховання патріотизму, розвиток естетичних і художніх смаків.
Це історично найдавніший вид туризму, він не втрачає своєї
актуальності і в наш час, зокрема спостерігається прагнення
співпраці туризму і релігії.
За особливостями організації Т. Христова [1], релігійний
туризм поділяє на такі форми: паломництво; релігійний туризм
екскурсійно-пізнавального
характеру;
науковий
туризм
релігійної тематики.
Традиційно релігійні пам’ятники використовувались лише як
екскурсійні об’єкти. Зараз відвідування культових споруд
набувають риси паломництва. При цьому, значно розширився
круг об’єктів релігійного паломництва. До матеріальних
ресурсів релігійного туризму увійшли не лише культові
споруди, але й святі джерела, дерева, скелі, тобто об’єкти
природничого походження.
Чернівецька область відома багатою сакральною і духовною
спадщиною. Територію області здавна населяли народи з різним
релігійним віросповіданням. Збережені церкви, костели,
синагоги, монастирі та скити є окрасою області та передумовою
для розвитку релігійного туризму екскурсійно-пізнавального та
паломницького напряму.
Загалом об’єкти релігійного туризму можна поділити на такі
групи: чудотворні ікони; великі духовні центри; найдавніші
культові споруди (кам’яні та дерев’яні); джерела із цілющою
водою; місцезнаходження мощів святих.
На території Чернівецької області знаходяться три
Чудотворні ікони – «Господь Вседержитель» м. Вашківці
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Вижнецького району – Свято-Аннинський жіночий монастир,
Чудотворна ікона Матері Божої Чернівецької «Надія
Безнадійним» м. Чернівці Собор Успіння Пресвятої Богородиці,
Ікона Матері Божої Всецариці з Афонського монастиря с.
Верхні Петрівці Сторожинецького району – жіночій монастир
Святих Жінок-Мироносиць.
На сьогодні в області нараховується 29 дерев’яних церков,
які охороняються державою. Найдавніші з них — Миколаївська
церква (1607 р.) у м. Чернівці, церква Св. Іоанна Сучавського із
дзвіницею (с. Виженка, 1792 р.), церква Успіння Богородиці із
дзвіницею (с. Дубівці, 1775 р.), церква Св. Миколая (смт.
Путила, 1885 р.), церква Різдва Богородиці із дзвіницею (с.
Селятин, XVII—XVIII ст.), церква Св. Іллі із дзвіницею (с.
Шепіт, 1898 р.), костел св. Анни (м. Сторожинець, 1794 р.),
дерев’яна Дмитрівська церква (с. Дихтинець, 1871 р.), церква
Різдва Богородиці (с. Звенячин, 1797 р.), Іоаннівська церква (с.
Вікно, 1826 р.), дерев’яна церква Параскеви (с. Усть – Путила,
1881 р.).
До духовних центрів належать монастирі, оскільки вони
являються релігійними осередками. Найбільша кількість
духовних центрів знаходиться у м. Чернівці – це Свято-Різдва
Богородиці чоловічий монастир «Горєча» вул. Троянівська та
Свято-Введенський жіночий монастир вул. Буковинська, 10.
Найбільша
кількість
мурованих
культових
споруд
представлена в Герцаївському районі, а дерев’яних – у
Кіцманському районі.
Джерела із цілющою водою є у Заставнівському (джерело св.
Іоанна Богослова, с. Хрещатик), Кіцманському (джерело у с.
Біла) і Сторожинецькому (криниця з цілющою водою, у
жіночому монастирі с. Верхні Петрівці) районах.
Найбільша кількість мощів святих знаходиться у церквах та
монастирях Заставнівського, Вижнецького, Герцаївського і
Сторожинецького районів.
1.

Список літератури
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Ярослав Джаман
Науковий керівник - доц. Чубрей О.С.
Національна структура населення як база розвитку
етнотуризму в Чернівецькій області
Одним із видів пізнавального туризму, що інтенсивно розвивається, є етнотуризм, оскільки духовна і матеріальна культура
кожного народу (незалежно від його розмірів) - унікальне надбання усього людства. Відмінності етнічних культур проявляються за найрізноманітнішими ознаками: одягом, житлом, побутом, архітектурними особливостями споруд, мовою, піснями,
танцями, обрядами, звичаями, психологією, релігією, менталітетом, розміром і структурою сім’ї, рівнем освіти і набором професій, продуктами харчування і національною кухнею, культурою землеробства і особливостями ведення особистого господарства, рівнем урбанізованості, промислового розвитку, економічного розвитку тощо.
Потенційно найпривабливішими регіонами і центрами для
розвитку етнотуризму виступають етноконтактні поліетнічні
території, на яких постійно проживають у значній кількості
представники декількох (чи багатьох) народів. Яскравим прикладом етноконтактності й поліетнічності є територія Чернівецької області. По-перше, тут дотикаються три етнічні землі - українська, румунська й молдавська; наявне взаємоперекриття етнічних територій і утворення етноконтактних зон. По-друге, область займає територію двох історико-географічних країв: Північної Буковини і Північної Бессарабії, а на південному заході частину історико-етнографічної області Гуцульщини, що входять до українських етнічних земель, та невелику частину румунської етнічної території (Дорогойщини). По-третє, у межах
прикордонних територій Румунії та Молдови є українські етнічні землі з компактним проживанням українців. По-четверте, Чернівецька область межує з українськими етнічними історикогеографічними краями - Галичиною і Поділлям та історикоетнографічними областями - Покуттям і Гуцульщиною. Сусідство з етнічними землями, історико-географічними краями та історико-етнографічними областями відображається на впливові
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етнічної та етнографічної культури населення Чернівецької області.
Специфіка етногеографічного положення Чернівецької області та міграційні процеси визначили поліетнічну структуру населення. За даними Всеукраїнського перепису населення в Чернівецькій області проживають представники 76 народів, що
об’єднуються у 17 мовних груп 6 мовних сімей (2 народи належать до групи ізольованих мов, що не об’єднані у мовні групи й
сім’ї). Національну основу населення складають українці - 75 %;
значну частку становлять два сусідні народи: румуни - 12,5 % і
молдовани - 7,3 %; відносно велику питому вагу займають росіяни - 4,1 %; серед інших національних меншин найчисельніші:
поляки, білоруси, євреї, німці, азербайджанці, вірмени, болгари,
татари, грузини, латиші (понад 100 осіб), 15 етнічних груп нараховують від 26 до 100 осіб, ще 15 народів від 6 до 25 осіб, а
представники 32 народів - до 5 осіб. Така етнічна різноманітність створює багатогранну та строкату культурну самобутність
населення краю.
Серед кількісних показників, що відображають рівень поліетнічності населення регіону, є індекс етнічної різноманітності
(Ер). Для Чернівецької області Ер = 0,435 і характеризує населення як поліетнічне. Місто Чернівці та 3 адміністративні райони (Глибоцький, Новоселицький і Сторожинецький) характеризуються поліетнічною структурою населення і виступають найпривабливішими для туристів. За етнічною структурою у Глибоцькому районі у 17 населених пунктах (із 38) переважають
українці, у 18 - румуни, у 2 - молдовани, у 1 - росіяни. Із 43 населених пунктів Новоселицького району: молдовани є переважаючою нацією у 26 поселеннях, українці - у 15, румуни - у 2. У
Сторожинецькому районі українці чисельно переважають у 29
населених пунктах (із 40), румуни - у 10, поляки - у 1 [1, с. 15].
Для населених пунктів притаманне спільне проживання у одному поселенні декількох етнічних спільностей, що за величною
Ер характеризує їх як поліетнічні: 6 у Глибоцькому районі, 7 - у
Новоселицькому, 7 - у Сторожинецькому.
Список літератури
1. Етнічна мапа буковинського прикордоння на зламі тисячоліть /
Джаман В. та ін. - Чернівці: Прут, 2011. - 80 с.
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Валерія Дикусар
Науковий керівник – доц. Чубрей О. С.
Історико-культурні рекреаційно-туристичні ресурси
Чернівецької області
Пам’ятки історії і культури відіграють особливу роль у
розвитку туристичної діяльності, являючи собою наочне
свідчення таланту українського народу. Багатий історикокультурний потенціал України покликаний відігравати велику
роль у відновленні духовності та історичної пам’яті
українського народу, відродженні його культури та вікових
традицій, патріотичному вихованні громадян [1].
Таким чином, історико-культурні рекреаційно-туристичні
ресурси (ІК РТР) – це матеріальні і духовні пам'ятки народу, які
відіграють велику роль як у формуванні світогляду народу, так і
для задоволення матеріальних, в тому числі і туристичних
потреб.
За ступенем цінності ІК РТР поділяються на ресурси
світового, загальнодержавного, регіонального та місцевого
значення [2, с. 13].
У Чернівецькій області на державному обліку перебуває
1760 пам’яток культурної спадщини, з яких 20 – занесені до
Державного реєстру нерухомих пам’яток України. На території
Чернівецької області розташовано: 836 пам'яток археології (з
них — 18 національного значення), 586 пам'яток історії (з
них — 2 національного значення), 779 пам'яток архітектури та
містобудування (з них — 112 національного значення), 42
пам'ятки монументального мистецтва, 40 – садово-паркового
мистецтва, 19 – ландшафтних.
Вагоме місце серед ІК РТР належить музеям Чернівецької
області. Найцікавішими з них є: Промисловий музей, музей
Буковинської митрополії, Краєзнавчий музей, Чернівецький
художній музей (м. Чернівці), Вижницький музей прикладного
мистецтва.
Нами проаналізовані зразки дерев'яного культового
зодчества
які
представляють
ІК
РТР
Буковини.
Найпривабливішими є: церква Св. Іоанна Сучавського із
дзвіницею (с. Виженка), церква Успіння Богородиці із
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дзвіницею (с. Дубівці), церква Св. Миколая (смт. Путила),
церква Різдва Богородиці із дзвіницею (с.Селятин), церква Св.
Іллі із дзвіницею (с. Шепіт), Успенський собор (с. Біла
Криниця), кам'яний Успенський храм с. Лужани - найстаріший з
уцілілих на Буковині [3].
Найбільше пам'яток археології в Заставнівському районі –
городища, могильники, первісні поселення (6 об’єктів), на
другому місці Кіцманський район (3 первісних поселення).
Найвизначнішою пам’яткою є залишки найдавнішої в Україні
склоробної майстерні. Пам’ятка археології національного
значення знаходиться в с. Грубна Сокирянського району –
Троянів вал.
До історико-архітектурнх пам’яток Чернівецької області
належать архітектурні ансамблі: Центральної площі; Резиденції
православних митрополитів Буковини і Далмації. До пам’яток
історії національного значення належать: печера О. Довбуша з
опришками (с. Підзахаричі Путильського р-ну), будинок
О. Кобилянської (м. Чернівці).
Чернівецьку область можна вважати етнографічною
перлиною України. У всіх селах області займаються вишивкою,
ремісництвом, мистецтвом, етнографією та гончарством.
Вироби майстрів є цікавими ІК РТР.
Однією з найвизначніших пам'яток оборонного будівництва
є Хотинська фортеця (отримала статус історико-архітектурного
заповідника й стала одним із «семи чудес» України).
Отже, Чернівецька область багата на історико-культурну
спадщину, але об'єкти практично не оцінені як туристичні
ресурси, більшість визначних пам'яток не введені в туристичні
маршрути, що призводить до їхнього обмеженого використання.
1.
2.
3.

Список літератури
Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія
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Марина Доготар
Науковий керівник – доц. Круль Г.Я.
Роль інтер’єру у формуванні іміджу готелю
Функціональне значення інтер'єру визначає його архітектурне рішення (розмір, пропорції) і характер оздоблення (меблі, обладнання), які служать художнім виразом інтер'єру.
Почепцов Г.Г. приділяє значну увагу іміджу готелюта визначаєтакійого завдання:
1) підвищення престижу готелю, оскільки розробка стилю
свідчить про увагу готелю не тільки до питань розміщення;
2) зростання ефективності реклами і різних заходів щодо популяризації готелю;
3) підвищення конкурентоспроможності готелю, тому конкуренція ведеться на рівні іміджу готелів;
4) формування і реформування громадської думки про готель
[3, c.283].
Інтер'єр повинен мати естетичну та художню виразність, яку
можна створити також за допомогою кольору і світла. Крім того, в естетиці внутрішнього простору значну роль відіграють
характер і деталі оздоблення огорож, художня якість меблювання й елементів декоративного оздоблення приміщень [1, с. 225].
На інтер'єр впливають стильові особливості архітектури споруд.Кожна історична епоха так чи інакше знаходила своє відображення в архітектурі будівель.
Найпопулярнішими з-поміж величезної кількості стилів до
сьогодні залишаються стилі епохи Відродження. Проте на сучасному етапі розвитку готельного бізнесу неабияка роль належить новим мінімалістичним стилям, у формуванні яких використовуються прості форми, природна колірна гамма та мінімум
декоративних елементів. Найяскравішими прикладами готелів,
побудованих у різних стилях, у світовій та вітчизняній практиці
можна зазначити такі [4]:ренесанс - «HôteldesMonnais» (XVXVII ст., м. Париж, Франція);барокко -готель «Ламбер» (м. Париж, Франція);рококо - готель «Соловей» (м. Алушта, Україна);
класицизм – «Мама Росса» (м. Паланга, Литва), «РедіссонСасРоял Готель»(м. Санкт-Петербург, Росія);ампір - «Холі-
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дейІнн»(м.Прага, Чехія) та «Советский» (м. Москва, Росія);модерн - «Savoi» та «ScandicHotelImatranValtionhotelli» в
Імарті, Фінляндія побудовані в цьому стилі.
Популярними сучасними стилями сьогодні вважаються:
хай-тек – «Radison-Sas», (м.Ганновер, Німеччина), мінімалізм –
готель «Populus» в Празі, ArtDeko - використовується в
«ElysePalace» в Ніцці [5].
Крім різноманітних ретро-стилівв оформленні інтер’єрів у готелях, сьогодні активно використовують етностилі, які відображають культуру того чи іншого регіону [2, с.152]. Прикладами застосування етностилів в готельному господарстві є: китайський
етностиль: «HuayuResort» та «SpaYanglongBaySanya» (Китай),
гостьовий комплекс «Гурзуф» (Україна); індійський етностиль:
«Pan Dei Palais» (Франція), «Тисяча і одна ніч» (Південний берег
Криму, Україна);етностилі Півдня: «GolfCourseHotel» (Уганда),
«Bartolomeo» (м. Дніпропетровськ, Україна);етностилі Заходу:
«Hoteldu Palais» (Франція), «Прем’єр Палас» (м. Київ. Україна);
англійський етностиль: «Lancaster Court Hotel» (м. СанктПетербург, Росія), «Джон Хьюз», (м. Донецьк, Україна); середземноморський етностиль: «Tiberio Palace» (острів Капрі, Італія) та
«Ripario Нotel Group» (м. Ялта, Україна).
Планування приміщень, їх забарвлення, освітлення, меблювання та устаткування, аксесуари і декоративні елементи оформлення стін, дверей, віконних рам мають великий вплив на людину. Інтер'єр готелю є складовою атмосфери гостинності. Вдалі
архітектурні та дизайнерські рішення створюють особливий
«дух» готелю, неповторну ауру, що оточує гостя і дає йому відчуття внутрішнього спокою.
1.
2.
3.
4.
5.
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Олександр Драганчук
Науковий керівник - асист. Смик О.С.
Розвиток спортивно-оздоровчого туризму
в Карпатському регіоні
Українські Карпати - це захоплюючі панорами високих гір,
зелені килими полонин, невтомні гірські річки та повні свіжості
мальовничі долини, безкраї лісові масиви, сади і виноградники,
сотні цілющих мінеральних джерел, теплий клімат, багате
киснем і озоном повітря. Все це разом створює винятково
сприятливі умови для здорового відпочинку та лікування людей.
В розвитку національного туризму помітну роль відіграє
спортивно-оздоровчий туризм. Він є найбільш доступною і
масовою формою активного відпочинку, пізнання і вивчення
навколишнього світу. Спортивно-оздоровчий туризм передбачає
подолання маршруту активним способом, тобто без
використання механічних транспортних засобів, покладаючись
лише на свої власні сили, реалізуючи вміння і навички
пересування пішки, на лижах, плавання на плотах і човнах, їзди
на велосипеді тощо.
Кожний з видів спортивно-оздоровчого туризму має свої
характерні особливості. За організацією походу, його
маршрутом, засобами пересування неважко віднести його до
певного виду туризму - пішохідного, гірського, лижного,
водного, велосипедного.
Активний рух є визначальною рисою спортивнооздоровчого туризму. Що стосується його оздоровчої функції,
то будь-яка рекреаційна діяльність (у тому числі й туризм)
спрямована на відновлення функцій організму. Тому до всіх
видів і форм туризму цілком застосоване визначення
“оздоровчий”. Різниця між ними лише в тому, яким чином
відбувається оздоровлення. В даному випадку оздоровлення
учасників здійснюється через зміну виду діяльності, шляхом
дозованих фізичних навантажень, за допомогою взаємодії з
природним середовищем на протязі всієї подорожі, загартування
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і адаптації до незвичних умов, нормального, повноцінного
харчування.
Спортивно-оздоровчий туризм є своєрідною школою
виховання і гармонійного розвитку особистості. Провідне місце
тут належить трудовому вихованню, яке полягає в оволодінні
вміннями і навичками самообслуговування і суспільно-корисної
праці. Учасники туристського походу забезпечують автономну
життєдіяльність групи на весь період подорожі. Кожний
учасник повинен уміти орієнтуватись на місцевості, долати
перешкоди, влаштовувати табір, готувати їжу, ремонтувати
спорядження і одяг, надавати першу медичну допомогу тощо.
В Карпатському регіоні проводяться заходи пов’язані з
організацією та проведенням туристських змагань та походів,
що сприяє розвитку спортивно-оздоровчого туризму. Спільно з
Федерацією туризму України проведено Всеукраїнські змагання
з гірського мандрівництва “Стежками героїв”, присвячені
визвольній боротьбі українського народу. Проведено чемпіонат
України з пішохідного туризму, Кубок Карпат з екстремального
туризму, організовано участь команд в чемпіонаті України з
гірського туризму та велотуризму. У мальовничому куточку
Карпат - селі Яблуниця Івано-Франківської області - проходив
зимовий чемпіонат України з туризму, організований
Державним комітетом України з питань фізичної культури і
спорту та Національною федерацією спортивного туризму.
Спортивний туризм стає невід'ємною складовою літнього
відпочинку в Карпатському регіоні. Перспективи розвитку
цього виду туризму-надзвичайні. Збільшення кількості
туристичних мандрівок з активними способами руху – світова
тенденція.
1.
2.
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Ірина Жук
Науковий керівник – доц. Паланичко О.В.
Оцінка антропогенного навантаження на басейн річки Луква
Гідрографічна мережа басейну річки Луква сформувалася в
результаті тривалої і складної взаємодії факторів клімату, підстилаючої поверхні, а також діяльності людини. Річка являється
складовою частиною басейну річки Дністер.
Із збільшенням водогосподарських потреб, надмірного забруднення, внаслідок нерегульованої людської діяльності та
зарегульованості стоку, навантаження на територію басейну
річки зростає. Досить активно ведеться господарська діяльність,
особливо у передгірній та рівнинній частинах. Значна територія
є урбанізованою, особливо рівнинна. Найбільшим населеним
пунктом є місто Галич, що є районним центром, і розташоване в
межах рівнинної частини басейну. У гірській та передгірській
частинах великих несених пунктів немає, здебільшого дрібні
села і хутори.
В передгірській частині, яка займає більшу частину басейну
річки Луква, антропогенне навантаження незначне. Поселення
зустрічаються досить рідко у вигляді сіл та хуторів. Орних та
господарських земель мало. Це зв’язано з рельєфом місцевості,
він важко доступний і схили важко обробляти техніці. Немає
промислових підприємств. Антропогенне навантаження, переважно, незначне, тільки у межах сіл та хуторів дещо збільшується.
У гірській частині басейну антропогенне навантаження, у переважній більшості, незначне, це пов’язане з тим, що тут притаманний доволі густий лісовий покрив. Господарська діяльність в цій частині басейну мінімальна. Більшу частину займають ліси, в меншій мірі орні землі, сільська забудова та інші
складові території зустрічаються рідше. Порівняно із передгірською частиною басейну антропогенне навантаження менше.
Найбільше антропогенне навантаження спостерігається у рівнинній частині басейну, оскільки до цієї ділянки приурочені
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найбільші населені пункти, а саме місто Галич з окружними
селами. Досить велику частину території складають орні землі.
Антропогенне навантаження тут досягає високих показників, що
пов’язане із значним впливом людського фактору на територію
басейну Лукви.
Зростання антропогенного впливу на навколишнє середовище, а саме на басейн річки, призводить до деградації природних
територій, формування на їх основі модифікацій змінених, не
перетворених і штучно створених природно-господарських
комплексів. Сучасні риси антропогенного басейну річки Луква
зумовлені історико-географічними особливостями господарського освоєння як самої річки, так і її заплави. Розвиток народного господарства в басейні річки спричинив посилення антропогенного навантаження на території водозбору.
Басейн річки є індикатором стану довкілля, що обумовлюється рівнем антропогенного навантаження, якого зазнають ландшафти, ґрунти, ліси, поверхневі і підземні води, рослинний і
тваринний світ. Лише детально вивчивши складові басейну річки та дослідивши антропогенні зміни, які відбуваються в них під
час інтенсивного ведення господарсько-промислового комплексу, можна оцінити доцільність освоєння земель, збільшити продуктивність угідь, покращити їх рекреаційну здатність,
розв’язати екологічні проблеми і розробити методи господарювання.
Зростаючий вплив людського фактору на стан річки Луква
потребує проведення комплексних досліджень з метою аналізу
та оцінки антропогенних змін в її басейні.
1.
2.
3.
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Ірина Задемленюк
Наук. керівник – доц. Заячук О.Г.
Розвиток музейної справи на території
Івано-Франківської області
Наша держава є однією із провідних країн Європи за
кількістю об’єктів історико-культурної спадщини загалом та
кількості музеїв зокрема. За даними громадських експертів нині
в Україні діє близько 5 тисяч музеїв (для порівняння в Польщі1075, Австрії – 1600, Великобританії – 1811, Канаді – 2500).
Івано-Франківська область посідає п’яте місце за кількістю
музеїв в Україні.
Музеї – це культурно-освітні та науково-дослідні заклади,
призначені для вивчення, збереження та використання пам'яток
природи, матеріальної і духовної культури, долучення громадян
до надбань національної і світової історико-культурної
спадщини.
Розрізняють такі періоди еволюції музею, як суспільної
інституції: протомузейний (V тис. до н. е. – XVI ст. н. е.);
ранньомузейний (розвитку колекціонування, нагромадження
колекцій та створення перших синкретичних музеїв, XVII –
перша половина XIX ст.); класичний (друга половина XIX ст. –
1970-ті роки); сучасний (кінець 1970-х – донині). [1]
Функціонування музеїв має кілька особливостей: збір,
вивчення та експонування першоджерел або оригіналів
(пам'яток природи та життям суспільства); музеї є невід’ємними
об’єктами пізнавального туризму.
За профілями музеї Івано-Франківської області поділяються
на музеї художнього, історичного, краєзнавчого, науковотехнічного, літературного, природничого та інших профілів.
Найбільшу кількість становлять музеї історичного профілю - 67.
До цієї групи належать музеї, де збирають, зберігають, вивчають
і популяризують пам'ятки матеріальної та духовної культури
українського народу.
Музеї краєзнавчого профілю збирають, зберігають,
вивчають і експонують матеріали, що розповідають про
природу, економіку, історію і культуру певного краю (області,
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району, міста, села). Літературний профіль музеїв об'єднує суто
літературні, театральні, музичні та кіно-музеї. Природничі музеї
експонують різноманітні природничі матеріали й розповідають
про найновіші досягнення природничих наук. У музеях науковотехнічного профілю експонують та популяризують творіння
людських рук, пов'язані з історією і практикою розвитку техніки
та технологій. Музеї художнього профільного зосереджені на
роботі з визначними творами живопису, графіки, скульптури, а
також народної творчості.
Загалом у Івано-Франківській області нараховується 142
музеї. Лише 19 з них фінансується з державного бюджету, всі
інші – це громадські музеї. Найбільша їх кількість
сконцентрована у м. Івано-Франківську – 20 музеїв, другу
позицію за кількістю посідає Косівський район – 18 музеїв, на
третьому місці Снятинський район – 14 музеїв. У 2011 р у
музеях Івано-Франківської області
відкрито понад 240
виставок, організовано 7000 екскурсій, а загальна кількість
відвідувачів склала 500 тис. осіб.
До найвідоміших музеїв Івано-Франківської області
належить обласний художній музей, обласний краєзнавчий
музей, літературний музей Прикарпаття, музей визвольної
боротьби ім. Бандери, Косівський музей народного мистецтва та
побуту
Гуцульщини,
музей
визвольних
змагань
Прикарпатського краю (м. Косів), Русівський літературномеморіальний музей Василя Стефаника, літературномеморіальний музей Івана Франка у Верховинському районі,
музей історії міста Коломиї, Коломийський музей “Писанка”,
музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені
Й. Кобринського.
На сьогодні існує низка проблем у музейній сфері: фактична
відсутність фінансування, проблема чіткої системи обліку
музеїв, проблема підпорядкування музеїв різним відомствам, які
не координують свою діяльність у даній сфері та
комп’ютеризація даних закладів.
Список літератури
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Анна Згривець
Науковий керівник – асист. Григорійчук В.В.

Методи реконструкції міських інженерних мереж
Інженерні мережі – це комплекс комунікацій і систем, які забезпечують повноцінну життєдіяльність населення і підприємств.
До інженерних мереж належать: лінії електропостачання,
системи опалення та кондиціонування, каналізація, водопровід і
багато інших систем життєзабезпечення, без яких комфортне
існування людини уявити неможливо. Всі потрібні інженерні
комунікації належить прокладати на етапі будівництва, оскільки в подальшому на доопрацювання або переробку повністю
готового об’єкта, може знадобитися набагато більше коштів і
часу. Саме тому, всі потрібні інженерні системи будь-якої споруди, слід включати в проектно-кошторисну документацію.
Інженерні комунікації споруд вимагають відповідного дотримання правил експлуатації і догляду за ними. У разі несправності або зношуваності систем, прокладання нових інженерних мереж не завжди обов’язкове. У багатьох випадках, можна
провести реконструкцію інженерних мереж, оскільки саме від
даного процесу залежатиме нормальне життєзабезпечення будівлі.
Економія коштів або відкладання ремонтних робіт «на завтра» може спричинити виникнення аварійних ситуацій. Своєчасно проведена реконструкція інженерних комунікацій дасть можливість уникнути багатьох неприємних випадків, тому потрібно завчасно оглянути всі системи, провести ремонтні та будівельні роботи. Реконструкція інженерних систем – це своєчасне
виявлення та відновлення аварійних ділянок, що є дуже важливо.
Будь-яка реконструкція або перевлаштування інженерних
комунікацій має здійснюватися досвідченими фахівцями, які
мають відповідну кваліфікацію з дотриманням усіх належних
вимог з безпеки. Крім цього, замовник може почати роботи,
тільки після того, як отримає відповідний дозвіл.
Наявність розгалуженої мережі численних міських інженерних комунікацій визначає різні методи прокладки трубопрово303

дів і, відповідно, напрям їхньої реконструкції. Не завжди можливо й економічно вигідно використовувати безтраншейний
спосіб будівництва.
Безтраншейні технології, відомі в світі як NO-DIG або
TRENCHLESS TECHNOLOGIES, є варіантом виконання робіт з
прокладання підземних комунікацій без порушення денної поверхні. За останні десятиліття у сфері будівництва, ремонту і
реконструкції міських комунальних трубопроводів активізувався новий напрямок, який одержав назву безтраншейної технології будівництва (прокладання) нових та відновлення (реконструкції) старих трубопроводів.
Переваги безтраншейного методу реконструкції:
- через використання лінійної опалубки ґрунт за краєм траншеї залишається нерухомим, що дозволяє працювати безпосередньо біля житлових будинків і під час напруженого руху транспорту обабіч траншеї;
- істотно підвищується безпека ведення земляних робіт;
- скорочуються строки виконання;
- значно зменшуються обсяги ґрунту, який розробляється і
вивозиться;
- підвищується культура проведення земляних робіт і поліпшується зовнішній вигляд будівельного об'єкту.
- виключається пошкодження існуючих комунікацій.
- через зазначені умови значно знижується вартість робіт.
- зменшується шкода навколишньому середовищу, зводяться
до мінімуму перешкоди громадському транспорту й людям.
До безтраншейних методів належать:
• продавлювання (проколювання);
• мікротунелювання;
• горизонтальне спрямоване буріння;
• щитова проходка.
1.
2.
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Розвиток системи освіти в туризмі
Розвиток туризму в Україні як чинник формування
економіки держави зумовлює необхідність створення галузевої
системи підготовки та підвищення кваліфікації туристських
кадрів, яка б виховувала фахівців, здатних в умовах конкуренції
працювати індивідуально і продуктивно.
Під туристичною освітою розуміємо – підготовку фахівців
до роботи в закладах розміщення, підприємствах харчування, на
транспорті, на об’єктах розваг, пізнавального, ділового,
оздоровчого, спортивного й іншого призначення, в організаціях,
що здійснюють туроператорську і турагентську діяльність,
надають екскурсійні послуги та послуги гідів-перекладачі [1].
Туристична освіта пройшла ряд періодів розвитку, в
кожному з яких були закладені головні принципи і основи
галузі. Основними історичними періодами становлення і
розвитку системи професійної підготовки фахівців для сфери
туризму є: I період (кінець XVII ст. - початок XVIII ст.)
зароджується туристська галузь; ІІ період (друга половина XVIII
- початок XIX ст.) – у зв'язку із поширенням і розробкою ідей
екскурсійного методу, пропагується активно навчання; ІІІ
період (друга половина XIX - 20-30 pp. XX ст.) – системне
осмислення подій та персоналій, пов'язаних із туризмом і його
виховним впливом; IV період (40 - 50 pp. XX ст.) – пріоритетним
стає відродження туристської інфраструктури, розробляється
стратегія розвитку галузі, підготовки працівників.
Сучасний період розвитку туристичної освіти налічує кілька
систем професійної підготовки фахівців сфери туризму :
1. Європейська система підготовки фахівців туризму (їй
притаманні технічний, управлінський і концептуальний
підходи). Зокрема, розрізняють німецьку, англійську та
французьку.
2. Американська система підготовки фахівців туризму
( підготовка кваліфікованих працівників на основі принципів
вищої школи та світових туристичних шкіл, формування змісту
підготовки та розробка навчальних програм для шкіл
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туристичного
та
готельного
профілю;
відстежується
традиційний процес підготовки вузьких спеціалістів, здатних
забезпечувати технічних, управлінських і організаційних
функцій в туристичній галузі).
3. Постсоціалістична система підготовки фахівців
туризму(побудова цілісної системи професійної туристської
підготовки, зокрема викладачів туристичних дисциплін в
умовах реформування вищої педагогічної освіти, що в
подальшому готують професійні кадри туристичної галузі).
4.
Українська
система
підготовки
фахівців
туризму(створення галузевої системи підготовки і підвищення
кваліфікації туристичних кадрів, викладачів навчальних
закладів та працівників туристичних підприємств, розробка
туристичного навчально-методичного забезпечення).
В сучасних умовах навчальні заклади України здійснюють
підготовку фахівців для сфери туризму
за ступеневою
системою на основі таких освітньо-кваліфікаційних рівнів:
1.Професійно-технічні училища (I рівень акредитації)
готують агентів з організації туризму, покоївок, офіціантів та
екскурсоводів. Загальна їх кількість – 7 із них у ІваноФранківській 2, Київській, Львівській, Одеській, Тернопільській
та Чернівецькій по - одному.
2.Технікуми (I-II рівень акредитації) готують спеціалістів з
організації обслуговування в готелях і туристичних комплексах
та спеціалістів з організації туристичного обслуговування.
Загальна кількість технікумів – 8: по 1 закладу в Житомирській,
Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, АР Крим,
Харківській, Черкаській та Чернігівській.
3. Вищі навчальні заклади (III-IV рівень акредитації)
здійснюють підготовку фахівців за напрямами: менеджер
міжнародного туризму; менеджері готельно-ресторанного
бізнесу; туризмознавець. Таких закладів нараховується 99.
Найбільша кількість ВУЗів у Київській області (18), АР Крим
(11), та Харківській області (10).
1.

Список літератури
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Крістіна Костюк
Науковий керівник – доц. Ж.І. Бучко
Аналіз динаміки змагань, проведених Федерацією
спортивного туризму в Чернівецькій області
Серед найдієвіших форм пропаганди туризму і залучення
широких мас до активного форм відпочинку є масові показові,
тренувальні заходи і змагання (зльоти, конкурси, ігри,
тренувальні збори, тренінги тощо). Вони разом з тим виконують
культурно-просвітницькі, краєзнавчі, виховні функції, сприяють
покращенню фізичної підготовки, технічному вдосконаленню,
організації змістовного відпочинку все більшого числа людей,
популяризації туризму серед населення [2].
Завдання щодо розвитку туризму на Буковині покладене на
Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства та
екскурсій учнівської молоді, що займається дитячо-юнацьким
сектором, Федерацію спортивного туризму України (ФСТУ), що
орієнтується на більш дорослий контингент туристів, та на
Глибоцький центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій
учнівської молоді (ГЦТКСЕУМ), що займається пропагандою
спортивного туризму на рівні свого району.
За матеріалами звітів про проведені змагання в Чернівецькій
області [1], розглянемо діяльність Федерації спортивного
туризму в Чернівецькій області за останні 6 років.
Протягом 2006-2011 рр. Федерація спортивного туризму в
Чернівецькій області організувала 18 змагань різного рангу.
Найбільша кількість змагань була проведена у 2008 році - 5. У
2009 році проведено 4 змагання, у 2007 – 3, а у 2006, 2010 та
2011рр. – 2. З них було проведено 7 комплексних змагань, які
включають в себе декілька видів туризму, 5 змагань з
пішохідного туризму, 5 з гірського та 1 змагання з
велосипедного туризму
Відповідно до масштабності змагань, на території
Чернівецької області за останні 6 років було проведено 9
відкритих обласних змагань, 5 Кубків України, 3 Чемпіонати
України та 1 Чемпіонат області.
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У змаганнях, що проводилися за 6 років, взяло участь 810
спортсменів, зокрема у 2006 р. - 112 , 2007 р. – 139, 2008 р. - 209,
2009 р. – 190, 2010 р. - 70, 2011 р. - 90. За результатами змагань
виконано нормативи майстра спорту зі спортивного туризму - 1,
кандидата в майстри спорту - 92, І розряду - 135, ІІ розряду- 173,
ІІІ розряду - 70.
З вищевказаної інформації можна дійти висновку, що
найбільше змагань з найбільшою кількістю учасників було
проведено у 2008 році. Найчастіше проводились комплексні
змагання зі спортивного туризму, які включали не тільки різні
види спортивного туризму, але й елементи рятувальних робіт.
Сьогодні перед організаторами спортивного туризму в
області постає ряд проблем:
низький рівень розуміння значення офіційного
спортивного туризму. Для вирішення цих питань потрібно
насамперед займатися активною пропагандою спортивного
туризму, підвищувати інформованість громадськості;
мізерне фінансування змагань, походів, не кажучи вже
про семінари та зльоти. Наші організатори даних масових
заходів працюють на «голому ентузіазмі». В результаті такого
пасивного фінансування знижується рівень професійності
керівників та учасників, крім того, це призводить до спаду
організованого туристичного руху. І, як наслідок, все це
відбивається на організації змагань та, найголовніше, на їх
безпеці;
оформлення документів, необхідних для організації як
змагань, так і походів. Щоб здійснити поїздку за межі області,
чи навіть в її межах, потрібно зібрати ряд документів,
підписаних різними організаціями.
Для розвитку туризму в нашій області, потрібно проводити
різні семінари та масові заходи для навчання самих керівників,
для підвищення їхньої кваліфікації, для обміну досвідом, а
також для підтримки молодих працівників.
1.
2.
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Роман Кочержат
Науковий керівник – асист. Гуцул Т. В.
Оцінка можливостей створення довідковоінформаційної системи «2ГІС Чернівці»
Характерною особливістю функціонування різноманітних
об’єктів на територіях населених пунктів (закладів, установ,
організацій) є не тільки систематично зростаючі кількості інформації про них, а й їх динамічна зміна. Фіксація об’єктів у традиційній формі не тільки не надає візуального представлення їх
місцерозташування, а й утруднює пошук. Досвід країн ЄС продемонстрував надзвичайну ефективність і перспективність застосування довідково-інформаційних систем для інформатизації суспільства.
Здавалося, б з розвитком потужних інтернет – сервісів типу
GoogleMaps, Яндекс-карты, OpenStreetMaps і т.д. створення
окремої системи є не актуальним. Однак означені сервіси надають користувачу відомості щодо адреси об’єктів і деколи узагальненого типу (житлова, промислова, комерційна забудова).
Жодних відомостей про назви об’єктів, спеціалізацію їх діяльності, режим роботи, і т.д. вони не містять. Наразі, вже існували
спроби створення та запровадження довідково-інформаційної
системи для території м. Чернівців в рамках проекту e-city, однак з різних причин вона не набула широкої популяризації серед
населення. Разом з тим, станом на 1 грудня 2012 р. за офіційними даними на території м. Чернівці проживало 258515 чол., а в
межах 5 км зони навколо міста – 41815 чол.
Досвід провідних розробників довідково-інформаційних систем, а саме ЯрМапу та 2ГІС засвідчує, що створення таких систем є рентабельним для міст з населенням понад 150000 чол. В
межах України таких міст – 34. Загальна чисельність населення,
яку вони можуть охопити 16816312 чол. (що становить 37 % від
загальної чисельності населення країни). Співробітниками 2ГІС
створено довідково-інформаційну систему для Києва, Одеси,
Донецька. З огляду на зазначені можливості створювалися презентаційні матеріали для вивчення можливостей розробки «2ГІС
Чернівці».
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Презентаційні матеріали містили широкий спектр аналітичної інформації для визначення інвестиційної привабливості району дослідження, а саме демографічні, економічні, транспортні
та інші. Означена інформація була загальнодоступною і взятою
з офіційного сайту Чернівецької в період з 2005 по 2012 рр.
До демографічних було віднесено: динаміку зміни чисельності населення; природні та міграційні процеси руху населення
міста; динаміку механічного руху населення по місту; розподіл
постійного населення за віковими групами; віковий склад населення; оцінку приміської зони та щільності населення в ній;
порівняльний аналіз конкурентних міст.
До економічних: динаміку реєстрації суб’єктів юридичної діяльності; зареєстровані суб’єкти за видами юридичної діяльності; галузеву структуру зайнятості; показники роботи підприємств; стан розвитку туризму та готельно-ресторанної справи;
прогнозні оцінки кількості туристів; будівництво; рівень безробіття; середню кількість зайнятих за видами діяльності.
Транспортна складова була представлена загальними відомостями про ринок пасажирських перевезень. Інше містило інформацію про конкурентні переваги міста та його стратегію розвитку на найближчі 5 років. Додатково було проведено оцінку
складності території для картографування.
Після тривалої оцінки презентаційних матеріалів менеджментом 2ГІС було одержано базові параметри інвестиційного проекту, ними стали робота за принципом франчайзингу зі строком
договору – 10 років (120 місяців). Фінансові умови – паушальний внесок – 50 тис. €; перемінні роялті у розмірах (0% для
першого; 5 % для другого; 7,5% для третього; 10% для четвертого; 12,5% для п’ятого та 15% для решти років). Вихід на точку
беззбитковості від 25 місяців з моменту запуску, термін окупності – від 30 місяців; приблизний об’єм інвестицій – від 300 тис.
€. Розрахунковий прибуток за 10 років від 3 млн. €. Основними
статтями витрат визначено – фонд оплати праці, роялті та податки.
В перспективах дослідження – визначення інвестиційної
привабливості проекту в рамках компанії Яр Мап та обчислення
обсягів кошторисної вартості виконаних робіт самостійно.

310

Тарас Кочкодан
Науковий керівник - доц. Білокриницький С.М.
Використання ГІС у здійсненні інвентаризації
земель населених пунктів
Основною умовою ефективного управління населеним пунктом є створення сучасних геоінформаційних систем, які базуються або тісно пов'язані з даними інвентаризації земель. Адже
управління сучасними містами є складним процесом, що вимагає наявності достовірних даних про поточний стан справ, ефективних механізмів їхнього оброблення та чіткої взаємодії різних
підрозділів і служб населеного пункту. Отримання такої інформації пов'язане з вирішенням таких завдань на різних етапах
ведення земельного кадастру, а саме проведенням інвентаризації
та обліку земель.
Метою проведення інвентаризації земель населених пунктів
є створення інформаційної бази із застосуванням геоінформаційних систем і технологій для автоматизованого ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин,
раціонального використання та охорони земельних ресурсів,
оподаткування. Станом на 2012 рік інвентаризацію земель населених пунктів України проведено на площі 4834,10 тис. га, або
64,6 % від загальної площі. Один з найкращих показників інвентаризації земель населених пунктів по Україні у Чернівецькій
області, який складає 97%.
Дані інвентаризації земель використовуються органами місцевого самоврядування як інформаційна основа для створення
земельних інформаційних систем, муніципальних ГІС, потрібних для завдань комплексного управління регіоном. Органи
місцевого самоврядування повинні мати певні преференції щодо
отримання та використання цих кадастрових даних. Це може
бути онлайновий режим доступу до баз даних державного земельного кадастру на безоплатній основі. Крім того, дані кадастру
є базовими для ведення інших кадастрів (містобудівного, водного, лісового тощо) та автоматизованих інформаційних систем у
питаннях, що стосуються місця розташування, меж земельних
ділянок та інших об'єктів нерухомого майна, їхнього правового
статусу тощо.
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У розвинених країнах бази геопросторових даних стали переважаючим видом продукції топографо-геодезичного виробництва та результатом широкого застосування геоінформаційних
систем у різноманітних проектах для різних територіальних
утворень, предметної та проблемної орієнтації.
З 1 січня 2013 року в Україні відкрито доступ до Національної кадастрової системи (НКС). Один з її важливих елементів –
публічна кадастрова карта. Саме через неї громадяни мають
доступ до кадастрової інформації. Такий крок є великим досягненням у сфері земельних відносин, який дозволить остаточно
сформувати кадастрову карту та підвищити гарантії прав власності на землю. Побудова сучасної кадастрової комп’ютерної
системи дозволяє суттєво скоротити строки проведення операцій з землею, значно знизити рівень корупції, скоротити витрати
громадян.
Перевага організації ведення державного земельного кадастру в Україні є в тому, що він зосереджений у єдиному державному органі – Державному агентстві земельних ресурсів України, охоплює всю необхідну інформацію про землю і ведеться за
єдиною загальнодержавною системою. Тому коли мова йде про
удосконалення його ведення на базі сучасних технічних засобів
(комп'ютерів) та інформаційних технологій з метою збору, зберігання, обробки і розподілу інформації між споживачами, то
цим діям відповідає назва – автоматизована система ведення
державного земельного кадастру (АСДЗК).
Отже, використання геоінформаційних технологій у здійсненні інвентаризації земель населених пунктів, є необхідною
вимогою для ефективнішого ведення державного земельного
кадастру. Це дозволить здійснювати контроль та облік даних,
які створюють землевпорядні організації в ході виконання робіт
в місті, складати й вести індексні карти, чергові кадастрові карти, карти нормативної оцінки земель, вести облік і реєстрацію
даних топографо-геодезичних знімань, проектів будівництва,
проводити попередню оцінку витрат ресурсів на ремонт доріг,
оновити докладну адресну схему міста та забезпечити оперативний доступ до нагромадженої інформації керівництва міста та
керівників основних підрозділів міськвиконкому.
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Анастасія Кристинюк
Науковий керівник – асист. Ємчук Т.В.
Визначення норм рекреаційних навантажень
на території та об’єкти ПЗФ
У сучасних умовах туризм став динамічною галуззю
економіки більшості країн світу. Водночас, туристична
діяльність спрямована, насамперед, на використання природних
ресурсів. Майже всі вони використовуються масово, стихійно та
неконтрольовано. Тому на сьогоднішній день рекреація є однією
з форм антропогенного навантаження, що справляє негативний
вплив на природні екосистеми. Саме цей чинник зумовив
підвищення
актуальності
вивчення
та
дослідження
рекреаційного навантаження на території і об’єкти ПЗФ.
Рекреаційне навантаження - це допустима кількість
рекреантів на одиницю площі, які одночасно можуть перебувати
на даній території, після її пристосування до рекреаційних
потреб, яка не викликає негативних наслідків в природному
середовищі[1].
Рекреаційні
навантаження
бувають:а)
допустимі
(оптимально - та граничнодопустимі);б) деструктивні (критичні
та катастрофічні).
При допустимих навантаженнях у природі зумовлюються
зміни зворотного характеру, ландшафтні комплекси здатні до
самовідновлення, але при цьому втрачаються деякі несуттєві
ландшафтні елементи і взаємозв'язки. При критичних і
катастрофічних рекреаційних навантаженнях відбуваються
незворотні зміни ландшафтних комплексів [2].
На даний час не існує єдиної методики розрахунку норм
рекреаційного навантаження. Вони можуть встановлюватися порізному для: різних типів одного з ландшафтних
компонентів;різних типів ландшафтних комплексів;окремих
видів
рекреаційної
діяльності;різних
ландшафтнофункціональних систем;різноманітні сумісні варіанти.
При здійсненні нормування необхідно враховувати наступні
чинники. Рекреаційне навантаження має 2 аспекти – кількісний і
якісний. В кількісному аспекті має відображатися кількість
рекреантів і тривалість їх перебування на об’єкті рекреації, без
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негативного впливу на навколишнє середовище. Якісна оцінка
значно впливає на загальну думку про рівень привабливості тих
чи інших рекреаційних об'єктів і територій.
Дослідженню рекреаційних навантажень присвячені праці
багатьох відомих вчених. Проте, на нашу думку, вартує уваги
методика проф. В.Г. В’юна, яка базується на визначенні
рекреаційних навантажень на туристичні території та об’єкти з
урахуванням повного циклу цього використання (до початку
туристичного сезону, впродовж використання та після
закінчення туристичного сезону)[3].
Необхідно відзначити, що при всьому різноманітті чинників,
які визначають величину навантаження, неврахування хоча б
одного з них може призвести до серйозних прорахунків на
практиці. Наслідком завищення норм є зниження якості
рекреаційного ефекту, погіршення екологічного стану
комплексів аж до повної їх непридатності до виконання
рекреаційних функцій. Заниження норм може спричинити до
необґрунтоване зменшення економічного ефекту.
Отже, при здійсненні туристичної діяльності необхідно
пам’ятати не лише про її економічний аспект, а й про
екологічний. Тому одним з найважливіших завдань, що слугує
відтворенню природних екосистем є визначення допустимих
норм рекреаційних навантажень на території і об’єкти ПЗФ.
Крім того, необхідно забезпечити контроль за дотриманням
даних норм і розробити заходи щодо їх регулювання.
1.
2.
3.

4.
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Діана Куриш
Науковий керівник – доц.Чубрей О.С.
Зовнішнє незалежне оцінювання – контрольякості
знань у Чернівецькій області
Зовнішнє оцінювання результатів освітньої діяльності
давно запроваджено у світі й зарекомендувало себе як
дієвий спосіб отримання достовірних даних про навчальні
досягнення учнів. Тому одним з основних напрямів
реформування української освіти є створення системи
зовнішнього незалежного оцінювання [1].
На даний час впровадження ЗНО відбувається через
поєднання моніторингових та оцінювальних методик, які
дають можливість цілісно побачити реальний стан освіти.
Проблеми запровадження моніторингових досліджень в
освіту досліджували такі зарубіжні та вітчизняні науковці:
А. Вілохін, А. Ісаєва, В. Кальней, О. Локшина, Т. Лукіна,
В. Лунячек, Г. Сігеєва, С. Шишов, Дж. Уілмс та інші.
Результати
ЗНО
випускників
загальноосвітнього
навчального
закладу
мають
бути
обов’язково
проаналізовані і враховані у подальшій роботі педагогів. Це
дасть можливість учителю визначити прогалини у знаннях
учнів, яких він навчав, побачити переваги своєї роботи,
внести корективи у власну професійну діяльність,
побудувати навчання майбутніх випускників, врахувавши
позитиви і негативи роботи попередніх років тощо[2, с. 74].
Варто зазначити нами проаналізовані результати ЗНО в
2012 році його особливості. Зокрема, зміни стосувалися
мінімального прохідного балу з профільного предмета,
який зріс до 140. Для решти дисциплін прохідний бал
залишився – 124. Випускники вперше проходили
тестування із всесвітньої історії, а також можна було
складати тести не більше, як із чотирьох предметів.
Успішність проведення на належному рівні ЗНО в 2012
році на
Буковині зумовлена
вагомим внеском
висококваліфікованих,
завчасно
підготовлених
педагогічних працівників, які пройшли навчання та тест-
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контроль: 669 старших інструкторів та інструкторів, 22
відповідальних за ПТ та їх помічників, 13 старших
екзаменаторів та 135 екзаменаторів.
На 11 пунктах тестування були присутні 36
громадських спостерігачів, 34 інспектори вищих
навчальних закладів, 2 представники ЗМІ. Загалом ЗНО в
Чернівецькій
області
пройшло
на
належному
організаційному рівні, зауважень щодо процедури
проведення не зафіксовано.
Високі результати (від 183,5 до 200 б.) отримали 4,7%
випускників ЗНЗ (в 2011 р. – 5,5%). Найбільший відсоток
балів високого рівня в м.Чернівці (9,8%; відповідно –
13,5%); менший – у Кельменецькому (5,2%; 4,7%),
Кіцманському (3,9%; 4,4%), Хотинському (3,4%; 4,5%).
Негативним є те, що значний відсоток учасників
тестування Чернівецької області, які не набрали 124 б.,
вищий загальноукраїнського з більшості предметів, (крім
фізики – 7,9 % (по Україні 9,1%), географії – 7,5%
(відповідно – 8,7%), французької мови – 7,6% (10,1%),
російської мови – 7,7% (9,6%), всесвітньої історії – 7,3%
(9,5%)) [3, с.1].
Варто зазначити, що випускники Чернівецької області
в основному мають середній (47,2%) та достатній (22,4%)
рівень знань за результатами зовнішнього оцінювання. Але
ці дані не дають можливості відстежити реальний рівень
навчальних досягнень учнів з усіх предметів, які
вивчаються у школі. Тому сучасна система ЗНО потребує
вдосконалення і на даному етапі є лише однією з форм
контролю знань школярів Чернівецької області.
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Ольга Кушнір
Науковій керівник – доц. Ячнюк М.О.
Розвиток мисливського туризму
Серед багатьох видів туризму останнім часом виділяють
мисливський. Цей вид туризму приваблює категорію людей, яких,
наприклад, добре відзнятий фільм зі сценами полювання, може
викликати зацікавленість до такої форми відпочинку.
Організаційні моменти, індивідуальність та специфічність
мисливського туризму роблять його одним із самих дорогих та
елітних видів, і в країнах Заходу успішно розвивається його клубна
форма.
Щодо сучасного розвитку мисливства є декілька підходів. За
традицією мисливство розглядають як різновид господарської
діяльності, що реалізує принципи раціонального використання
фауністичних ресурсів. Мисливське господарство – спеціалізована
галузь господарства, яка забезпечує охорону, відтворення і
раціональне використання ресурсів державного мисливського
фонду [1]. Такий підхід поділяє і М. Реймерс: «Господарство
мисливське: 1) комплекс заходів з біотехнії, охорони та
експлуатації мисливських об’єктів; 2) закріплена за колективом
мисливців або спеціалізованим закладом ділянка території, на якій
ведеться мисливське господарство в першому розумінні» [4]. Це
знайшло відображення у Законі України «Про мисливське
господарство та полювання»: «Мисливське господарство як галузь
– сфера суспільного виробництва та відтворення мисливських
тварин, надання послуг мисливцям. Розвиток мисливського спорту
і мисливського собаківництва» [2].
В останні роки дедалі частіше звертають увагу на рекреаційну
функцію мисливства. Лісомисливські та мисливські господарства
поряд з промисловим значенням мають і самостійне рекреаційне
значення. Полювання – вид відпочинку, що базується на таких
емоційно-почуттєвих станах людини, як пристрасть, успіх, трофей.
Мисливство – це спосіб спілкування з природою, джерело здоров’я
та душевної рівноваги [3].
Мисливський туризм (аутфітер-тур) – різновид туризму, метою
якого є пошук, вистежування, переслідування та здобич деяких
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видів диких тварин. Незважаючи на високі ціни послуг, що
оплачують іноземні мисливці, мисливський туризм дедалі більше
розширюється. Мрією туристів-мисливців є велика четвірка (лев,
леопард, буйвол, слон) та найвищий трофей - памірський гірський
баран Марко Поло. Мисливський туризм, це водночас і промисел і
розвага, що складається з пошуку, переслідування та здобичі
(захоплення або вбивства) деяких видів диких тварин (переважно
птахів і ссавців).
Найпопулярніші країни мисливського туризму – це Чехія,
Австралія, Румунія, Болгарія, Угорщина, Австрія, Ботсвана,
Аргентина, Канада, Киргизстан, Таджикистан, Танзанія.
Мисливський туризм повинен базуватися на комплексних
наукових розробках з обов’язковою екологічною експертизою. До
першочергових завдань у цьому плані слід віднести [1]: розробку
систем забезпечення відтворення високопродуктивних популяцій;
перегляд термінів полювання та обмежень на нього; створення
сервісу для мисливців; формування гнучких цін на добування
мисливських тварин з урахуванням міжнародного рівня вартості
даного виду рекреації; популяризація трофеїв мисливства;
координацію досліджень на рівні Міжнародної спілки мисливських
товариств.
Мисливський туризм дуже актуальний та перспективний вид
рекреаційної діяльності. В Україні є всі умови для проведення
мисливського туризму, але їх треба вдосконалювати і поліпшувати.
Успіх мисливського туризму залежить від рівня організації,
інфраструктури, регулювання генофонду тварин для полювання.
Якщо створити відповідні умови сервісу, то території, на яких
проводиться полювання, можуть стати популярними як на
національному, так і на міжнародному рівнях.
1.

2.
3.
4.
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Інна Левіцька
Науковий керівник – доц. Заблотовська Н. В.
Формування та розвиток Хмельницької міжрайонної
системи розселення
У сучасних умовах територіальна організація розселення
здійснюється у формі систем. Це передбачає взаємопов’язаний
розвиток поселень залежно від їх місця у системах розселення.
При виділенні систем розселення орієнтуються на зв'язки, в
першу чергу інтенсивні й регулярні, за таким правилом:
взаємодія поселень у межах даної системи розселення повинна
бути більш інтенсивною, ніж з поселеннями поза даною
системою розселення [2].
Сучасна мережа поселень Хмельницької міжрайонної
системи розселення є результатом тривалого процесу заселення
території, її господарського освоєння і розвитку суспільного
розподілу праці.
Хмельницька міжрайонна локальна система розселення
сформувалася на базі однойменного багатогалузевого
економічного вузла, що виділяється у внутрішньо обласному
поділі праці виробництвом продукції машинобудування,
харчової, легкої та промисловості будівельних матеріалів. Її
ядром є м. Хмельницький із промисловими центрами та
пунктами Хмельницького, Красилівського, Летичівського,
Ярмолинецького районів [4]. Хмельницька міжрайонна локальна
система розселення включає в себе такі райони: Віньковецький,
Волочиський,
Городоцький,
Деражнянський,
частково
Дунаєвецький,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський, Старосинявський, Теофіпольський,
Хмельницький, Ярмолинецький. За показниками потенціалу
демографічної напруги, інтенсивністю маятникових міграцій та
функціональним
призначенням
дану
систему
(за
Ю. І. Пітюренком) можна розділити на три зони:
а) місто Хмельницький – центр міжрайонної системи
розселення з розвиненими галузями обробної промисловості, що
виконує
адміністративно-управлінські,
освітньо-наукові,
культурно-побутові, транспортні та інші функції. У формуванні
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потужної Хмельницької міжрайонної системи розселення сприяє
те, що місто Хмельницький є не тільки центром міжрайонної ,а
й субрегіональної системи розселення. Рівновіддаленість шляхів
ставить, майже, усі районні центри у однакові умови розвитку
локальних систем розселення;
б) зона інтенсивних зв’язків (приміська зона), в якій
відбувається розвиток міського способу життя, а населення
інтенсивно взаємодіє з центром системи. В цій зоні розміщені
селища міського типу, які одночасно є міграційними донорами
для ядра системи та центрами притягання робочої сили із
сусідніх поселень. Такими міграційними донорами є поселення
Ярмолинецького,
Хмельницького,
Красилівського,
Старокостянтинівського,
Летичівського,
Деражнянського,
Городоцького,
Волочиського
та
Теофіпольсько
адміністративних районів;
в) периферійна зона має дещо слабші зв’язки із центром, що
пояснюється віддаленістю від м. Хмельницького і розміщенням
на шляху до нього невеликих міст та містечок, які послаблюють
маятникову трудову міграцію до обласного центру, виступаючи
місцевими центрами притягання трудових ресурсів. Зокрема, до
периферійної зони відносять частини Віньковецького,
Волочиського, Городоцького, Деражнянського, Дунаєвецького,
Красилівського,
Летичівського,
Старокостянтинівського,
Старосинявського, Теофіпольського, Ярмолинецького районів.
Межі як самої міжрайонної системи розселення, так і її
функціональних зон потребують уточнення. Саме тому
наріжним завданням при дослідженні систем розселення
локального рівня є вивчення сучасних особливостей розвитку
поселень-складових та формування різного типу зв’язків між
ними.
1.
2.
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Рута, 2005. – С, 158-166.

320

Олександр Лейберюк
Науковий керівник – доц. Заблотовська Н.В.
Типізація населених пунктів Північної Бессарабії за
чисельністю населення
Людність поселень (величина по їхній кількості жителів)
зв’язана з виробничими функціями поселення, з формою
розселення, з історією даного населеного пункту. Цей показник
об’єктивно відображає сумарну діяльність цілого ряду факторів
на розвиток поселення, але сам по собі не розкриває ці фактори.
Одним із наукових підходів до вивчення населених пунктів є
типізація поселень за людністю, що дає можливість
характеризувати
їх демогеографічну обстановку, трудові
ресурси та сучасний розвиток загалом. Це у свою чергу дає
можливість створити базу для подальшого вивчення населених
пунктів із виділенням їх генетичних, топографічних типів тощо.
Нами було проведено типізацію населених пунктів Північної
Бессарабії із урахуванням чисельності їх населення. В межах
досліджуваного
регіону
(територія
Сокирянського,
Кельменецького, Хотинського, частини Новоселицького та двох
населених пунктів Заставнівського району) проживає понад 244
тис. осіб, що розмістились у 127 поселеннях.
В межах досліджуваного регіону розташовано п’ять міських
поселень. Чотири міста із людністю від 8 до 11 тис. мешканців
(Хотин, Новодністровськ, Новоселиця, Сокиряни), які належать
до розряду невеликих малих міст та селище міського типу
Кельменці із чисельністю населення 8007 осіб.
Найменші сільські поселення із чисельністю мешканців від
10 до 100 осіб розташовані на території Кельменецького району,
таких населених пунктів у межах досліджуваного регіону
налічується 2. Групу поселень із чисельністю мешканців від 100
до 1000 осіб складають 45 населених пунктів. Сільських
поселень із людністю 1-3 тис. можна виділити 69 та 13 сіл із
чисельністю населення 3-6 тис. осіб.
Якщо розглядати структуру сільських поселень за групами їх
людності, то частка сіл із кількістю населення від 10 до 100 осіб
становить 1,5%, поселення із людністю від 100 до 1000 осіб
складають 34,8 відсотка, група поселень із чисельністю
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мешканців від 1 до 3 тис. осіб найчисленіша – 53,5%, а частка
сіл із чисельністю населення – від 3 тис. і більше складає 10
відсотків від загалу.
Розглядаючи поширення населених пунктів за чисельністю
населення ми дійшли висновків, що загалом розміщення
рівномірне, однак простежується її зміна із сходу на захід із
виокремленням певних скупчень поселень. Так у Хотинському
районі можна виділити скупчення сіл із чисельністю від 1000 до
6500 осіб в Колінковецько – Недобоївській сільській
агломерації, та розташування сіл із чисельністю від 100- 1000
осіб на пн.-зх. Хотинського району, також спостерігається
скупчення населених пунктів вздовж річки Прут. У цих
населених пунктах проживає від 200 до 5 тис. населення. Варто
також відмітити таку особливість сіл з чисельністю мешканців
від 10-600 осіб (яка характерна майже для всіх поселень цієї
групи) – вони нерідко входять до складу сусідніх сільських рад.
Характеризуючи населенні пункти даного історикогеографічного краю, слід зазначити, що основну частку
сільських поселень тут формують села із чисельністю населення
від 1 тис і більше. Такі сільські поселення найбільш придатні
для розвитку та благоустрою. Міста і селища міського типу, в
регіоні дослідження, розвиваються повільно, про що свідчать
показники їх людності – не більше 12 тис. Однак багате
історичне минуле заселення та господарського освоєння краю,
густа сітка поселенської мережі, особливості складу населення
та специфічне геополітичне розташування поселень виступають
підґрунтям для їх подальших наукових досліджень, в тому числі
й проведення їх типізації.
1.
2.
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Моніка Лоцко
Науковий керівник – доц. Андрусяк Н.С.
Особливості формування туристично-рекреаційної
системи лікувально-оздоровчого типу
на території Закарпатської області
У сучасному світі відпочинок, рекреація, туризм,
оздоровлення, що врешті-решт означає здоров’я, є найвищою
соціальною цінністю. Тому за останні кілька десятків років у
світі поступово зростає значення туризму і рекреації. Це
пов’язано в першу чергу зі значним ростом доходів населення
економічно розвинутих країн, зростанням загальноосвітнього
рівня людей, розвитком транспортного сполучення. Люди
залишають свої домівки з наміром відвідати нові місця,
збагатити себе знайомством з памятками історії, культури і
мистецтва. Таким чином, у багатьох державах обслуговування
рекреантів стало не лише самостійною галуззю економіки, але й
життєво необхідною формою задоволення потреб людини.
Територіальні рекреаційні системи можна типізувати за
різними ознаками (площею поширення, рівнем атрактивності,
видом
середовища,
сформованістю,
періодичністю
функціонування, тривалістю та метою діяльності), але
практичне застосування такого процесу полягає у тому, щоб
виявити наявність певних типів ТРС у межах конкретного
регіону (у даному випадку це у Закарпатській обл.) та оцінити
ступінь їх розвинутості для подальшого ефективного
функціонування рекреаційної діяльності.
Одним з пріоритетних напрямів розвитку Закарпатської
області є збільшення частки та покращення показників
діяльності підприємств туристично-рекреаційного комплексу.
Це все залежить від розташування родовищ мінеральних вод
розміщення оздоровчих закладів у районах Закарпаття є не
одномірним.
Так
найбільша
кількість
розміщена
у
Виноградівському районі, а найменша – у Воловецькому. На
сьогодні створюються різноманітні програми щодо поліпшення
рекреації.
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Остані дані вказують на те, що 80% лікувальнооздоровчих зон віднесені до групи з низьким рівнем ресурсної
забезпеченості
та
низьким
рівнем
результативності
функціонування санаторно-курортних та оздоровчих закладів.
Іршавська, Міжгірсько-Воловецька та Хустсько-Виноградівська
лікувально-оздоровчі зони мають високий потенціал, щоб
перейти у групи з високим рівнем.
Такий нерівномірний розподіл санаторно-курортних та
оздоровчих закладів між районами Закарпатської області
пояснюється:
рекреаційними
можливостями
території,
спрямованістю
лікувально-оздоровчої
культури
кожної
території на профілактику та лікування певних видів
захворювань, яка склалася історично, інвестиційною стратегією
регіону та країни.
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що
лікувально-оздоровчі
зони
Закарпатської
області
є
малоосвоєними. Високий рівень освоєності має лише
Свалявська лікувально-оздоровча зона, середній – Мукачівська
та Хустсько-Виноградівська.
У області поступово формується туристично-рекреаційний
комплекс з двома чітко визначеними піковими сезонами – літнім
(оздоровлення,
відпочинок,
лікування)
та
зимовим
(гірськолижний), кожен з яких має певну специфіку
забезпечення послуг.
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Збруч, 1997. – 252 с.

324

Ірина Лямна
Науковий керівник – асист. Смик О.С.
Сучасний стан розвитку спортивно-оздоровчого
туризму в Чернівецькій області
Спортивно-оздоровчий туризм – це специфічний вид
туристсько-рекреаційної діяльності, головною формою якої є
похід (подорож) або туристській табір, ці види діяльності
спрямовані на відновлення фізичних, психічних, духовних сил
людини, удосконалення туристських знань, умінь та навичок,
активного відпочинку, рекреації, для підготовки туристів до
спортивних походів та змагань [1].
В регіоні добре розвиваються більшість видів спортивнооздоровчого туризму. Найбільш популярні: пішохідний,
гірськолижний, водний, велосипедний. Є значні можливості для
розвитку спелеотуризму.
Пішохідний туризм. Сама назва цього виду туризму вказує
на те, що при подоланні маршруту виключається використання
транспортних засобів. Чернівецька область – ідеальне місце для
розвитку пішохідного туризму. Розмаїття деревного складу на
різних висотах, численні полонини з незабутніми краєвидами,
бурхливі повноводні річки, поєднуються тут з етнографічним
розмаїттям і заглибленою в тисячоліття історією.
Водний туризм. Найбільш освоєнні туристами праві притоки
Дністра: Черемош, Білий Черемош, Чорний Черемош. Ріки
можна долати на байдарках, плотах. Сплави по ріках – це один з
видів спорту, що плавно переходить в екстремальний
відпочинок, який має перспективне майбутнє – широко
використовуватись у плані надання туристичних послуг.
Велосипедний туризм. Велосипедні мандрівки надзвичайно
популярні, що пояснюється їхніми незаперечними перевагами
перед іншими видами активного відпочинку. По-перше, такою є
значно більша швидкість пересування, що дає можливість під
час подорожі за один і той самий проміжок часу ознайомитись з
більшою кількістю об’єктів, охопити більший регіон, швидше
змінювати враження, а по-друге, не треба нести на собі іноді
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доволі важкі речі. Однак є і труднощі. Велотуристу необхідно
достатньою мірою оволодіти технікою мандрівок велосипедом з
певним
вантажем.
Брак
спеціальних
асфальтованих
велосипедних доріжок, ускладнює рух для недосвідчених
туристів.
Велосипедні мандрівки в області є одним з найцікавіших
видів активного відпочинку.
Сезон велотурів починається в травні і триває до кінця
вересня. Зазвичай у вартість велотуру входить оренда хорошого
гірського велосипеда. В горах є веломаршрути як для справжніх
екстрималів, з крутими спусками, так і для тих, хто тільки
пробує для себе гірські мандрівки на велосипеді і обирає
тури, що проходять пологими гірськими підйомами та
полонинами [2].
Гірськолижний туризм. Поступово гірськолижний туризм
починає перетворюватися на один з найпопулярніших видів
активного відпочинку. Чернівецька область не є винятком.
Гірські лижі стають ознакою престижу і навіть життєвого
успіху.
Гірськолижний туризм великою мірою відповідає сучасним
соціально-економічним реаліям. Він є не лише престижним, а й
дає змогу цікаво, винахідливо і корисно для здоров’я проводити
вільний час. Крім того, віковий і соціальний діапазон цього виду
відпочинку дуже широкий.
Сьогодні найпопулярнішими місцевостями для розвитку
гірськолижного туризму в Чернівецькій області є: “Перевал
Німчич”, “Горбово”, “Мигово”, “Цецино”, “Сонячна долина”.
Один із найпопулярніших видів відпочинку влітку – катання
на роликах, здійснюються кінні прогулянки.
1.
2.
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Роман Маланчук
Науковий керівник – доц. Скрипник Я. П.
Роль краудсорсингу в неогеографії
Нині в галузі використання геопросторових даних спостерігається тенденція стрімкого проникнення інформаційних технологій, наростання обсягу даних в інформаційних системах та
залучення широкого загалу до їх споживання й інтерпретації.
Така ситуація спричинила появу в останні роки численних ініціатив, для яких була запропонована назва «неогеографія». В основу неогеографії закладено принцип інтеграції геоданих у растровому форматі, зокрема даних ДЗ, в єдину географічну систему координат з використанням відкритих гіпертекстових форматів. Завдяки відмові від використання картографічних проекцій
зникла суперечність між «географічним» та «топографічним»,
що властиво картам. При цьому забезпечується можливість перегляду моделей території і окремих об’єктів з різних ракурсів
та повна їх метричність, завдяки тривимірності.
Можливість вільного доступу до даних мережі інтернет дозволяє створювати в режимі он-лайн електронні карти на основі
краудсорсингових даних (даних отриманих від пересічних користувачів). На зміну традиційній картографії поступово приходить “кіберкартографія” – картографія інформаційної ери. Роль
простих користувачів, в яких зазвичай немає досвіду використання ГІС-технологій, стає ключовою і полягає у можливості
картографічного представлення найрізноманітніших локалізованих у просторі й часі даних, а при необхідності – їх актуалізації.
Основним завданням нинішнього веб-картографування є
створення глобальної, відкритої, інтерактивної, багатоцільової
он-лайн-інфраструктури. Світова система масової вебкартографії має децентралізовану багатошарову архітектуру, в
рамках якої поєднуються як глобальні (Google Maps, Open Street
Map, Bing Maps, Wikimapia, Esri ArcWeb), так і локальні сервіси
(Sudan Satellite Sentinel Project, CERA, Яндекс Карты).
Використовуючи звичайні облікові записи в процесі дослідження проведено картографування територій ряду населених
пунктів (с. Колінківці, с. Грозинці, с. Бочківці, с. Шилівці, с.
Ракитно, с. Санківці та с. Шишківці) на веб-сервісах Google
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Maps, Open Street Map та Яндекс Карты. Було проаналізовано
характерні відмінності введення даних, описаний механізм верифікації даних та виділені основні переваги й недоліки використаних картографічних веб-сервісів.
За допомогою інтерактивної системи Google Map Maker (редактор контенту сервісів Google Maps і Google Earth) додано
об’єкти інфраструктури, основні будівлі та споруди, прокладено маршрути та зазначено назви основних вулиць. В архітектурі
системи передбачена верифікація краудсорсингової інформації:
дані перевіряються силами самої корпорації і стають доступними он-лайн тільки після їх «затвердження». Зміни розглянуті й
після затвердження є доступними для перегляду.
Одним з лідируючих представників масової інтернеткартографії є OpenStreetMap, створений силами учасниківкористувачів. В он-лайн-редакторі Potlatch-2 нанесено дорожню
мережу, основні водні артерії, лінії електропередач, адміністративні межі, основні будівлі і споруди .
На пострадянському просторі лідером масової вебкартографії є «Яндекс Карты». Субсервіс «Яндекс Народная
карта» надає можливість краудсорсингової он-лайн картографії,
проте, на відміну від Google Map Maker, без будь-яких механізмів верифікації даних, що надходять. В «Яндекс Народная карта» в ході експерименту було нанесено та актуалізованого основні загальногеографічні об’єкти та окремі об’єкти інфраструктури, що становлять інтерес для пересічного споживача. Надані
дані після розгляду модераторами та автоматичного затвердження стали доступними на «Яндекс Картах» як окремий шар.
Створені у веб-сервісах інтерактивні карти доступні для користувачів усього світу і у подальшому можуть актуалізуватись
та інформаційно розширюватись іншими користувачами.
Рівень та масштаб соціального проникнення (громадської
участі) в неогеографії безпрецедентні. Одна з головних проблем
розвитку сучасної веб-картографії полягає в тому, що нині відсутні надійні відпрацьовані технології верифікації краудсорсингових даних, які б забезпечили незначний відсоток помилок і
неточностей. При правильному використанні зусиль численних
ентузіастів та аматорів неогеографія може надати неоціненну
допомогу професійним картографам.
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Роман Маланчук, Іван Руснак
Науковий керівник - доц. Скрипник Я. П.
Розробка технології функціонування муніципальної
геоінформаційної системи (на прикладі міста Чернівці)
Ефективне управління органами місцевої влади адміністративно-територіальними утвореннями потребує залучення в короткі терміни різноманітної інформації. Ця інформація повинна
бути подана у зручній формі та забезпечувати прийняття найоптимальніших рішень. Геоінформаційні системи (ГІС) дозволяють інтегрувати різноманітну інформацію, обробляти її та представляти у зручному для аналізу вигляді. Дані в ГІС зберігаються у вигляді набору тематичних шарів, що об'єднані на основі
їхнього геопросторового положення.
Нині на території Чернівців відбуваються значні зміни: ведеться активна забудова, реконструюється центральна частина
міста, зводяться та відкриваються нові підприємства. При такому динамічному розвитку міста у муніципальних служб, і у громадян зростає потреба в отриманні актуальної картографічної та
іншої інформації з її прив'язкою до місцевості. Все очевиднішим
і актуальнішим стає завдання створення та широкого використання єдиної загальноміської інформаційної системи, яка могла
б задовольнити більшість запитів різноманітних користувачів.
Аналіз змісту задач управління господарством міста Чернівці
показує, що тільки муніципальна геоінформаційна система
(МГІС), побудована на базі сучасних засобів зв'язку й обчислювальної техніки, дозволить на основі достовірних й оперативних
даних оптимізувати підготовку і процедуру прийняття рішень як
управлінських органів, так і міських структур з наступним контролем їхнього виконання.
Створення муніципальної ГІС міста можна поділити на
декілька етапів. Поступово збільшувати обсяг даних та залучати дедалі більшу кількість муніципальних підрозділів і служб у
роботу з системою.
Розробка архітектури МГІС. На цьому етапі передбачається
розробка централізованої бази геоданих (БГД), процедури контролю даних за допомогою правил поведінки, схеми зберігання,
оновлення та доступу до бази геоданих. Уведення цифрових
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просторових даних (графічних і атрибутивних), накопичених у
підрозділах міської адміністрації, в розроблену БГД.
Вибір програмного забезпечення. На другому етапі передбачається налаштування програмного забезпечення та розробка
додатків, що забезпечують основну функціональність для введення, редагування та перегляду графічних цифрових просторових даних. Для функціонування муніципальної ГІС передбачається розробка таких складових: цифрової картографічної основи (адресний план, дорожня мережа, гідрографія, рослинність,
кадастрові квартали та ділянки, адміністративний поділ, космічні знімки високої роздільної здатності); промисловість; моніторинг інженерних споруд (електромережа, водоканал, тепломережа, газові мережі та ін.); зв'язок та інформаційний простір;
житлово-комунальне господарство; кадастр земель та майна;
міський транспорт та дорожнє господарство; освіта, спорт та
туризм; історична та культурна спадщина; моніторинг природних ресурсів та екології; моніторинг погоди та природних явищ;
спеціалізовані служби (МВС, МНС, швидка допомога та ін.)
Запуск Web-додатків МГІС. На даному етапі розробки передбачається широке впровадження інтернет-рішень, створення
муніципальних інформаційно-довідкових систем, інструментів
аналізу і редагування даних в мережі інтернет. Можливість інтеграції з іншими інформаційними системами забезпечується використанням сучасних засобів розробки, технології підтримки
Web-сервісів, стандартів розробки та форматів даних, спеціалізованих модулів. Створення порталу та доступ до централізованої БД у середовищі інтернет дозволить здійснювати пошук і
перегляд певного набору просторових даних широкому колу
користувачів без спеціального програмного забезпечення і спеціалізованої підготовки а також розглядати скарги громадян в
більш стислі терміни.
Можна з упевненістю сказати, що тільки за наявності інтегральної муніципальної ГІС у місті Чернівці, можливе своєчасне і
обґрунтоване ухвалення рішень у сфері управління територіями,
широке залучення інвестицій у всі сфери господарювання, реалізація широкомасштабних інноваційних проектів, що спричиняє значне поліпшення економічної обстановки регіону.
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Анастасія Мамінчук
Науковий керівник – доц. Скрипник Я. П.
Аспекти використання ГІС в управлінні
територіальним розвитком Чернівецької області
Роль ГІС в управлінні територіальним розвитком полягає у
створенні умов для інформаційного забезпечення органів управління та інших зацікавлених структур. ГІС, як могутній засіб
інтеграції даних, вимагає розвитку стійких інформаційних зв'язків між обласними службами, тісної кооперації і координації
зусиль, розроблення єдиної, розумної, відкритої інформаційної
політики в області. Головним виконавчим інструментом реалізації політики в місті є адміністративні ресурси влади. Досвід
створення і використання територіальних ГІС свідчить про те,
що тільки створення обласної багатопрофільної інформаційної
системи здатне забезпечити максимальну ефективність використання вкладених коштів, створити нормальні умови експлуатації
цих систем, виключити непотрібне дублювання даних і функцій,
виключити швидке моральне старіння інформаційних систем,
обумовлене старінням інформації.
Основою для створення управлінських ГІС в Чернівецькій
області та Чернівцях є державний земельний кадастр, на якому
ґрунтуються інші державні, галузеві і регіональні кадастри. На
жаль, до цього часу в Україні відсутні законодавчі акти, які б
належним чином і повною мірою забезпечували введення в дію
автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру. Основними проблемами в цій галузі є те, що: нормативноправові акти не визначають чіткого механізму створення та функціонування автоматизованої ГІС; не визначено програмне
середовище, в якому буде створюватися система, тобто нема
єдиного стандарту; організації самостійно вибирають програмне
забезпечення і розробляють автоматизовані системи, що створює проблеми їх сумісності.
Застосування ГІС-технологій уможливлює системне накопичення й аналіз геопросторової інформації, забезпечує оперативний пошук даних та їх відображення у зручному для викорис-
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тання вигляді, загалом дозволяє різко наростити ефективність і
якість опрацювання інформації у порівнянні з традиційними
технологіями.
В ГІС можливо управляти тематичним складом інформації,
що зображується. З іншого боку, можна використовувати ГІС як
пошукову систему. Спеціальні засоби дозволяють проводити
аналітичне опрацювання даних, а у складніших випадках - моделювання реальних подій. Найскладніші технологічні рішення
містять у собі експертну підтримку і дозволяють одержувати на
виході обґрунтований висновок, придатний для прийняття конкретних рішень. Однак, ГІС не є інструментом з видачі рішень, а
є засобом, що допомагає прискорити й підвищити ефективність
процедури прийняття рішень. Необхідна для прийняття рішень
інформація може бути подана в лаконічній картографічній формі з додатковими текстовими поясненнями, графіками і діаграмами. Наявність доступної для сприйняття та узагальнення інформації дозволяє відповідальним працівникам зосередити свої
зусилля на пошуку рішення.
Для ефективного впровадження сучасних інформаційних технологій у області необхідно створити відповідну структуру, що
забезпечувала б взаємодію між організаціями, зацікавленими у
використанні геоданих, власниками вихідної інформації і виконавцями конкретного проекту. Основна робота повинна виконуватися під егідою обласної адміністрації.
Чернівецька обласна державна адміністрація може використовувати ГІС у своїй повсякденній роботі для розв’язання таких
завдань: забезпечення ефективного використання природних,
трудових і фінансових ресурсів; сприяння розвитку міжнародного
співробітництва;
сприяння
діяльності
аварійнорятувальних служб за місцем їх дислокації; сприяння діяльності
митних органів та прикордонних служб, створення умов для їх
належного функціонування; організація охорони, реставрації та
використання пам'яток архітектури і містобудування; збирання,
утилізація і захоронення промислових, побутових та інших відходів; забезпечення здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю
та інших соціальних та економічних завдань.
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Наталія Марук
Науковий керівник - асист. Ранський М. П.
Особливості використання та правового режиму земель
водного фонду Тлумацького району Івано-Франківської
області
Тлумацький район, площею 68354,8 га (4,9% всієї території
області), розташований у центрально-східній частині ІваноФранківської області. У структурі земельного району землі водного фонду займають 1569,83 га, що становлять 2,3% від загальної площі району. Станом на 01.01.2012 року найбільше водних
об’єктів знаходиться на території Петрівської сільської ради
площею 188,49 га та Нижнівської сільської ради площею 187,96
га. Найменше водних об'єктів на території Братишівської сільської ради – 2,5 га.
Особливістю земель водного фонду є розміщення на них
певного водного об’єкта. Тому правовий режим користування
водними об’єктами слід розглядати в комплексі з правовим режимом земель водного фонду. Такі відносини можна назвати
водно-земельними, які виступають єдиним комплексним
об’єктом правового регулювання. До земель водного фонду належать землі, зайняті: морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водоймами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів,
річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами,
а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів.
Аналіз використання земель водного фонду дає можливість
виділити їх особливості, а саме:
– право постійного землекористування на цих землях обмежено як за формою власності юридичних осіб, так і за цілями
використання;
– право постійного та орендного користування земельною
ділянкою на землях водного фонду виникає у встановленому
порядку;
– на праві постійного землекористування відповідні земе333

льні ділянки надаються тільки державним водогосподарським
організаціям для догляду за водними об’єктами, прибережними
захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами
водних шляхів, гідротехнічними спорудами тощо. Всім іншим
юридичним і фізичним особам земельні ділянки водного фонду
надаються в користування на умовах оренди;
– конкретний перелік прав та обов’язків користувачів земель водного фонду залежить від встановленого правового режиму;
– відповідно до ст. 91 Водного кодексу України земельні
ділянки в межах смуг відведення надаються органам водного
господарства та іншим організаціям для спеціальних потреб;
– користувачі берегових смуг водних шляхів земель водного фонду в першу чергу зобов’язані використовувати їх за цільовим призначенням;
– користувачі зон санітарної охорони мають певні права та
обов’язки при використанні відповідних земельних ділянок;
– землі водного фонду не підлягають передачі у приватну
власність, крім випадків, передбачених у ст. 59 Земельного кодексу України.
Прибережні захисні смуги встановлені:
– для внутрігосподарських і міжгосподарських осушувальних каналів – від 5 до 10 м;
– для малих річок, струмків і потічків, а також ставків
площею до 3 га – 25 м;
– для середніх річок, а також ставків площею понад 3 га –
50 м;
– для великих річок – 100 м.
У Тлумацькому районі прибережні захисні смуги займають
85,2 га.
Загалом, особливості правового режиму земель водного фонду полягають в тому, що за рішенням органів виконавчої влади
або місцевого самоврядування землі водного фонду, що належать до державної чи комунальної власності, надаються у постійне користування державним водогосподарським організаціям
для цілей, передбачених пунктом 3 статті 59 ЗКУ.
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Тетяна Мацієвська
Науковий керівник – доц. Скрипник Я. П.
Взаємодія землеустрою та ландшафтного дизайну при
благоустрої зелених зон міста
Ландшафтне проектування й дизайн є обов’язковою передумовою облаштування благоустрою територій рекреаційного
призначення. Це дозволило визначити за мету даного дослідження виявлення особливостей землеустрою територій парків
малих міст при здійсненні ландшафтно-планувальних робіт. Як
полігон дослідження було обрано територію парку культури в м.
Чортків Тернопільської області, оскільки:
- парк культури ім. Івана Франка є одним із ключових
об’єктів ландшафтно-рекреаційних територій міста;
- середній за площею парк (близько 15 га) є оптимальним варіантом при досліджені благоустрою території зелених зон;
- дана територія не забезпечена землевпорядною документацією та потребує проведення геодезичних робіт, які необхідні
при проектуванні ландшафтного дизайну;
- першочергове проектування парку проводилось у 1955 році,
реалізація проекту – протягом 1955-1957 рр., тому на сьогодні
близько 60% території парку зазнала природно-культурної деградації.
Принципи землеустрою рекреаційних територій вивчали такі
вчені, як А.М. Третяк, І.С. Будзілович, М.Г. Ступень, Л.Я. Новаковський, А.Д. Юрченко. Теоретико-методологічні засади
дослідження формування архітектурного середовища й організації міських просторів розкриваються в працях А.П. Вергунова,
М.Г. Бархина, А.В. Иконникова. Місце геодезичних робіт у
ландшафтній архітектурі і дизайні обґрунтовано у працях
В.С. Теодоронського, В. М. Чупахина та ін.
Виконаний аналіз праць вчених у контексті дослідження
проблематики взаємодії ландшафтного дизайну і землеустрою
територій дозволяє виділити ряд загальних і вузькоспеціалізованих принципів:
− стабільності землекористування в регіоні;
− стійкості елементів організації території;
− екологічної доцільності використання ресурсів;
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− економічної ефективності організації малих парків;
− соціального добробуту населення;
− пріоритетності природоохоронних завдань.
Загалом землеустрій України спрямований на формування і
підтримку раціональної системи землекористування та здійснення системи заходів зі збереження природних ландшафтів.
Нині в організації простору парку існує низка недоліків: деградація рослинного та ґрунтового покриву (садово-паркові
композиції зруйновані самосівом, розвиваються ерозійні і зсувні
процеси); екологічне забруднення ландшафтів парку тощо. Результатом цього є втрата рекреаційної цінності паркових ландшафтів, власне відбувається нівелювання його головної суспільної функції.
Для вирішення зазначених проблемних питань пропонується
першочергово розробити проект ландшафтного дизайну парку.
Його ефективна реалізація можлива за умови приорітетності
виконання землевпорядкування парку (організації і встановлення меж територій рекреаційного призначення при врахуванні
недоліків планування зелених зон та обґрунтуванні протиерозійних заходів тощо). Оперативність і автоматизацію виконання
землевпорядних завдань нині забезпечують інформаційні технології. Процес планування територій переважно здійснюється
засобами ГІС-пакетів MapInfo, ArcInfo, візуалізація проектних
рішень у 2-D та 3-D форматах виконується за допомогою програм НАШ САД 3D Pro, AutoCAD, Expert Landscape Designer
тощо.
В процесі дослідження виявлено, що питання взаємозумовленості ландшафтного дизайну і землеустрою при плануванні і
функціонуванні територій зелених зон міст недостатньо розкриті працями науковців і практиків. Наукові пошуки в руслі цієї
проблематики гальмуються певною відсутністю адекватних
методологічних розробок та недостатнім нормативнодокументальним забезпеченням.
Проектування ландшафтного дизайну трудомістке та вимагає
відповідного державного фінансування, попри це, воно дає змогу організувати благоустрій території, оцінити її природноресурсний потенціал.
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Мирослава Мельник
Науковий керівник – асист. Кураєва Н.В.
Загальна характеристика сніголавинної небезпеки у світі
З кожним роком все більшого освоєння зазнає гірська місцевість через будівництво лижних комплексів, спортивних баз, баз
відпочинку, гідростанцій та доріг до них, зведення цілих туристичних міст тощо. Значна частка відвідувачів таких курортних
комплексів чи просто любителів подорожей та гострих відчуттів
приходиться саме на зимовий період, коли у горах зростає небезпека сходження снігових лавин.
За площею розповсюдження та повторюваністю лавини
значно перевершують такі стихійно-руйнівні явища в горах,
як каменепади, ґрунтові зсуви, обвали та селеві потоки. Так,
уся лавинонебезпечна територія світу становить близько
9253 тис. км², що складає 6,2% від усієї площі суходолу. Із них
73,3% знаходиться на материку Євразія, 18,1% – у Північній
Америці, 5,8% – у Південній Америці, 1,9% – в Антарктиді,
0,6% – в Австралії, на островах Тасманія, Нова Зеландія, Нова
Гвінея та 0,3% – в Африці [1].
Сніговими лавинами називають раптовий зсув великих снігових мас з крутих гірських схилів.
До основних чинників лавиноформування відносять: висота і
щільність снігового покриву; інтенсивність снігопаду; розподіл
та осідання снігового покриву; температурний режим повітря та
снігу.
Безпосередньо сходження лавини зумовлене порушенням
стійкості снігу внаслідок різких змін погоди (сильні снігопади,
відлиги, хуртовини, різкий порив вітру тощо) під впливом особливостей рельєфу та підстилаючої поверхні (крутизна та експозиція схилів, ступінь розчленованості території, характер рослинного покриву тощо).
Коливання погодних умов зумовлюють такі зміни у сніговій
товщі:
9 перенапруження снігового покрову;
9 зменшення міцності снігу при перекристалізації;
9 температурне скорочення сніжного пласта;
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9 ослаблення зв’язків при сніготаненні;
Зважаючи на різноманіття умов формування та сходження
лавин, у світовій практиці існує величезна кількість підходів до
їх класифікації. В основу останніх покладено різні ознаки, наприклад, тип снігу (пухкий або щільний), вміст води у снігу, характер руху, поверхня ковзання, морфологія рельєфу тощо. Із
переліченого широкого застосування набув морфологічний підхід, в основі якого лежать облік рельєфу снігозбірного басейну
та шляхи руху лавини (табл.) [2].
Таблиця
Морфологічна класифікація лавин
Тип лавини
Лоткова
Відкосова (схилова)
Стрибаюча
Пластова
Ґрунтова
Суха
Мокра

Особливості
Рух по фіксованому руслу
(заглибинах, ерозійних бороздах тощо)
Відрив і рух по всій поверхні схилів
Вільне падіння з уступів схилів
Рух по поверхні нижчого шару снігу
Рух по поверхні ґрунту
Сухий сніг у лавинному вогнищі
Мокрий сніг в лавинному вогнищі

Отже, дослідження основних особливостей, поширення та
умов розвитку лавин показує всю складність та актуальність
проблеми дослідження природи їх явищ і, зокрема, розробки
прогнозів та попередження лавинної діяльності.
Для попередження лавин або їхніх серйозних наслідків проводяться різні комплекси заходів, серед яких найбільшого значення на сьогодні набули бомбардування лавинонебезпечних
місць вибухівкою чи обстріл гірських схилів із артилерійської
зброї. Бомбардування призводять до сходження найбільш неконтрольованих лавин з метою попередження сходження найбільших.
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Тетяна Мельничук
Науковий керівник – доц. Данілова О.М.
Передумови та чинники формування деревообробного
кластера в Чернівецькій області
В останні десятиріччя набуває розвитку застосування кластерного підходу до організації діяльності у господарських комплексах різного таксономічного рівня.Кластерний підхід («кластер») передбачає об'єднання окремих елементів (складових часток) відповідної галузі в єдине ціле для виконання певної функції або реалізації певної мети.
Деревообробний кластер – це господарська асоціація підприємств деревообробної промисловості, які об’єднуються для досягнення таких цілей: розширення ринків збуту продукції компаній-членів та ринків продукції з деревини загалом; впровадження нової продукції, покращення технологій та реалізації
інноваційних проектів; підвищення компетенцій працівників,
розширення доступу до людського капіталу; налагодження співпраці з державними органами [2].
У структурі деревообробного кластера виділяють три групи
виробництв: 1) виробництва, які здійснюють первинну обробку
деревини (лісопильне, шпалопильне); 2) вторинна обробка деревини (паркетне, фанерне, меблеве, деревостружкових плит,
сірників, стандартних будинків і деталей та ін.); 3) хімікомеханічна переробка деревини (деревоволокнистих плит, деревних пластиків) [3, с.13].
У Чернівецькій області є можливості для формування деревообробного кластера. Підставами для формування деревообробного кластера в області є:
- наявність власної сировинної бази. Загальна площа лісів області складає 258 тис. га. Щорічно на площі 1,3 тис. га проводяться роботи з лісовідновлення, що сприяє відновленню лісового фонду та підвищенню продуктивності лісів. Основну частину лісового фонду (61,9% від лісової площі) складають ліси,
що поряд з природоохоронним мають обмежене експлуатаційне
значення і є джерелом отримання деревини для потреб економіки. Ліси, які виконують захисні та санітарно-гігієнічні функції,
займають площу 98,3 тис. га (31,8% від загальної площі лісів);
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заготівля деревини в області за 2011рік становила 963,9 тис.м3,
що на 64 тис.м3 більше, ніж у 2010 році) [4, с.270];
- розвинена виробнича інфраструктура (36 підприємств). Деревообробна промисловість є однією з найстаріших галузей в
регіоні досліджень і займає вагоме місце в економіці області. За
обсягами промислового виробництва вона посідає шосте місце,
підприємства деревообробної промисловості складають 15,8%
від загальної кількості підприємств області на яких сконцентровано 8,9% загальної чисельності промислово-виробничого персоналу області. Найпотужнішими підприємствами галузі є: ТОВ
"Техно", ВАТ "Красноїльський ДОК" та ін. [1];
- кваліфіковані кадри (кадри для галузі на теренах області готує Сторожинецький лісотехнічний коледж, який співпрацює з
аналогічним начальним закладом м. Кимпулунг Молдовенеск
(Румунія) та три професійно - технічні училища)[5, с.12];
- постійно зростаючі обсяги будівельних робіт та потреба в
будматеріалах.
Аналіз показників ведення лісового господарства та функціонування підприємств деревообробної промисловості Чернівецької області вказує на доцільність формування деревообробного кластеру на територіях Путильського, Вижницького та Сторожинецького районів, що дозволить раціональніше використовувати ресурси лісового господарства йефективніше розпоряджатися виробничими потужностями.
1.
2.
3.
4.

5.
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Юлія Мизак
Науковий керівник – доц. Березка І. С.
Рельєф як чинник процесів землекористування
(на прикладі Тернопільської області)
Тернопільська область займає західну частину Подільської
височини. Ландшафти західної частини області мають значні
відмінності від ландшафтів східної частини. Ці відмінності
викликані особливостями геологічної будови території. Західна
частина області, Придністров’я, порізана густою мережею ярів,
балок і річкових долин. Проте центральна частина області
представлена слабохвилястою, майже ідеальною рівниною. Такі
форми рельєфу у центрі переходять у горбогір’я на півночі.
В області можна виділити три геоморфологічні регіони:
Мале Полісся, Поділля і Опілля.
Найпоширенішими за функціональним призначенням
ландшафтами досліджуваного регіону є сільськогосподарські,
серед яких виділяють такі види земель, як рілля, багаторічні
насадження,
сіножаті,
пасовища.
Сільськогосподарські
ландшафти займають 102,6 тис. га (60,3%) території
Тернопільщини. У структурі сільськогосподарських ландшафтів
виділяють польовий, лучно-пасовищний, садовий типи.
Значна частина орних земель приурочена до схилових та
горбогірних територій, що сприяє процесам яроутворення і
змиву верхнього родючого шару ґрунту. Лісистість
досліджуваної території становить 31%, що є досить високим
показником стійкості земель. Проте значні вирубки лісів
призвели до того, що природна лісова рослинність на території
області збереглася лише на окремих ділянках. Більшість лісових
ландшафтів представлені похідними лісами на місцях вирубки
природних лісів або штучно насадженими лісами та
полезахисними лісовими смугами.
Тернопільська область представлена великою кількістю
схилових поверхонь, які в більшій кількості вкриті лісами. На
сьогодні гострою проблемою стало те, що ці ліси масово та
незаконно вирубуються, у зв’язку з чим порушився
гідрологічний режим території, зменшилася захищеність
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ґрунту рослинністю, посилилися випадки інтенсивного
концентрованого стоку та паводки, зросла їх розмивна здатність.
У зв’язку з досить неоднорідними формами рельєфу на
Тернопіллі існують певні проблеми щодо ведення землеустрою
та землекористування, основними з яких є водна ерозія, яка
спричиняє значне яроутворення.
Внаслідок прояву ерозії в області щорічно відбувається
переміщення від 21 до 43 млн. м 3 родючого шару ґрунту на
площі 391,367 тис. га, що становить майже 37% від площі
сільськогосподарських угідь.
Відповідно до наявних відомостей з моніторингу стану
використання земель в цілому по області в тій чи іншій мірі
знаходиться в обробітку 215,5 тис. га еродованих та ерозійнонебезпечних земель. На схилових поверхнях розміщено 147 тис.
га земель. З них розміщено на схилах від 3 до 5° – 90,0 тис. га,
від 5 до 7° – 41,8 тис. га і більше 7° – 14,3 тис. га, що у
відсотковому співвідношенні становить 62%, 28% і 10%
відповідно. Велика кількість сільськогосподарських земель
знаходиться на схилах крутизною більше 5° (42 тис. га). Близько
3% сільськогосподарських угідь розміщено на схилах
більше 10° і потребують негайного вилучення із
сільськогосподарського використання.
Загальна площа кам’янистих сільськогосподарських угідь
складає 18 тис. га.
Найкращі для сільськогосподарського використання землі
розташовані в центральних і південно-східних районах
(Гусятинський, Теребовлянський, Чортківський).
Отже,
ведення
землеустрою
на
Тернопільщині
супроводжується
рядом
проблем.
Територія
області
представлена великою кількістю схилових поверхонь, на яких
знаходиться велика кількість сільськогосподарських угідь. Це
стимулює розвиток ерозії і утруднює обробіток грунту.
Обмежуючим чинником, який негативно впливає на процеси
землекористування в області, є кам’янистість місцевості, яка
визначається наявністю кам’яного матеріалу у ґрунтовому шарі.
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Вікторія Могінська
Науковий керівник – доц. Вацеба В.Я.
Історико-географічні особливості релігійної мережі
Ярмолинецького району
Згідно з історичними відомостями, сучасна територія
Ярмолинецького району перебувала колись під владою Речі
Посполитої. Після Другого поділу Польщі (1793) Ярмолинці у
складі Правобережної України ввійшли до складу Російської
імперії. Тому тут сформувалось 2 потужні потоки
віросповідання: католицизм (насаджений під час панування
Польщі) та православ’я (закладене ще з часів Київської Русі).
Загальна площа району становить 898 км², а чисельність
населення – 31 599 (на 1.10.2012).
У ХІХ столітті у Ярмолинецькому районі було зафіксовано
58 храмів різного віросповідання. Багато з них були зруйновані
через ветхість, а деякі через місцеву владу, декілька храмів
просто закрили. Кілька храмів були перероблені з однієї парафії
на іншу.
Серед
храмів
найбільшу
чисельність
нараховують
православні церкви. Їх кількість становить 48. Меншу кількість
становлять костели - 7, найменше нараховують кляшторів – 3.
Ці дані свідчать про те, що незалежно від правління в районі
домінуючою була православна парафія.
Різноманітною була також і побудова самих храмів. Їх
будували дерев’яними, кам’яними чи мурованими, деякі були з
часом перебудовані з дерев’яних в кам’яні чи муровані.
Перевагу складали все ж таки дерев’яні, яких налічено 33 від
загальної чисельності. 9 храмів кам’яних та всього 4 мурованих.
Про приблизно 20 % (12) храмів немає відомостей, з якого саме
матеріалу вони були побудовані. Коло 10 % від усіх святих
місць здебільшого через ветхість, а потім через перехід до іншої
парафії були перебудовані з дерев’яних на кам’яні або муровані.
Біля 17 церков були окремо побудовані переважно кам’яні
дзвіниці.
Найбільшою кількістю храмів серед усіх населених пунктів
відрізняється с. Солобківці. Тут знаходилося 5 різних за
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парафією храмів. Це кляштор домініканців, костел св. Йосипа
Обручника (мурований), церква Знесіння (кам’яна), церква
Покрови (дерев’яна) та церква Успіння (кам’яна). По 4 храми
знаходилося у с. Савинці та смт. Ярмолинці, 3 у с. Шарівка, по 2
храми – селах Лисівка, Михалківці, Ясенівка та Михайлівка.
У деяких церквах району знаходяться шановані ікони. Таких
церков налічується 4: церква св. Михаїла (с. Баламутівка);
церква Різдва Богородиці (с. Лисівка); церква св. Параскеви
П’ятниці (с. Михалківці); церква Різдва Богородиці (с. Шарівка).
Особливою увагою серед усіх храмів виділяється Покровська
церква-замок. Побудована як оборонна споруда. У 1476 р.
перебудовано під церкву з пристроєм в першому ярусі цегляних
склепінь на нервюрах і готичних щипців над другим ярусом
центрального об'єму [2].
На даний період у Ярмолинцях є кілька храмів, що історично
представляють православ'я та католицизм:
• Свято-Троїцька церква (УПЦ МП) – історико - архітектурна
пам'яткою місцевого значення; власне збудований храм як
Кляштор бернардинів 1761 року, але в 1832 році обернений на
православну церкву;
• парафія Преображення Господнього (УПЦ КП);
• костел св. Петра і Павла — також історико-архітектурна
пам'ятка місцевого значення; збудований у 1793—1862 роки. [3]
Як ми бачимо, релігійна мережа Ярмолинецького району на
той час була досить розвинутою та продовжує розвиватися, але
певні історичні етапи все ж таки помітно вплинули на розвиток
та функціонування храмів.
1.
2.
3.
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Тетяна Монаршек
Науковий керівник – асист. Смик О.С.
Розвиток туристичної інфраструктури
в Чернівецькій області
Інфраструктура – це сукупність галузей, підгалузей,
виробництв і служб, які створюють загальні умови для
ефективного функціонування всього відтворювального процесу
і відтворення робочої сили.
Інфраструктурна діяльність забезпечує єдність і
нерозривність відокремлених у просторі і часі процесів
виробництва матеріальних компонентів суспільного продукту.
Найважливішим її завданням є поступове звільнення основних
видів діяльності від виконання функцій
обслуговування
виробництва, зосередження їх уваги і зусиль на основній
діяльності [1].
Інфраструктура є обов’язковим компонентом будь-якої
цілісної економічної системи. Вона не тільки організовує ділові
відносини, сприяє реалізації її учасниками інтересів, а й
зумовлює спеціалізацію суб’єктів економіки на основі
диференціації зайнятих ними ринкових ніш, спрощує
юридичний та екологічний контроль, державне і громадське
регулювання ділової практики.
Інфраструктуру туристичної галузі представляють
комунікації, транспортні послуги, інженерні споруди, дороги,
суміжні індустрії туризму підприємства, які забезпечують
нормальний доступ туристів до туристичних ресурсів, їх
належне використання в цілях туризму, а також життєдіяльність
підприємств індустрії туризму. Таким чином, поняття
інфраструктури туризму охоплює різноманітні складові –
спеціалізовані туристичні підприємства, організації та установи.
Проте туристичну індустрії також формують підприємства
зв’язку й торгівлі, дорожні та комунальні служби, прикордонні і
митні переходи тощо [3].
Інфраструктура
туризму
Чернівецької
області
характеризується наявністю 12 санаторно-курортних та
оздоровчих закладів та закладів відпочинку, з яких діяло тільки 6.
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Одним із найважливіших компонентів туристичної
інфраструктури є готельне господарство. Станом на 1 січня 2011
року на території області функціонувало 31 підприємство
готельного господарства [2].
Однією
з
основних
складових
туристичної
інфраструктури
є
ресторанне
господарство.
Мережа
підприємств ресторанного господарства у порівнянні з 2009
роком збільшилась на 32 об’єкти.
Не менш важливого значення для розвитку туристичної
сфери має транспортна інфраструктура. Транспорт – одна з
найважливіших
інфраструктурних
сфер
матеріального
виробництва, яка забезпечує виробничі та невиробничі потреби
всіх галузей економіки й населення у вантажних та
пасажирських перевезень. У Чернівецькій області транспортна
інфраструктура представлена автомобільним, залізничним,
авіаційним та міським електричним транспортом.
Туристична інфраструктура Чернівецької області є
важливою передумовою формування тут повноцінного
туристичного ринку. Від рівня її функціональності та доступності
залежить сформованість туристичної індустрії регіону. Таким
чином, попри значний туристично-рекреаційний потенціал
Буковини, туристична інфраструктура регіону функціонує
неефективно.
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Особливості природоохоронного, історикокультурного, оздоровчого та рекреаційного
землекористування в межах Заставнівського району
В Заставнівському районі пріоритетні є землі сільськогосподарського призначення, але значну частину (11 %) тут займають
і землі природоохоронного, історико-культурного, оздоровчого
та рекреаційного призначення.
Згідно із «Земельним кодексом України», у структурі земельних угідь з усіх категорій виділяються землі природоохоронного та оздоровчого призначення (з природними лікувальними
властивостями), землі рекреаційного призначення (використовуються для організації відпочинку населення, туризму) та історико-культурного призначення (на яких розташовані пам'ятки
історико-культурної спадщини). Але досить часто немає чіткого
визначення цих земель та розміщення їх на територіях інших
категорій земель. До 1990 р. ці категорії земель розглядалися як
«землі спеціального призначення» разом із землями промисловості, транспорту та енергетики. У Земельному Кодексі УРСР
(від 18.12.1990 р.) землі природоохоронного, рекреаційного,
оздоровчого та історико-культурного призначення були
об’єднані в одну окрему категорію земель. У чинному Земельному Кодексі України вперше визначили ці землі різними категоріями земель. Тому, що, згідно із законодавством ці землі мають різне цільове призначення, а отже і повинні використовуватися відповідно правовому режиму окремих категорій земель.
Загальна площа земель чотирьох зазначених категорій становить 6582,3 га, з них землі природоохоронного призначення
становлять 6520,57 га (10 %), землі рекреаційного призначення
займають 61,73 га (1 %), землі історико-культурного та оздоровчого призначення на території Заставнівського району невизначені. Більша частина земель природоохоронного призначення
розташовані на території Васловівської (1275,11), Горошівецької (1210,63) та Добринівської (1969,12) сільських рад. Вони
взагалі відсутні на території Мусорівської, Прилипчанської та
Кострижівської сільських рад, хоча території цих сільських рад
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знаходяться в долині річки Дністер, яка є системо -утворюючим
чинником для земель природоохоронного призначення. Також
район багатий на карстові печери, тому на території Буковинського карстового району виділяють Заставнівський карстовий
підрайон, до якого входить печера «Кадубівська» в селі Кадубівці, площа 450 м2.
Надзвичайно багатий природний та історичний потенціал
Заставнівського району, але землі історико-культурного призначення не зазначені у землевпорядній статистиці, це означає що
на території району не проводився аналіз розміщення цих земель. В районі нараховується 7 археологічних пам’яток (с. Бабин, Василів), які представлені у переважній більшості точковими об’єктами, площі яких і прилеглих до них територій, на
нашу думку, доцільно враховувати в землевпорядній статистиці.
Площа потенційно придатних територій оздоровчого призначення в обліку не зазначена, але на території району знайдено
близько 4 джерел мінеральних вод (с. Хрещатик) та джерела
гідрокарбонатних вод (с. Дорошівці).
Щодо земель рекреаційного призначення, то їх площа становить 61,73 га. Найбільше їх знаходиться на території Репуженської сільської ради (42,61), решта в міста Заставна (12,61), у
якому знаходиться дендрологічний парк загальнодержавного
значення.
На територіях зайнятих лісами та чагарниками в межах району доцільно формувати мережу дендрологічних парків та заповідних урочищ, тому що ці лісові насадження мають природоохоронне, а не промислове призначення. Такі парки разом з
унікальною за своїми природними особливостями долиною річки Дністер можуть бути системоформуючим чинником екологічної мережі. Враховуючи те, що на землях природоохоронного
призначення можуть бути зони регульованої рекреації їх доцільно обліковувати у землевпорядних документах.
Дослідження особливостей природоохоронного, історикокультурного, оздоровчого та рекреаційного землекористування
в межах Заставнівського району є важливим для об`єктивного
аналізу існуючої ситуації в землеустрої на рівні адміністративного району, оптимізації системи землекористування в районі та
екологічно безпечного землекористування .
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Альона Назарова
Науковий керівник – асист. Шевчук А. Ю.
Сучасний стан водогонів України
Водопровідна система України – доволі складний
інженерний комплекс. На сьогодні централізованими системами
водопостачання забезпечено всі 459 міст України, 771 селище
міського типу, або 87,1% їх загальної кількості, 6316 сільських
населених пунктів, або 22,2 %, проте значна частина споруд
цього комплексу відпрацювала нормативний термін і потребує
оновлення. Найбільшою проблемою системи водопостачання
України є її зношеність, яка становить близько 30 % [1].
Найпотужніші розподільні системи водопостачання належать
Донецькій області – 20,5 та Автономній Республіці Крим –
14,2 тис. км і саме вони є найбільш технічно зношеними – 44,5
та 49,4 % з них потребують невідкладної заміни [2].
Технічний стан водогонів, який досі залишився
найскладнішим елементом в системах питного водопостачання,
у багатьох областях України продовжує погіршуватися [2].
З погіршенням технічного стану водопровідних систем
помітно знижується ефективність їх роботи та зростають
нераціональні втрати води, витоки. Показник втрат води у
міських мережах надто високий і знаходиться в межах 0,4-3,0
м3/км/год, в порівнянні з показниками у Західній Європі, які
становлять 0,1-0,4 м3/км/год.
Незадовільний технічний стан системи водопостачання
загалом та водопровідної мережі зокрема негативно
позначаються на якості очищеної води і є причиною вторинного
її забруднення [1].
Дуже важлива є стабільність якості водопровідної води.
Нерідко у водопровідній мережі спостерігаються одночасно як
корозія трубопроводів, так і випадання осаду, що провокує
формування на поверхні трубопроводів біологічних процесів.
Біологічна стабільність питної води характеризується
відсутністю умов для вторинного розвитку біоценозів під час її
транспортування та зберігання [1].
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Більшість водогонів на території України потребують
ремонту, а місцями – повної заміни. Це зумовлено їхньою
зношеністю і не найкращим вибором матеріалу трубопроводів,
тому що в наш час вже існують більш економічно обґрунтовані,
механічно міцніші, антикорозійні труби, наприклад труби з
полімерних матеріалів, які давно застосовують у Європі.
На стан водогонів України також негативно впливає їхня
неналежна експлуатація, багато водогонів були запроектовані на
більшу пропускну здатність, відповідно швидкість у
трубопроводах менша за нормативну і вода деколи застоюється,
що зумовлює погіршення якості води і стану самих водогонів.
Найкращим способом поліпшення стану водогонів України є
заміна існуючих на нові труби з полімерних матеріалів, деколи
навіть зміна їх діаметра для кращої експлуатації. Зрозуміло, що
на даний час повна заміна водогонів неможлива, тому потрібно
хоча б відремонтувати, а деколи реконструювати існуючі мережі
водопостачання, щоб хоча б знизити втрати у них.
1.

2.

3.
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Науковий керівник – проф. Кілінська К.Й.
Аналіз класифікаційних схем рекреаційно-туристичних
ресурсів
Сьогодні у географічній та рекреаційній літературі можна
зустріти значну кількість класифікаційних схем. Всі вони
побудовані на різноманітних принципах, підходах і, відповідно,
пропонують використовувати великий комплекс методів
дослідження. Виходячи з того, що об’єктом дослідження
слугуватиме створення класифікаційної схеми рекреаційнотуристичних ресурсів Івано-Франківської області, нами була
проведена аналітична робота по виокремленню тих схем, які
підходять, за такими показниками: 1) адаптовані до природних
умов, що є аналогічними для території Івано-Франківської області;
2) враховують особливості природних, соціально-економічних та
історико-культурних складових рекреаційно-туристичних ресурсів;
3) креативність (новітність) схем, які сьогодні найчастіше
використовуються в Україні.
Найповніше узагальнив класифікації ресурсів безпосередньо
туристсько-рекреаційного призначення (природних і природноантропогенних) О.О. Бейдик, А.С. Кусков, С.А. Боголюбова. При
цьому перший пропонує розглядати увесь комплекс ресурсів, які
використовуються для рекреації і туризму як рекреаційнотуристські ресурси, а інші автори радять розмежовувати окремо
туристські і рекреаційні ресурси. Оригінальну класифікацію
туристичних ресурсів запропонував французький економіст П.
Дефер. Він не відносить до туристичних ресурсів підприємства
прийому і обслуговування туристів, тому що вони лишень
дозволяють використовувати рекреаційно-туристичні ресурси, але
самі по собі не можуть служити метою туристичної подорожі. Всі
туристичні ресурси Дефер поділяє на 4 групи: гідром, фітом, літом,
антропом. В.К. Мамутов і О.І. Амоша визначають курортнорекреаційні ресурси як здатність природного середовища
здійснювати на людину сприятливий фізіологічний, психічний і
одночасно відновлювальний вплив. Павлов В.І. і Л.М. Черчик
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пропонують розглядати природно-рекреаційний потенціал як
частину природно-ресурсного потенціалу (цієї точки зору
дотримується і В.П. Руденко), і озвучують його як спроможність
розвіданих та експлуатаційних природних рекреаційних ресурсів
сприяти відтворенню здоров’я людей, їх відпочинку, фізичному,
інтелектуальному та духовному розвитку. Існують класифікаційні
схеми, у яких рекреаційно-туристичних ресурсів, розглядаються як
сукупність
природних,
природно-технічних,
соціальноекономічних комплексів та їх елементів, що сприяють відновленню
та розвитку фізичних і духовних сил людини, її працездатності і які
при сучасній та перспективній структурі рекреаційних потреб і
техніко-економічних можливостях використовуються для прямого
й опосередкованого споживання та виробництва рекреаційних
послуг (І.В. Смаль). У цьому випадку новітнім елементом схеми є
аналіз природно-технічних елементів, які напевно слід розглядати
як
рекреаційно-туристичну
інфраструктуру.
Комфортні
властивості і споживчу вартість рекреаційної діяльності пропонує
вносити у класифікації О.В Кифяк. Автор під рекреаційними
ресурсами розуміє „сукупність природних й антропогенних
геосистем, тіл та явищ природи, які мають і можуть бути
використані з метою відпочинку та оздоровлення людей певного
сегменту ринку у певний час за допомогою існуючих технологій і
матеріальних можливостей. Отже, у сучасних класифікаційних
схемах акцент ставиться на природні та історико-культурні,
соціально-економічні та технічні структурні блоки рекреаційнотуристичних ресурсів.
1.
2.
3.
4.
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Датування терасових відкладів р. Прут
за викопними рештками хоботних (Proboscidea)
У долині середньої течії р. Прут річкові тераси традиційно
датуються: І тераса (3-4 м) – післяльодовиків’ям, ІІ (5-8 м) та ІІІ
(15-25 м) – пізнім плейстоценом (валдай), IV (80-100 м) –
середнім плейстоценом (дніпро), V (8-100 м) – раннім
плейстоценом (ліхвін), VI (130-150) – верхнім пліоценом [2].
Широке днище долини вміщує комплекс акумулятивних
терас – заплави, І і ІІ надзаплавних, висота яких відрізняється
незначно. Досі вік терас визначався за аналогією з віком терас
Дністра. Основною проблемою у датуванні терасових відкладів
є відсутність знахідок фауни в терасовому алювії. У русловому
галечнику іноді трапляються рештки хоботних, які традиційно
вважались рештками Mammuthus primigenius, що, загалом не
суперечило загальноприйнятому датуванню нижніх терас.
З метою уточнення геологічного віку цих знахідок ми
дослідили кілька зразків за допомогою спеціальної методики,
що дає можливість з великою точністю за зубною системою
слонів визначити систематичну приналежність тварин цієї групи
[1; с.3].
Нами опрацьований викопний матеріал з колекцій Геологогеографічного музею та кафедри фізичної географії та
раціонального природокористування ЧНУ ім. Ю. Федьковича.
Проведені виміри 3-х зубів М3 із руслових відкладів р. Прут
(с. Цурень Герцаївського району). На одному із зубів цілком
збережено його коріння, що виключає його перевідкладення і
свідчить про його залягання in situ. Отже, він є датуючим для
вміщуючих відкладів.
Сучасна систематика слонів побудована виключно на основі
особливостей побудови корінних зубів, майже без урахування
інших органів. Це пояснюється насамперед тим, що зуби слонів
краще зберігаються у викопному стані, а тому частіше
попадають у руки науковців [1].
Використаний метод заснований на побудові й аналізі
багатовимірних діаграм у координатах: частоти пластин на
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100 мм довжини коронки (на паралельній шкалі – середня
довжина однієї пластини) і товщина емалі. Ці еволюціонуючі
ознаки традиційно використовуються як основа при визначенні
систематичної належності відносного геологічного віку слонів
мамонтової лінії. Їх значення коливаються навіть у межах
одного зуба, тому для запобігання випадковим відхиленням для
кожного М3 (остання зміна зубів) проводиться максимальна
кількість вимірів. Частота пластин визначається шляхом
підрахунку їх кількості на 100 мм довжини коронки. При
обрахунку середнього значення для кожного М3 проводиться
серія вимірів приблизно в середині бокової поверхні зуба, по
обох сторонах коронки [3].
На основі даного методу вдалось визначити, що усі 3-и зуби
належали Mammuthus intermedius [4]. Це означає, що
акумулятивна гравійно-галечникова товща, яка виповнює
корито долини Пруту, містить відклади, що датуються середнім
плейстоценом (OIS-6), а отже, накопичувалась протягом
дніпровського зледеніння. При цьому зубів власне
пізньоплейстоценового Mammuthus primigenius досі не
виявлено. Це докорінно змінює наші уявлення про вік
акумулятивної товщі та потребує подальшого різнобічного
вивчення фауністичних решток з прутського алювію.
1.
2.
3.
4.
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Наталія Огородник
Науковий керівник — асист. Пасічник М.Д.
Гідрологічна характеристика річки Серет
Серет — найдовша із приток Дністра у межах Тернопільської області. Площа її басейну 3900 км2, що становить майже 1/3
площі області. Ріка утворюється від злиття кількох потічків (Серет Правий, Серет Лівий, В’ятима, Іраберка) біля с. Ратищі, яке
слід вважати початком Серету.
Витоки Серету та верхня його течія до Тернополя мають
широкі заболочені долини, де побудовані великі стави (Заложцівський, Вертелківський, Верхньо-Іванівський) і водосховища
(Тернопільське) [2]. За Тернополем долина Серету звужується, а
нижче с. Буднів стає звивистою, з крутими схилами, переважно
залісненим. Найбільші праві притоки: Граберка, Серет Правий,
Смолянка, Лопушанка, Нестерівка, Довжанка, Брідок, Нічва,
Гнила Рудка, Перейма, Білий, Черкаська, Тупа. Ліві притоки:
Гук, Гнєзно, Млинка, Хрумова.
Водний режим Серету визначається живленням ріки, із якому переважають снігові талі води, тому досить чітко виділяється
висока весняна повінь, низька літня межень, яка порушується
дощовими паводками. У зимовий період під час відлиг також
спостерігаються підйоми рівня. Характеристика водного режиму
наводиться за даними спостережень гідрометстанцій і постів у
с. Городище (1933 - 1941, 1945 - 1956 рр.), м. Тернопіль (19451953 рр.), с. Велика Березовиця (1896-1956 рр.), с. Буданів (1904
- 1941, 1945 - 1953 рр.) та м.Чортків ( 1897 - 1929, 1940 1956 рр.).
Весняна повінь починається на початку березня і триває в
середньому місяць. Висота рівня повені 0,7-2,0 м над нулем
графіка, але при високих повенях висота максимального рівня
може досягти 3,5 м і вище. Найбільші витрати води також припадають на весну і коливаються за довжиною ріки від 54 м3/с (с.
Городище) до 313 м3/с (Чортків).
Мінімальні рівні спостерігаються у літню межень, але в
окремі роки межень переривається дощовими наводками, під
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час яких рівні та витрати води можуть стати максимальними у
році. Низькими є рівні води і в зимову межень — 0,5-1,2 м.
Термічний режим ріки характеризується тим, що у верхів’ях
протягом року температури води досить високі, особливо зимою
4-2...4-3°С (інколи до 4-4 +7°С). Де пов’язано з виходом більш
теплих підземних вод, які живлять ріку. Льодовий режим нестійкий: ріка замерзає в холодні зими, а у верхів’ях льодостав
відсутній, що знову ж таки зумовлено характером підземних
под. Тільки в дуже суворі зими верхів’я ріки покривається кригою, але з великою кількістю ополонок.
У повінь і при катастрофічних паводках підтоплюється с.
Городок і дорога у с. Верхній Іванов; затоплюються мости і
руйнуються деякі греблі [3].
Найбільші середні місячні витрати наносів припадають зазвичай на весну і складають 10,3-13,9 кг/с, в окремі роки (1948)
влітку досягають 24,0 кг/с. Величина каламутності води в середньому за рік коливається в межах 100-200 г/м3, в окремі місяці
досягає 514 г/м3 (березень 1951 р.), 556 г/м3 (лютий 1956 р.) і 680
г/м3 (липень 1948 р.).
Каламутність води в середньому 100-200 г/м3 та підвищується у повінь та паводки до 500-600 г/м3 і більше. Під час межені вода ріки тверда і має порівняно значну мінералізацію —
350 - 550 мг/л. Ріка використовується для промислового водопостачання, гідроенергетики, риборозведення. Живлення Серету
мішане, з переважанням снігового і дощового. Льодостав із кінця грудня до березня.
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Інна Олійник
Науковий керівник – асист. Пасічник М.Д.
Гідрологічні характеристики басейну річка Мукша
Річка Мукша належить до басейну Дністра і є лівою притокою першого порядку. Басейн ріки розташований у межах лісостепової зони. Протікає річка на території Хмельницької області.
За виток ріки прийнята точка земної поверхні з відміткою 310 м
над рівнем моря, яка розташована в 1 км південніше с. Стара
Гута Дунаївецького району [3]. Впадає до Дністра при північній
частині села Велика Слобідка [4].
За своїм режимом р. Мукша належить до Східноєвропейського типу. Живлення ріки змішане, переважно снігове. За період
спостережень добовий максимум опадів дорівнює 86 мм. Сталий
сніговий покрив у басейні спостерігається в 75% зим. Середня
висота снігового покриву складає 5-11см , максимальна – 53 см.
Гідрологічна вивченість режиму ріки у цілому задовільна.
Довжина ріки 48 км, площа водозабору 321 км2. Густота розчленування дорівнює 0,79 км/км2, глибина ерозійного врізу 70 – 140
м. Залісеність 14,9 %, заболоченість 0,87 %, розораність 66,7 %.
Ріка немає притоків довжиною більше 10 км. Коефіцієнт густоти
мережі (без врахування рік з довжиною менше 10 км ) складає
0,15 км/км2. Падіння ріки 189 м, середньозважений похил
3,60 м/км. Норма стоку ріки складає 26,8 млн. м3, стік маловодних років забезпеченістю 75 і 95 % відповідно 17,2 і 8,58 млн. м3
[1].
Русло (як і долина) звивисте, переважно нерозгалужене. Береги круті і обривисті, висотою 0,5 – 1 м, місцями зливаються з
нахилами долини. Складені вони суглинками в нижній течії з
сумішю, гальки, щебеню, біля витоку торф’янисті береги, переважно зарослі кущами висотою 1 – 4 м і деревами, на окремих
ділянках піддаються розмиву й руйнації (під час льодоходів) [4].
Ріка перегорожена греблями, які утворюють водосховища в
межах русла; найбільше водосховище розташоване у с. Балин і
має довжину 0,1 км, ширину до 40 м, найбільшу глибину 1,2 м;
площу 0,22 га, об’єм 1300 м3. Загальна кількість ставків і водос-
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ховищ, які регулюють місцевий стік – 22, а сумарний обсяг 1,22
млн. м3.
Вода ріки належить до гідрокарбонатного складу, жорсткість
її складає 5,2 – 6,8 мг-екв/л, загальна мінералізація 620 – 642
мг/л.
Річка використовується як джерело гідроенергії. На річці 6
мельничних гребель довжиною 16 – 85 м, із напором 0,8 – 4,0 м,
з добовою регуляцією стоку. Водоспуски дерев’яні, балочні, з
щитовими затворами. Мельниці працюють із великими переривами, використавши за кілька годин добовий запас води. Починають свою роботу вони за допомогою водяних колес діаметром
біля 3 м.
Круті схили долини ріки зазнають площинної ерозії, а також
лінійної ерозії у зв’язку з відсутністю на значних площах лісів і
чагарників, що призводить до утворення ярів і балок. Результатом ерозійних процесів є також замулення заплави і русла ріки,
підвищена мутність води.
У верхній частині басейну відкладенню намулу сприяють також руслові ставки. У верхів’ях ставків спостерігається підтоплення русла ріки і заплави.
В нижній частині басейну на землях лісогосппідприємства с.
Слобідка Кульчієвецька розташований Мукшанський державний ботанічний заказник [1].
1.
2.
3.

4.
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Павло Онуфрійчук
Науковий керівник – асист. Смірнов Я.В.
Публічна кадастрова карта України, як важливе джерело
інформації про земельні ресурси
Наявність недоліків у кадастровій системі України зумовлює
необхідність залучення новітніх технологій для їх усунення. Це
проявляється як через використання новітніх геодезичних приладів і технологій так і через загальне підвищення рівня інформатизації галузі. Інформаційні продукти створені для кадастрових цілей грають також суттєву роль при виконанні екологічного моніторингу, проектуванні нових промислових та сільськогосподарських об’єктів, аналізі особливостей розвитку системи
землекористування України.
Сучасне картографічне забезпечення території України досить застаріле. Землевпорядні плани і топографічні карти давно
не оновлювались, тому в рамках програми реформування кадастрової системи України постало питання їх оновлення та доповнення. Найефективніше це можна зробити за допомогою сучасних геоінформаційних систем (ГІС). Що дає змогу за досить невеликі економічні та часові затрати отримати потрібний результат.
З 01 січня 2013 року відомості про земельні ділянки, що містяться в Державному земельному кадастрі України, є загально
доступними та відкритими для всіх бажаючих і опубліковані в
мережі Інтернет у рамках веб-порталу «Публічна кадастрова
карта України». В шарах Публічної кадастрової карти міститься
великий обсяг інформації: ортофотоплан у масштабі 1:10 000 на
всю територію країни, дані про межі кадастрових зон та кварталів, ґрунтова карта України, а також відомості про розташування окремих земельних ділянок які надані у власність громадянам. Такий крок є великим досягненням у сфері земельних відносин, який дозволить остаточно сформувати кадастрову систему України та підвищити гарантії прав власності на землю. Побудова сучасної кадастрової комп’ютерної системи дозволяє
суттєво скоротити строки проведення операцій з землею, значно
знизити рівень корупції, скоротити витрати громадян.
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Разом з тим, Публічна кадастрова карта України зараз знаходиться в стадії активного наповнення інформацією та
розв’язання проблем технічного характеру. Типовими помилками на кадастровій карті є розташування ділянок на поверхні моря чи іншої водойми. Також трапляються випадки, коли земельні ділянки накладаються одна на одну, такі накладки зумовлені
використанням різних систем координат виконавцями геодезичних знімань. Вказані помилки зараз усуваються спеціалістами
державного агентства земельних ресурсів. Передбачена можливість надсилання повідомлення про наявність помилок громадянами через спеціальну форму інтегровану в Публічну кадастрову карту.
Можливість доступу до публічної кадастрової карти України
дозволила скористатись інформацією представленою в її шарах
та інтегрувати її з «традиційними» картографічними матеріалами (землевпорядними планами і топографічними картами). Вказаний процес інтеграції виконувався для території Рукшинської
сільської ради розташованої в Хотинському районі Чернівецької
області. Інтеграція даних та подальше картографічне моделювання виконувалось засобами ГІС MapInfo.
За ортофотопланом було створено векторні шари земельних
ділянок сільськогосподарського призначення, які поділялись в
атрибутах на кілька категорій (рілля, багаторічні насадження,
сіножаті, пасовища, перелоги). Рахувалася кількість та середній
розмір земельних ділянок кожної з категорій та визначались земельні ділянки, власникам яких видані акти на право власності.
Також виконувалось порівняння сучасного землекористування
Рукшинської сільської ради, із землекористуванням представлених на землевпорядних планах, виготовлених у кінці 80-х років
XX століття. Результат такого порівняння показав суттєвий перерозподіл земель за цільовим призначенням. Суттєво збільшилась площа ділянок під ріллею та багаторічними насадженнями
за рахунок розорювання сіножатей та пасовищ. Також спостерігається тенденція до загального зменшення площі окремої земельної ділянки. В результаті виконання дослідження можна говорити про доцільність подальшого використання Публічної кадастрової карти України як джерела інформації про земельні ресурси.
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Василь Павук
Науковий керівник – асист. Шевчук А. Ю.
Основні показники надійності систем
водопостачання
Надійність систем водопостачання визначається як складна
властивість системи зберігати в часі у встановлених межах значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати
необхідні функції в заданих режимах і умовах застосування,
технічного обслуговування, ремонтів, зберігання й транспортування. Основні показники надійності є такі:
- працездатний стан – стан об'єкта, при якому значення всіх
параметрів, що характеризують здатність виконувати задані
функції, відповідають вимогам технічної-нормативно-технічної
й (або) конструкторської документації;
- граничний стан – стан об'єкта, при якому його подальше застосування по призначенню неприпустимо або недоцільно, або
відновлення його справного або працездатного стану неможливо
або недоцільно;
- ушкодження – подія, що полягає в порушенні справного
стану об'єкта при збереженні працездатного стану;
- відмова – подія, що полягає в порушенні працездатного
стану об'єкта.
За надійністю всі об'єкти прийнятий ділити на два більших
класи: відновлювані й невідновлювані.
До відновлюваного належать такі, які у випадку виникнення
відмови можуть бути відновлені. Невідновлюваними вважаються ті об'єкти й вироби, які у випадку виникнення відмови не
можуть бути відновлені або не підлягають відновленню.
Наробіток до відмови – тривалість нормальної роботи об'єкта
від початку його експлуатації до виникнення першої відмови.
Наробіток між відмовами –т ривалість нормальної роботи
об'єкта від закінчення відновлення його працездатного стану
після відмови до виникнення наступної відмови.
Час відновлення працездатного стану – тривалість відновлення працездатного стану об'єкта.
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Надійність залежно від характеру використання об'єкта складається з більше простих властивостей, таких як:
- безвідмовність – властивість об'єкта безупинно зберігати
працездатний стан протягом деякого часу або деякого наробітку;
- ремонтопридатність – властивість об'єкта, що полягає в
пристосованості до попередження й виявлення причин виникнення відмов, ушкоджень і відновленню працездатного стану
шляхом проведення технічного обслуговування й ремонтів;
- довговічність – властивість об'єкта зберігати працездатний
стан до настання граничного стану при встановленій системі
технічного обслуговування й ремонтів;
В системах водопостачання розрізняють резервовані і нерезервовані елементи. Найпростішим прикладом нерезервованого
елемента системи подачі води є водовід, що забезпечує подачу
води й складається з декількох послідовно включених елементів.
Така система може перебувати в працездатному стані тільки при
одночасній справності всіх її елементів і їхній спільній роботі.
Резервування є основним універсальним методом забезпечення необхідної надійності систем водопостачання, як і більшості інших інженерних споруджень. Розрізняють загальне й
роздільне резервування: загальним називають метод підвищення
надійності, при якому резервується об'єкт (система) у цілому,
роздільним – метод резервування окремих елементів для системи.
1.
2.

Список літератури
Структурне резервування в мережах розгалуженого типу /
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Ольга Палатова
Науковий керівник – асист. Смик О.С.
Подієвий туризм як перспективний напрям розвитку
туристичної індустрії
Подієвий туризм – це чудова атмосфера свята,
індивідуальні умови відпочинку і незабутні враження. Головна
особливість подієвого туризму - безліч яскравих неповторних
моментів.
Подієвий туризм – вид туризму, при якому люди стають
живими свідками найбільших подій в світі спорту, культури і
мистецтва. Цей вид туризму порівняно молодий і надзвичайно
цікавий напрямок розвитку туристичної галузі, який стрімко
розвивається [1].
Концерти, ярмарки, фестивалі, кінофестивалі, футбольні
матчі, етапи з мотокросу, покази краси та інше піднімають
туристичний імідж міста. Тому важливо, щоб кожного року
подієвий туризм поповнювався новими цікавими атракціями, які
з випадкових переходили в розряд регулярних.
Саме з метою подальшого розвитку туристичної галузі в
Чернівцях, здійснено ряд заходів щодо розвитку подієвого
туризму в місті. Для покращення туристичної привабливості
міста, відродження національних традицій і створення святкової
атмосфери відпочинку на Соборній площі організовується
Різдвяний ярмарок. Під час Різдвяного ярмарку проводяться
новорічні розваги та культурно-мистецькі заходи із залученням
аматорських та фольклорних колективів міста.
У рамках святкування новорічно-різдвяних свят спільно
з Чернівецькою обласною державною адміністрацією започатковано проведення фольклорно-етнографічного фестивалю
Маланок, метою якого є пропагування та сприяння відродженню
традицій краю, обрядових дійств та створення нового туристичного продукту, який сприятиме зацікавленню потенційних
туристів.
Наймасштабнішою подією в Чернівцях є святкування
Дня міста. Щороку програма святкування Дня міста
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розробляється так, аби свято було цікавим для всіх та постійно
дивувало новими атракціями. Гості та мешканці міста мають
змогу бачити виступи народних колективів, виставку квітів,
різні майтер-класи, виставки, вікторини, тощо. В рамках заходу
проводяться свято ковалів, національних кухонь, книги та шоудефіле “Людина-аромат”, фестиваль закладів ресторанного
господарства “Буковинська смакота”, відкриті змагання з
скелелазіння, показові виступи велосипедистів, “Мистецький
узвіз”, виставки-продажі хлібобулочних та кондитерських
виробів “Буковинський завиванець” та багато інших заходів.
Традиційним для міста є “Петрівський ярмарок”. В
рамках ярмарку презентують десятки атракцій та відбуваються
міжнародні майстер-класи з народних ремесел за участю
українських та румунських народних умільців.
Особливе місце в подієвому туризмі займають спортивні
заходи. В місті постійно здійснюється цілеспрямована робота по
реалізації оздоровлення, культурного дозвілля та розвитку
фізичної культури і спорту. Щорічно в місті проводяться не
менше 200 спортивно-масових заходів з різних видів спорту.
Вже традиційними стали змагання зимового чемпіонату по
футболу, чемпіонату міської дитячо-юнацької футбольної ліги,
міжнародного футбольного турніру пам’яті О.Павленка,
всеукраїнські турніри з вільної боротьби, боротьби дзю-до,
спортивних танців, стрільби з лука, карате, шахів та інші. На
території міста проходять всеукраїнські змагання з різних видів
спорту та чемпіонат Європи з мотокросу [2].
Щороку в травні місяці проводиться Буковинський
туристичний ярмарок. Родзинкою загальноміських свят стали
започатковані свято творчих родин “Скарби єдиної родини”,
акція “Аматори народного мистецтва за здоровий спосіб життя”,
фольклорне свято “Зиму проводжаймо, весну зустрічаймо” та
багато інших.
Список літератури
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Ельвіра Папіш
Науковий керівник – асист. Пасічник М.Д.
Гідрологічні характеристики басейну річки Латориця
(в межах України)
Басейн річки Латориця має різноманітні фізико-географічні
характеристики. Високі гірські хребти Карпат поряд з досить
плоскою Угорською низовиною, з урахуванням кліматичних
особливостей зумовлюють специфіку формування гідрографічної мережі та гідрологічного режиму річок басейну. Латориця є
транскордонною річкою, яка розташована на території України і
Словаччини. Річка бере свій початок в Українських Карпатах із
джерел у 2 км південніше с. Латірка, на висоті близько 800 м,
перетинає кордон між Україною і Словаччиною північніше м.
Чоп і впадає в р. Бодрог на території Словаччини. Із загальної
площі водозбору на територію України припадає 2 907 км , а на
Словаччину – 4 715 км2. Довжина річки в межах України 144 км
(загальна довжина 191 км), загальне падіння – 703 м, середній
похил – 3,7 %.
Басейн Латориці включає в себе дві частини: саму Латорицю
та правосторонню притоку р. Лаборець. Остання впадає в Латорицю за 9 км від її гирла (тобто від початку Бодрогу). Басейн
річки Лаборець включає в себе басейн р. Уж (Ух - словацькою),
більша частина (61 %) якого розташована на території України.
На своєму шляху Латориця перетинає Верховинське низькогір'я, Полонинський хребет, Міжгірську повздовжню долину,
Вулканічний хребет і виходить на Закарпатську низовину. Середні витрати 8,8 м куб/с, (с. Підполоззя). Нижче м. Мукачеве Латориця виходить на Закарпатську низовину, в межах області
тече в західному напрямі. Русло її звивисте, замулене, непостійне, з широкою заплавою і старицями, ширина його в межень
досягає 80 м. Швидкість сповільнюється і становить 0,4...0,6 м/с.
Річний хід рівнів води на річках басейну Латориці зумовлений
змінами фаз водного режиму. Весняне водопілля проходить
переважно в березні-квітні. Інтенсивність зростання рівнів у
річках під час водопілля визначається в основному величиною
снігозапасів і температурним режимом весняного періоду. Для
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літнього меженного періоду характерні часті дощові паводки з
різною тривалістю, висотою і періодичністю. Максимальні рівні
літніх паводків часто перевищують найвищі рівні весняного
водопілля.
У серпні-жовтні спостерігається перший мінімум річного
стоку. Він пов'язаний з різким зменшенням опадів. У січнілютому формується другий мінімум, пов'язаний з відсутністю
поверхневого стоку та вичерпанням запасів підземних вод. Переважно з періодом літньої межені пов'язані мінімальні за період спостережень річні рівні води на річках басейну
Високі, інколи катастрофічні паводки характерні для кінця
осені - початку зими (листопад-грудень). Це пояснюється різким
зменшенням випаровування, високим попереднім зволоженням
водозбору, інтенсивним сніготаненням у горах, що супроводжується значними дощовими опадами. Такі паводки в басейні відмічалися в листопаді 1992 та 1998 рр., грудні 1947, 1952, 1957 та
1981 рр.
Модулі стоку закономірно зменшуються зі зниженням висоти
місцевості й від площі водозбору - від 28,2 л/с·км2 – у верхів'ях
Латориці до 12,2 л/с·км2 – на кордоні зі Словаччиною. Розподіл
стоку завислих наносів за сезонами року приблизно такий: 45–
50 % річного об’єму стоку припадає на весняний період і 25–30
% - на літній. У роки з високою водністю за літній період може
проходити до 52 % річного стоку наносів. На осінь припадає в
середньому 7–15 % річного стоку завислих наносів.
1.
2.

3.
4.
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Катерина Петруняк
Науковий керівник – доц. Паланичко О.В.
Оцінка екологічного стану русло-заплавного
комплексу річки Ворона
Сучасний екологічний стан річки Ворони багато в чому визначається ступенем зміни русла та заплави господарською діяльністю та перетворень як річки, так і її басейну. Основною формою змін русла цієї малої річки є її замулення, а також механічне забруднення русла будівельним, виробничим та побутовим
сміттям.
Варто зауважити, що вивчення заплави – це технічно складний процес, особливо під час проходження паводків. Найбільш
повне уявлення про характер заплавних процесів дає детальне
обстеження заплави. В результаті наших польових досліджень і
аналізу матеріалів дистанційного зондування Землі було запропоновано для річки Ворони виділяти низьку прируслову заплаву, яка є потенційно затоплювальною зоною під час паводків
різної забезпеченості.
Аналіз гідроекологічного стану русло-заплавного комплексу
річки Ворона має в основному якісний характер, адже кількісних характеристик отриманих нами в ході експедиційних досліджень мало. Повністю виділити заплаву на космознімку дуже
важко через її забудову, розораність та сільськогосподарське
використання. Стан заплави р. Ворона слід віднести до особливостей, що впливають на тип руслових деформацій. Адже саме
на заплавах знаходяться мостові переходи, дамби обвалування, а
також населені пункти; особливо в середній та нижній течії дана
річка має широке сільськогосподарське використання.
Для того, щоб зрозуміти, як на той чи інший тип руслових
деформацій впливає заплавний комплекс річки Ворона, ми дали
кількісну оцінку заплави в балах. Для цього було використано
методику, розроблену в Московському державному університеті
[4] і апробовану М.І. Алєксеєвським [1] і Р.С.Чаловим (1993) [4].
Вона призначена для вивчення екологічної напруженості в руслах річок.
За відповідною методикою ми визначили стан заплави річки
Ворони в балах (із збільшенням балів, від 1 до 5, зростає
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видозміненість заплави). Як відомо, заплава знаходиться у природному стані лише у верхів’ї річки, там, де вона досить вузька
(р. Ворона – с. Стримба). Відповідно їй присвоєно 1 бал. Середня частина басейну річки характеризується зростанням ширини
заплави, тому частково використовується під сінокоси та городи, а нижня, де заплава широка, - досить забудована, русло каналізоване, знаходяться дамби обвалування, різні комунікаційні
споруди. Видозмінена заплава спостерігається на рівнинній частині (р. Ворона в районі від с. Ворона до с. Підлужжя, тобто до
гирла), її майже неможливо виділити по космознімках. Заплава
повністю забудована і антропогенно перетворена (від 2 до 5 балів). Тут знаходяться гідротехнічні споруди, вона використовується під сільськогосподарські угіддя. Все це призводить до
зміни спрямованості руслових деформацій, а в деяких місцях
навіть до зміни типу русла або його повного перетворення.
Тому необхідна ефективна охорона басейну річки Ворона. На
нашу думку, для цього потрібно припинити або суттєво послабити ерозійні процеси на водозборі, зменшити обсяги водостоку
із сільськогосподарських угідь, збудувати очисні споруди та
проводити очищення стічних вод, дотримуватися вимог зберігання та внесення в грунт агрохімікатів, створити організацію із
дослідження та захисту річки із залученням державних структур
та громадськості.
1.

2.

3.

4.
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Юрій Пижик
Науковий керівник – доц. Скрипник Я. П.
Прикладні аспекти застосування картографічного
сервісу WMS при проектуванні геопорталу
м. Чернівців
Відомо, що при проектуванні картографічного web-сервісу
постає питання, яким чином передавати геопросторову інформацію клієнту. Нанесення векторних об’єктів на карту передбачає першопочаткове передання інформації про їх геометрію на
комп’ютер користувача. При певному об`ємі даних та враховуючи скромні можливості рендерів web-браузера, виникає ситуація, коли доцільніше виконати рендеринг (англ. rendering –
відрисовування) на стороні сервера та передати клієнту готовий
растр. У випадку клієнт-серверної архітектури картографічного
web-сервісу, сервер WMS (Web Map Service) стає необхідною
складовою web-додатку і виконує роль зовнішнього рендера.
Враховуючи зазначене, метою даного дослідження стало виявлення особливостей застосування web-сервісів OGC (Open
Geospatial Consortium) при проектуванні картографічних webсервісів на прикладі геопорталу м. Чернівців. Для досягнення
поставленої мети був проведений аналіз картографічних webсервісів за специфікаціями OGC та здійснений експеримент,
суть якого полягала в застосуванні сервісу WMS під назвою
MapServer при проектуванні геопорталу м. Чернівців.
Проблемам застосування картографічних web-сервісів OGC
присвячено праці ряду зарубіжних (Anthony G. Cohn, Max
Egenhofer, D. Randell) та вітчизняних (Кошкарев А. В., Ряховский В. М., Серебряков В. А.) науковців. На російськомовному
порталі GIS-Lab, присвяченому геоінформаційним системам та
дистанційному зондуванні Землі, опублікований ряд статей,
тематика яких висвітлює прикладне застосування WMS-сервісів.
Сервіс WMS забезпечує створення карт із заданим стилем
оформлення на основі даних із сервісів WFS (Web Feature
Service) та WCS (Web Coverage Service). Найпоширеніший приклад роботи WMS – створення топографічних карт на основі
векторних даних (шарів з геоінформацією про дороги, гідрографію, рослинність тощо). Характеристики WMS:
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• базові поняття – «шар» та «стиль»;
• мета – отримання карти (як RGB-растрів, так і в форматах PDF, SVG, SWF та ін.);
• завдання сервісу – отримати від клієнта запит і повернути відповідні дані;
• головний елемент – рендер.
При проектуванні геопорталу м. Чернівців в якості WMS був
використаний локальний картографічний сервер MapServer –
програмний продукт із відкритим вихідним кодом. За допомогою даного застосунку був реалізований рендеринг геопрострових даних з формату ESRI Shapefile в растрову форму представлення даних. Вихідні геодані були отримані з проекту GIS-Lab
«Данные OpenStreetMap у формате Shape».
Стиль вихідного растру, первинні дані, а також правила підписування та оверлею вказуються у файлі *.map. Налаштувавши
відповідним чином даний файл з дотриманням усіх вимог до
картографічних зображень, було отримано геозображення м.
Чернівці. Наступним етапом проектування геопорталу стала
організація передавання цього геозображення від сервера до
клієнта. Це було виконано за допомогою JavaScript-бібліотеки
OpenLayers.
Варто зауважити, що потужні ГІС-пакети (ArcGIS,
QuantumGIS та ін.) мають інструментарій для роботи з WMSсервісами. Таким чином, для редагування деяких геоданих на
сервері немає необхідності щоразу завантажувати їх до себе на
локальну машину, а потім відвантажувати у зворотному напрямі. Для цього потрібно лише налагодити підключення до WMS в
настільній ГІС, після чого можна працювати з геоданими без
додаткових операцій з ними.
Таким чином, за допомогою зв`язки MapServer та OpenLayers
в процесі експерименту було реалізовано рендеринг та передавання геозображень від сервера до клієнта. Проведене дослідження показало, що картографічний web-сервіс WMS справді є
невід`ємною частиною геопорталу. Його застосування при проектуванні та розробці дозволить якісно підвищити швидкодію, а
також поставить розроблюваний сервіс у відповідність вимогам
Open Geospatial Consortium.
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Ольга Поцілуйко
Науковий керівник – доц. Данілова О. М.

Об`єкти екологічного туризму Вінницької області
Зростання антропогенного навантаження на довкілля та
загострення екологічних проблем стало поштовхом для
екологізації різноманітних галузей людської діяльності, в тому
числі й туризму. Як наслідок, в останні десятиріччя
популярності набуває екологічний туризм, який здійснюється в
екологічно збереженому людиною навколишньому середовищі
з метою пізнання природи і відпочинку.
За територіальною ознакою екотуризм поділяють на два
види: екологічний туризм у межах об’єктів природнозаповідного фонду (ПЗФ) (розробка та проведення таких турів класичний напрям в екологічному туризмі);екологічний туризм
поза межами об’єктів ПЗФ (до цієї групи включають досить
широкий спектр екологічно орієнтованих турів – від агротурів
до круїзів на комфортабельних лайнерах).За метою подорожі
виділяють такі види екотуризму: науковий, пізнавальний,
рекреаційний[1].
Передумовами розвитку екотуризму в Вінницькій області є
об’єкти природно-заповідного фонду, рекреаційна діяльність в
межах яких може реалізуватись у формі екологічного туризму.
Зокрема, природні заповідники та заповідні урочища можуть
використовуватися для проведення режимних екскурсій,
організації на їх основі екологічних конгресів, розширення
освітньо – виховної роботи. Заказники і пам’ятки природи, як і
решту об’єктів ПЗФ, можна включати до екотуристичних
стежок та маршрутів.
Станом на 2011 р. до складу ПЗФ Вінницької області було
включено 400 територій та об’єктів загальнодержавного та
місцевого значення загальною площею 51893,28 га (2% від
загальної площі області), зокрема, 45 заказників (з них 18
загальнодержавного значення), 213 пам’яток природи (8
загальнодержавного значення), 33 заповідні урочища, 29 парків-
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пам’яток садово-паркового мистецтва (11 державного значення)
[2].
Проаналізувавши динаміку зміни мережі територій та
об’єктів природно-заповідного фонду
області, можна
констатувати, що за останнє 30 – річчя їх площа зросла в 5
разів. Проте Вінниччина займає одне з останніх місць в Україні
по відсотку заповідності території.
У межах області об’єкти ПЗФ розміщені нерівномірно.
Найбільша їх кількість знаходиться у Вінницькому (34 об’єкти),
Тростянецькому (25 об’єктів), Могилів-Подільському (24) та
Жмеринському (21) районах.
Серед об’єктів ПЗФ популярністю у туристів користуються:
парк-пам’ятка
місцевого
значення
«Благодатне»
(Олександрівський парк), який заснований у кінці XIX століття,
а основу паркових композицій складають природні лісостепові
ландшафти, які гармонійно поєднуються з архітектурним
ансамблем
палацу;
Ободівський
парк
(с.
Ободівка
Тростянецького району); Антопільський парк (Томашпільський
район) та ін.
Об’єктами екологічного туризму, через які можуть
проходити туристичні маршрути є Національний природний
парк «Кармелюкове Поділля», Коростовецький ландшафтний
заказник (Гайсинський район), Згарський загальнозоологічний
заказник (Жмеринський та Літинський райони), Бритавський
ботанічний заказник (Чечельницький район) та багато інших.
Використання об’єктів ПЗФ в екотуристичних цілях стримує
слабка розробленість регулятивного механізму платних послуг
бюджетними установами ПЗФ та неспроможність забезпечити їх
відповідну якість, відсутність детальної інформації (включаючи
спеціалізовану) про рекреаційні території, їх реклами та
популяризації в засобах масової інформації, відсутність
соціально-політичних та економічних умов, сприятливих для
інвестицій у розвиток екотуризму в Україні
Список літератури
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Науковий керівник – доц. Проскурняк М.М.

Прояви карстових процесів у карбонатних відкладах
верхньої крейди у Буковинського Подністров’ї
Карст є одним з основних ландшафтотвірних чинників у межах свого поширення. Дослідженням карсту даного регіону займались В.М. Андрійчук, В.М. Дублянський, Б.М. Іванов,
Б.О. Климчук,
В.П. Коржик,
А.Д. Кучерук,
Б.Т. Рідуш,
М.М. Проскурняк. Зважаючи на надзвичайне поширення в
регіоні сульфатного карсту та його проявів, основна увага більшості дослідників була прикута саме до нього. Натомість карсту
в карбонатних породах приділялось значно менше уваги, хоча
він відмічався дослідниками ще на початку ХХ ст. [4]. А.Д. Кучерук писав, що карст у породах крейди представлений кавернами та незначними порожнинами (до 0,5 м) [1]. Ми ж дослідили карстопрояви у цих відкладах значно більших розмірів.
Карстопрояви у відкладах крейди простежуються у сс. Онут
(п. Монастирька), Баламутівка (п. Балкон), Василів (печера в ур.
Монастир), Товтри (карстове джерело), Вікно (карстове джерело) та Бабин (п. Вечірня) [3].
Карстівні породи крейди у Буковинському Подністров’ї
представлені карбонатними відкладами. На дослідженій нами
ділянці в ур. Лиса Гора в стінці яру знизу догори послідовно
розкриваються відклади силуру, крейди та неогену.
Попередньо досліджувані крейдові відклади ур. Лиса Гора
(с. Дорошівці Заставнівського р-ну, Чернівецької обл.) ми відносили до відкладів сеноману, згідно з геологічними картами.
Проте, детальніше дослідивши розріз та порівнявши описи відслонень крейди у долині р. Дністер [2] ми дійшли висновку про
належність досліджуваних відкладів до свит альбу і турону нижньої крейди.
Розміри порожнин залежать від багатьох чинників, проте їх
граничні розміри залежать від фаціальних особливостей структури карстівної породи.
Порожнини значних розмірів були знайдені лише на одній з
досліджуваних ділянок (с. Онут), хоча на перший погляд всі досліджені відслонення одновікові та монотонно перекриті відкла-

373

дами неогену. Відмінність перебігу карстового процесу
пов’язана з неоднорідністю структури відкладів, їх фаціальною
та літологічною мінливістю, що свідчить про доволі складну
геоморфологічну будову даного регіону у мезозої. Це може бути
спричинено нерівномірністю осадонакопичення в туроні та альбі та/або нерівномірною денудацією палеоповерхні у сеномані
(про що свідчить відсутність у ріозрізі відкладів цього віку).
На досліджуваних ділянках крейдових відкладів нами встановлений гіпогенний генезис карсту за участі суфозійного процесу. Раніше подібні спелеопрояви було прийнято пов’язувати з
ерозійним генезисом. Це було пов’язано, в першу чергу, з тим,
що подібні порожнини розкривались ерозійною мережею і було
прийнято вважати, що вони промиті поверхневими водами у
період, коли рівень ерозійного врізу перебував саме на рівні підлоги даних печер.
Отже, відклади крейди відмінні на фаціальному рівні і мають різний літологічний склад, що в свою чергу спричиняє неоднакову активність карстових процесів. Там, де у крейдовій
товщі сформувались потужні пачки карбонатних порід (здебільшого, це опіщанені вапняки), карстовий процес призвів до
формування порожнин діаметром до 3-4 м. Потенційно аналогічні порожнини могли сформуватись й на інших ділянках. Це
слід враховувати при інженерно-геологічному районуванні у
даному регіоні, особливо для цілей цивільного та гідротехнічного будівництва.
1.
2.

3.
4.
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Енергетика ландшафтів
Прут-Дністровського межиріччя
Дослідження природних потоків енергії як невичерпних,
поновлюваних альтернативних джерел для суспільства мають
колосальне практичне значення, тому вони повинні посісти
пріоритетне місце в структурі географічних досліджень.
Основою для
комплексного вивчення енергетичних
властивостей ПТК виступають балансові методи. Такий
комплексний підхід дозволяє всебічно охарактеризувати
геосистеми і розробити низку практичних рекомендацій.
У рамках даних досліджень основний акцент покладено на
дослідження радіаційного та теплового режиму території. Також
подана якісна оцінка інших джерел енергії.
Радіаційний режим території визначається, перш за все,
астрономічними факторами (тривалістю дня, і висотою сонця
над горизонтом). Але він і значною мірою залежить від стану
атмосфери, передусім хмарності і характеру підстильної
поверхні. Тривалість сонячного сяйва на території даного
дослідження змінюється за сезонами, залежить від погодних
умов, тривалості дня. За багаторічними спостереженнями,
загальна річна ТСС з зх. на сх. від 1800 до 1900 годин.
При реальних умовах хмарності річне надходження сумарної
радіації коливається в межах 3800-4000
МДж/м2 при її
збільшенні у східному напрямку. При цьому внесок розсіяної
радіації становить 55-58%.
Тільки у місяці з найбільш сприятливими умовами для
проходження прямої сонячної радіації (червень-вересень) її
суми складають 51-60% від можливих.
Середньорічне значення ФАР за вегетаційний період
коливається в межах 1700-1750 МДж/м2 (2100-2200 МДж/м2
/рік). Річні суми ефективного випромінювання варіюють у
межах 1300-1400 МДж/м2.
Нерівномірність розподілу сонячної радіації в межах
ландшафтів, в першу чергу, зумовлена різноманітністю форм
рельєфу. Встановлено, що найбільшу кількість енергії
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отримують схили сх. та зх. експозиції з кутом нахилу 5-10°.

Найбільший контраст у 40 % спостерігається між схилами
пн. і пд. експозицій з крутизною 20°.
Середнє значення альбедо для даного регіону становить 2225%. Але воно варіює в широких межах в залежності від
характеру підстильної поверхні, висоти сонця, сезону року,
тощо.
На частку радіаційного балансу на більшій частині території
припадає 40-45% сумарної радіації. В абсолютних величинах
річний радіаційний баланс становить 1600 – 1800 МДж/м2,
збільшуючись з пн.-зх. на пд.-сх.
Період з позитивним радіаційним балансом складає десять
місяців. Зміна знака радіаційного балансу взимку відбувається в
кінці січня на початку лютого, а восени – в середині листопада.
У структурі теплового балансу території майже 85%
складають витрати теплоти на випаровування і лише 15% – на
турбулентний теплообмін з атмосферою. Витрати теплоти на
теплообмін з діяльною поверхнею в середньому багаторічному
дорівнюють нулю. Радіаційний індекс сухості становить 0,98,
що говорить про оптимальні умови зволоження території.
Згідно з картами Національного атласу України, густина
теплового потоку з надр Землі становить 1,3-1,6 МДж/м2·/рік у
сх. частині, а в зх. 1,6-1,9 МДж/м2·/рік. Кількість енергії
приливного тертя за оцінкою Ф. Я. Шипунова (1980), дорівнює
3,5·10-3 Дж / (м2·с).
Спираючись на досвід та дані здійсненої роботи, можна
приступати до проведення конкретних прикладних ландшафтноенергетичних досліджень на локальних ділянках. Лише
проаналізувавши дані останніх, можна буде робити достовірні
висновки про енергетику ландшафтів Прут-Дністерської
височинної області чи будь-якої іншої території.
Список літератури
1.
2.

Беручашвили Н. Л. Геофизика ландшафта : Учеб. пособие для
геогр. спец. вузов / Н. Л. Беручашвили. – М. : Высш. шк., 1990. –
287 с.
Сакали Л. И. Тепловой баланс Украины и Молдавии /
Л. И. Сокали. – Л.: Гидрометеоиздат, 1970.

376

Тетяна Рудницька
Науковий керівник – асист. Григорійчук В.В.

Сучасний стан і розвиток інфільтраційних
водозборів на території Чернівецької області
Територія області покрита густою мережею річок, струмків і
малих водотоків. Є значні запаси водних ресурсів, які разом з
транзитним стоком складають біля 10 км3. Водозабезпеченість
області з розрахунку на 1км2 і на 1 жителя більша, ніж у цілому
по Україні (4 місце), відповідно, в 2 і 1,5 разу. Найбільшими
річками, які протікають на її території, є Дністер, Прут, Сірет,
Черемош. Незважаючи на те, що область має значні водні ресурси, водна проблема залишається актуальною, зокрема для водопостачання міст. Це пов’язано, насамперед, із забрудненням
водних об’єктів стічними водами, виснаженням підземних водоносних горизонтів, нераціональним витрачанням прісної води.
Забезпеченість водними ресурсами Буковини створює сприятливі умови для розвитку різних галузей економіки, тому питання їх комплексного використання є досить вагомим.
Упродовж останніх років зменшилось водокористування на
всіх підприємствах області. Підприємства міста Чернівці також
скоротили використання води.
На цей час централізованим водопостачанням в області користуються 11 міст, 4 селища міського типу та 27 сіл. Налічується 49 водопроводів, з них: 14 комунальних, 21 відомчий і
14 сільських. На балансі житлово-комунальних підприємств області знаходиться 19 водозаборів, 3 водопровідних очисних споруд, 12 каналізаційних очисних споруд, 9 резервуарів чистої води, 18 водопровідних насосних станцій (30 % насосно-силового
обладнання працює з амортизаційним зносом), 16 каналізаційнонасосних станцій (45% насосно-силового обладнання працює з
амортизаційним зносом). Загальна довжина водопровідних мереж крім внутрішньо – будинкових – 685,4 км (в т. ч. аварійних
– 75,8 км), каналізаційних – 380,5 км (вт. ч. аварійних –
124,6 км). Водопостачання здійснюється з чотирьох поверхневих водозаборів та з 15 підземних. В експлуатації знаходиться
178 водозабірних свердловин [3].
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Відомо, що 75% споживачів м. Чернівці отримують воду з
Дністровського водозабору, що розташований за 40 км від міста,
25% – з Прутського водозабору. Відомо, що вода, яка береться з
річки Прут набагато якісніша і дешевша, тому на ній побудовано 5 інфільтраційних водозаборів, які постачають воду з алювіальних відкладів. Два водозабори знаходяться у межах міста Чернівці, решта – на території Кіцманського району [1].
Якщо русло і берег річки складені з добре проникних порід
(крупнозернистих пісків, гравійно-галечникових відкладень), за
недостатньої глибини з успіхом можуть застосовуватися інфільтраційні водозабори. Вони незамінні за відповідних геологічних умов, для забору з джерел, що пересихають, перемерзають або несуть велику кількість наносів за великих швидкостей потоку й малої глибини [2].
Інфільтраційні водозабори розташовуються в межах активного зв'язку підземних і поверхневих вод і працюють в основному за рахунок залучення вод поверхневих водотоків. Маючи високу теплоємність, підземні води перешкоджають промерзанню
в тілі водоносного горизонту, створюючи тим самим умови стійкості талих зон річкового алювію.
Інфільтраційні водозабори споруджуються в районах, де потужність гравійно-піщаного шару вздовж берега річок значна.
Для відбору води вздовж берега річки буряться свердловини на
відстані 100–200 м одна від одної і не більше 50 м від берега
річки.
Розрізняють інфільтраційні водозабори: берегові – розміщені вздовж берегів поверхневих водойм, підруслові – під їх
руслом.
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Світовий та вітчизняний досвід зрошення
в сільському господарстві
Іригація або зрошування – підведення води на поля, на яких є
нестача вологи, й збільшення її запасів у шарі ґрунту, де знаходяться коріння рослин, для збільшення родючості ґрунту. Іригація є одним з видів меліорації. Зрошування поліпшує постачання
корінню рослин вологи та поживних речовин, знижує температуру приземного шару повітря й збільшує його вологість. Це
одна з головних умов інтенсифікації сільськогосподарського
виробництва, тому правильний обробіток ґрунту повною мірою
сприяє цьому процесу.
До основних способів зрошення належать:
• традиційне;
• дощування;
• аерозольне;
• підґрунтове;
• лиманне.
Численні поливи, особливо легких ґрунтів, можуть спричинити втрату найбільш рухомих форм азоту (нітратів) через їхнє
вимивання за межі кореневмісного шару. Тому раціональне поєднання технологій зрошення та рільництва надзвичайно важливе як для сільського господарства, так і природного середовища.
На сучасному етапі розвитку суспільства визначене питання
особливо гостро постає для багатьох регіонів. З другої половині
XX століття все більшу тривогу викликаєзагострення проблеми,
пов’язаної з водопостачанням у світі й, особливо в посушливих
районах. Отже, щоб забезпечити ефективне використання водних і ґрунтових ресурсів, варто звернутися до передового досвіду. Найбільш розвинутою країною з погляду ефективності використання зрошувальних технологій є Ізраїль.
Водні ресурси Ізраїлю дуже обмежені. Споживання води на
душу населення в Ізраїлі – 350 м3 є одним із найнижчих у світі.
Підраховано, що в середньому за рік в Ізраїлі випадає 6 млрд. м3
дощових опадів. І цієї кількості 60–70% випаровується й близько 5% збігає поверхневим стоком у Середземне, Червоне та Ме-
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ртве моря. Наявні щорічні ресурси прісної води в Ізраїлі оцінюються в 1800 млн. м3. Близько 1100 млн. м3 надходить із малих
річок, струмків і джерел, 215 млн. забезпечують р. Яркон і її
притоки, 320 млн. припадає на частку ізраїльської частини
р.Йордан і 180 млн. куб. м3 можна одержати, збираючи води
дощових потоків, а також очищуючи стічні вод і опріснюючи
морську воду.
Як вже зазначалося, Ізраїль є одним із світових лідерів у сфері іригаційних технологій, тут штучно зрошується половина
сільськогосподарських земель. Високорозвинені іригаційні технології Ізраїлю стали всесвітньо відомими, понад 80% продукції
цього сектора експортується. В Ізраїлі вперше були розроблені
інноваційні технології зрошення, як-от крапельне, автоматичні
клапани й контролери, розпилювачі з низьким використанням
води, автоматичні фільтри, міні-розбризкувачі та багато іншого.
Запропоновані ізраїльськими фахівцями комп’ютеризовані системи керування крапельним зрошенням дають можливість зекономити значну кількість води, а також здійснювати підживлення.
Зрошення широко застосовується й у південних регіонах
України. Нині перевагу надають саме краплинним технологіям
зрошення. Краплинне зрошення має низку технологічних особливостей, зокрема локальний характер зволоження ґрунтів, використання для налаштування водорозподільної мережі інертних щодо навколишнього середовища матеріалів тощо.
На перших системах краплинного зрошення в Україні застосовували досить дорогі поліетиленові зрошувальні трубопроводи багаторазового використання, на яких кріпились окремі крапельниці – водовипуски.
Тепер найрозповсюдженіші системи з дешевшими поліетиленовими стрічками, в які вмонтовані емітери різних конструкцій.
1.
2.
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Сажин Надія
Науковий керівник – асист. Єремія Г.І.
Музейна спадщина Новоселицького району.
Новоселицький район розташований у південно-східній
частині Чернівецької області на лівому березі ріки Прут у
лісостеповій зоні. Площа району становить 738 квадратних
кілометрів, що складає 9 процентів території області.
Рельєф району рівнинний. Тут переважають згладжені плоскі
форми поверхні з широкими долинами і пологими схилами
невисоких горбів. Клімат району помірно континентальний з
теплим літом, м'якою зимою і достатньою кількістю
вологи. Річкова сітка представлена невеликими річками –
лівими притоками головної річки Прут. Розвідані також цілющі
мінеральні води. Їх родовища знайдені в селах Щербинці,
Черленівка, Драниця, Бояни, Магала та інших. На території
налічується понад 150 ставків та інших штучних водоймищ,
загальна площа дзеркала води яких досягає 676 гектарів. Ліси
тут займають 2626 гектарів, що становить понад 3,5 відсотка
території [3].
Історія Новоселиччини багата на пам'ятки, яких в районі є
116, серед них: 40 – пам’яток історії, 42 – археології, 30 –
архітектури та містобудування, 4 – монументального мистецтва.
В Новоселицькому районі налічуються 10 музеїв на
громадських засадах. Це музей в м. Новоселиця та сіл
Ванчиківці, Динівці, Драниця, Костичани, Мамалига, Несвоя,
Подвірне та Малинівка [2].
Придорожній вітряк кінця ХІХ – початку ХХ століть на
в’їзді в село Динівці (колишня власність жителя села Іоніки
Берника) є одним із поза музейних експонатів Динівського
історичко - етнографічного музею. В окремій залі школи на
карті землекористування села подані знайдені тут археологічні
пам’ятки різних культур, пристосування для обробки землі.
Предмети побуту й етнографії відтворюють інтер’єр селянської
молдавської хати. Тут експонуються також матеріали з історії
школи [1].
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Музей історії Новоселицького ліцею експонує матеріали про
будівництво залізниці Новоселиця - Чернівці, про перебування
тут Джона Ріда - американського письменника й публіциста,
який у 1914-1915 роках, здійснюючи поїздку на фронти першої
світової війни в Європі, з Румунії потрапляє на Буковину.
У центрі села Ванчиківці в приміщення сільської бібліотеки
знаходиться музей історії с. Ванчиківці. Тут широко
представлені речі побуту та етнографії молдавського населення
Ванчиківців і українського – Ванчинця. Цікаво висвітлено
музичне життя. Зібрані оригінальні матеріали про уродженця
села Ванчинець Степана Сабадаша – відомого композитора,
автора музики багатьох улюблених українцями пісень [1].
У музеї Драницької школи експонується багата колекція
археологічних пам’яток доісторичної доби. Представлені також
матеріали про орнітологічний заказник у селі – озеро рідкісного
гніздування рудої, білої і сірої чапель.
У Мамализькому музеї історії села виставлені пам’ятки
археології різних культур, знайдені на території села, предмети
матеріальної та духовної культури місцевих землеробів [1].
Найкращий за художньо - архітектурним вирішенням
експозиції, найбагатший за колекцією зібраних пам’яток різних
етапів історичного розвитку матеріальної і духовної культури
місцевої української людності у Новоселицькому районі –
це музей історії с. Подвірне.
Побачене в музеях наочно засвідчує непроминущу здатність
наших краян за будь - яких обставин і випробувань знаходити
духовні сили зберігати само ідентичність, Богом дану їм рідну
мову – з усіх скарбів скарб безцінний, прагнення творити і
примножувати красу рідної землі.
Нині не можна уявити повноцінного духовного життя краю
без долучення людей до історії культурних надбань, до
унікальних творінь мистецтва й архітектури, що йде з глибини
віків, міцно з’єднуючи сьогодення з минулим і прийдешнім.
Список літератури
1. http://novoselitsa.com
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Любов Семенчук
Науковий керівник – доц. Киналь О. В.
Бездощові періоди у м. Чернівці (2000-2011 рр.) як
характеристика режиму зволоження території
Під бездощовими періодами (БП) розуміють часовий
відтинок тривалістю 10 і більше днів, упродовж якого опади
відсутні або випадають у незначній (менше 1 мм) кількості. За
мінімальний шар опадів, яким припиняється тривалість БП,
приймається 5 мм, якщо опади в такій кількості випадають
протягом від 1 до 5 днів у часових межах БП. Менші кількості
опадів упродовж БП теплого періоду року не беруться до уваги
в такій якості, оскільки вони швидко випаровуються і тому не
просочуються в ґрунт на достатню глибину, не досягають
кореневої системи рослин. Їх випадання не перериває БП [2].
У теплий період року спостерігаються БП, тривалість яких
перевищує 1—2 місяці. Періоди меншої тривалості часто,
розпочавшись в одному календарному місяці, переходять на
наступний. Тому повторюваність періодів бездощів'я різної
тривалості розглянуто за весь вегетаційний період загалом [1].
Тривалість БП було розглянуто по щоденних датах за період
2000-2011 рр. [3]. Найбільша кількість БП була в 2011 році (9
випадків різної тривалості) та у 2003 році (8 випадків).
Мінімальна кількість БП спостерігається у 2004 та 2010 рр. (по 3
випадки). Найдовший БП тривав 71 день: із 15.11.2006 по
23.01.2007. Менші за тривалістю БП складали 48 днів (2002 та
2009 рр.) та 46 днів (2006 р.).
При розрахунку річного ходу ймовірності посушливих днів
до уваги бралися дні з порядковим номером 10 і більше (як
небезпечно посушливі), при цьому ступінь посушливості
кожного дня БП визначався його порядковим номером.
Піки ймовірності посушливих днів (58%) припадають на
третю декаду квітня та третю декаду листопада. Це посушливі
дні з інтервалом тривалості БП 10-20 днів. Найбільша
ймовірність появи посушливих днів з інтервалом 21-30 можлива
у другій декаді жовтня та першій декаді грудня. Найменша
можливість появи днів будь-якого ступеня посушливості
спостерігається у першій декаді лютого та третій декаді червня.
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Кількість БП різної тривалості було розбито на інтервали.
Найчастіші випадки БП тривалістю у 10-20 днів, що
простежуються кожного року, проте з різною кількістю їх
появи. Найбільша кількість спостерігається у 2000 році – 6 БП
даного діапазону тривалості та по 5 випадків у 2002, 2003 та
2011 рр. Кожного року спостерігаються БП тривалістю 21-30
днів по 3 випадки (максимум у 2000, 2007 та 2011 рр.).
Аномальна практична відсутність БП тривалістю 31-40 днів,
проте наявність інтервалу БП 41-50 наявна у 80 % років.
Яскраво виділяється бездощовий період найбільшої тривалості
за період дослідження – 71 день, при відсутності бездощових
періодів у інтервалах в 51-60 та 61-70 днів. Імовірність появи БП
різної тривалості (%) подана у таблиці:
Інтервали
тривалості
БП,дні
Імовірнісь
появи ,%

10-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

100

67

8

50

0

0

8

Отримані результати дослідження стосуються визначення
тривалості БП та їх дат, річного ходу ймовірності посушливих
днів, кількості БП різної тривалості (у інтервалах) та
ймовірності їх появи (у %). Їх можна використовувати у цілях
раціонального
природокористування
та
довгострокових
прогнозів.
1.
2.
3.
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Богдан Сидорчук
Науковий керівник – асист. Шевчук А. Ю.
Стан систем водопостачання в Україні
Сучасний стан систем централізованого водопостачання в
Україні кризовий і характеризується моральною та фізичною
зношеністю.
Найбільша проблема зношеності мереж полягає в погіршенні
стану якості води, що подається споживачам, та політиці ціноутворення та тарифікації, адже кожного року ціни на воду зростають, незважаючи на об’єми втраченої води під час транспортування.
Основним матеріалом труб водопровідних мереж України є
сталь, тоді як у європейських країнах вони відходять у минулий
час, поступаючись полімерним матеріалам. Перевага останніх,
насамперед, у довговічності, яка у 3-5 разів більше, ніж у сталевих, і сягає майже 50 років і більше. Крім того, пластмаса стійкіша до агресивності ґрунтів, екологічно чистіша та легша.
Найпотужніші розподільні системи водопостачання належать
Донецькій області – 20,5 та Автономній Республіці Крим –
14,2 тис. км і саме вони є найбільш технічно зношеними – 44,5
та 49,4 % з них потребують невідкладної заміни [2].
Технічний стан розподільних систем водопостачання, який
досі залишився найскладнішим елементом у системах питного
водопостачання, у багатьох областях України продовжує погіршуватися. До 10 % мереж, які потребують невідкладної заміни,
були лише у 5 областях: Рівненська – 4,3 %; Вінницька – 5,7 %;
Хмельницька – 7,2 %; Кіровоградська – 8,6 % та Херсонська –
10,4 %
Найбільші витоки та невраховані витрати води у 2008 році
(за даними уже неіснуючого Міністерства з питань житловокомунального господарства) мали місце у Луганській (60,7%);
Донецькій (49 %); Закарпатській (44,4 %); м. Севастополі
(43,9%) та Дніпропетровській (42,9 %) областях. Причинами
цього, як і у попередні роки, були критичний стан розподільних
водопровідних мереж, відповідного обладнання та арматури і
т.п [1].
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Основні причини втрат води:
• пошкодження трубопроводів;
• недооблік приладами обліку;
• комерційні втрати;
• витрати на протипожежні цілі;
• витоки з водорозподільного комплексу;
• спорожнення труб для ремонтів.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в
сфері комунальних послуг, під контролем якої знаходяться 134
підприємства і водовідведення (89% від усього ринку води) і
272 підприємства (96% ринку тепла), у 2013 році повідомила,
що приблизно 37% мереж централізованого водопостачання
знаходяться в аварійному стані. Повідомляється [1], загальна
протяжність мереж централізованого водопостачання і водовідведення становлять 179 809,3 км і 51 210,5 км відповідно, з яких
67 817,7 км (37,7%) і 18 553,2 (36,2) потребують негайного ремонту.
Таким чином, сьогодні стан систем водопостачання майже
повністю себе вичерпав, насамперед, морально та фізично. Зважаючи на погану забезпеченість водними ресурсами, Україні
просто необхідно якомога швидше не лише поміняти труби на
нові, а повністю модернізувати систему, зважаючи на переваги
полімерних матеріалів над використовуваними сталевими. Здоров’я та багатство держави має починатися в забезпечення надійності якісної води населенню.
Список літератури
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А.М Гіроль // Водопостачання та водовідведення. – 2008. №2. - С.1-21.
2. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2008 році. – К.: Міністерство
з питань житлово-комунального господарства України, 2009.
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Мар’яна Синько
Науковий керівник – доц. Костащук І.І.
Географічні особливості формування релігійної сфери
Закарпатської області
Релігійна сфера суспільства виконувала і виконує насамперед
засадничі духовно-культурні функції. Але враховуючи те, що
вона включає не лише систему вірувань, а й релігійні інституції,
об’єднання віруючих, її функції і вплив у цілому ширші,
охоплюють різні аспекти життєдіяльності суспільства,
формуючи загальносуспільні стереотипи поведінки, традиції,
цінності.
Незважаючи на десятиріччя гонінь на Закарпатті, релігія і
церква зуміли зберегти своє місце в суспільстві і вплив на нього.
На території Закарпатської області зосереджено 8,3 % парафій
Української православної церкви (УПЦ), 7,4 % – Української
Греко-Католицької церкви (УГКЦ), 11,5 % – Римо-Католицької
церкви (РКЦ), 50,4 % громад свідків Єгови, існують
реформатські громади та послідовники багатьох інших
релігійних об'єднань, що діють в Україні. Найбільшими
осередками релігійного життя є міста Ужгород і Мукачеве. В
наш час можна помітити стрімкий розвиток УПЦ на Закарпатті.
В багатьох місцях будуються православні храми й монастирі.
Розвиваються й поширюються також різні протестантські течії.
Натомість, Греко-Католицька церква на Закарпатті переживає
зараз період стабілізації.
У Закарпатській області, яка утворена із 13 адміністративних
районів, зареєстровано 1616 релігійних та неорелігійних громад.
Серед них УПЦ становить 605 громад, УПЦ КП (Українська
православна церква Київського патріархату) – 39, УГКЦ – 401,
РКЦ – 87, Закарпатська реформаторська церква (ЗРЦ) – 115,
інші (протестантські, іудейські, язичницькі, інші неорелігійні
громади) – 369.
Можна відстежити, що найбільша кількість зареєстрованих
громад припадає на УПЦ, друге місце займає УГКЦ, третє –
сукупність інших громад, за нею – ЗРЦ і, відповідно, РКЦ та
УПЦ КП.
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Релігійним організаціям національних меншин створено
сприятливі умови для задоволення їхніх релігійних потреб
згідно власних історичних та етнокультурних традицій. Вони на
80% забезпечені культовими спорудами. Надається їм і
різноманітна допомога та сприяння у здійсненні зв'язків з
одновірцями за кордоном, отриманні від них фінансовоматеріальної та іншої допомоги.
Закарпатська область відома багатою сакральною та
духовною спадщиною. Територію області здавен населяли
народи з різним релігійним віросповіданням. Збережені церкви,
костели, синагоги, монастирі та скити є окрасою області та
передумовою для розвитку релігійного та паломницького
туризму.
Таким чином, сучасний стан релігійних об’єднань дає
можливість дійти до висновку щодо їх поліконфесійності.
Об’єктивний аналіз територіальної структури релігійної сфери
свідчить про збереження суттєвих, історично зумовлених
регіональних відмінностей. Саме політичні кордони минулого є
одним з основних чинників релігійно-конфесійної диференціації
Закарпатської області. Так, значного впливу зазнали з боку
Угорщини, Румунії, Словаччини та Польщі прилеглі до кордонів
райони Закарпаття.
І тому нині, в умовах демократизації суспільного життя,
відкрилися сприятливі можливості для конструктивного діалогу
різних церков та релігійних організацій.
Слід відмітити, що Закарпатська область відзначається як
область з багатою сакральною та духовною спадщиною, що
зумовлено розвитком краю в самому центрі Європи та
розмаїтістю національного складу населення. Численні церкви,
костели, синагоги, монастирі та скити є окрасою області та
передумовою для розвитку релігійного та паломницького
туризму.
Список літератури
1. Річний звіт Закарпатської ОДА «Про кількість зареєстрованих
релігійних громад у розрізі районів, міст, конфесій», 2012 р.
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Олександр Сідельник
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Сучасний стан і перспективи застосування
термальної енергії океану
Перетворення термальної енергії океану – один з видів відновлюваної енергії, що дозволяє отримувати електроенергію, використовуючи різницю температур на поверхні та глибині Світового океану.
Головним завданням пристроїв, що працюють на енергії температурної різниці шарів морської води, є отримання людством
неосяжної сонячної енергії, що акумулюється Світовим океаном. Розрахунки показують, що з вертикальної різниці температур тропічного океану, залучаючи в процес перетворення 5%
енергії від сонячного випромінювання на площі 4×10^13м². можна
стабільно
забезпечити
генерування
потужності
10000ГВт [1].
Використання різниці температуртропічного океану для
отримання електроенергії вперше запропонував використовувати французький вчений д’Арсонваль у 1881 році.
Учень д’Арсонваля Жорж Клод побудував у 1930 р. першу
робочу установку отримання електроенергії з океану на Кубі
потужністю 22кВт.
У 1930 р. Нікола Тесла вивчав цю тему. І хоча він був сильно
натхнений ідеєю подібного одержання електроенергії, зрештою
прийшов до висновку, що технічний рівень його епохи перешкоджає швидкому просуванню в цьому напрямку.
У 1956 р. французькі вчені розробили проект 3 МВт електростанції для роботи в районі Кот-д’Івуару. Одначе проект не був
реалізований. Дешева нафта в 1950-х рр. дозволяла будувати
електростанції на вуглеводневому паливі значно дешевше.
У 1962 р. Г.Андерсон, працюючи над удосконаленням моделей Клода, винайшов станцію закритого циклу.
У США з 1974 року набули поширення проекти океанських
електростанцій, коли була заснована профільна лабораторія на
Гавайях. Вона стала одним з найбільших світових центрів із розробки та тестування різних способів отримання енергії морсь-
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кого градієнта. Крім того, географічно Гавайї є одним із найбільш зручних місць для використання подібних електростанцій.
Японія внесла найбільший внесок у розвиток теорії та практики систем із отримання такої енергії. У 1970 рр. компанія Токіо Електрик ПауерКомпані розробила й побудувала 100 кВт
електростанцію закритого типу в Науру. Запущена в 1981 р.
електростанція виробляла близько 120 кВт електроенергії, з
яких 90 кВт використовувалося для потреб самої станції. Залишки електрики використовувалося для постачання школи та інших об’єктів у Науру.
Цей об’єкт поставив рекорд із реального використання енергії морського градієнта.
Індія широко досліджує цю галузь. Тут розробили першу
електростанцію потужністю 1 МВт недалеко від штату Таміланд.
Як відомо, в нормальних атмосферних умовах вода кипить
за температури 100 °С, але якщо знизити атмосферний тиск,
зменшиться і температура кипіння. Тому запроектували вакуумну помпу для зниження тиску в камері кипіння й цим створили умови для закипання морської води за нижчої температури. В результаті цього утворилася пара низького тиску, яка
рухала турбогенератор. Таким чином, установка виробляла
електрику, використовуючи морську воду як робочу рідину
[2].
Отже, установки з переробленню термальної енергії океану
є дуже перспективними в південних регіонах, які мають вихід
до морів. Температурні перепади між поверхневими шарами
та придонними шарами морів дозволяють переробляти енергію. Великою перевагою під час експлуатування установок є
й вироблення прісної води, якої бракує в південних районах.
1.
2.

Список літератури
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Avery, Chih Wu, Oxford University Press, 1994.
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Науковий керівник – асист. Ємчук Т.В.
Екологічний туризм: сутність і перспективи розвитку
Однією з найбільш вдалих форм гармонійного співіснування
людини й природи у процесі туристично-рекреаційної
діяльності є екотуризм.
Екологічний туризм включає всі види туризму, орієнтовані
на збереження природного довкілля, зокрема заповідних
ландшафтів, налагодження гуманних стосунків з місцевим
населенням та органами самоврядування, поліпшення
фінансово-економічного благополуччя регіонів.
Екотуризм роблять актуальним багато чинників. Він сприяє
збереженню цілісності й розвитку природного середовища є
важливим чинником екологічного виховання людей та
ефективним
засобом
попередження
екологічних
лих
антропогенного походження. Природний туризм здатний внести
істотний внесок в національну економіку і дати країні життєво
важливі ресурси. Але його популяризація пов’язана з багатьма
труднощами, насамперед, мотиваційними та організаційними.
У світі розрізняють дві моделі екологічного туризму:
західноєвропейську та австралійську. Якщо західноєвропейська
модель м’якого – природно-орієнтованого, екологічно соціально
відповідального туризму орієнтована на культурний ландшафт
та на збереження цього ландшафту, то австралійська
реалізується у формі подорожей у переважно непорушену
природу. На даному етапі розвитку екологічного туризму
Україні притаманна західноєвропейська модель. Оскільки
більшість учених розглядають його як форму проведення
вільного часу в заповідних територіях. Хоча, незважаючи на це,
Україні слід одночасно використовувати також австралійську
модель розвитку, яку необхідно адаптувати до гірської
місцевості, а саме Карпатського та Кримського рекреаційних
регіонів [1].
Україна також має великий потенціал для екотуризму,
значну частину якого складають рекреаційні ландшафти (лісові,
приморські, гірські), природно-заповідні об’єкти (національні
природні та регіональні ландшафтні парки, біосферні
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заповідники, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва
тощо). Це унікальні ресурси для перспективного розвитку
екотуризму. Площа потенційних рекреаційних територій в
Україні становить 12,8% території країни і розподіляється
відповідно до природних особливостей регіонів: Карпатський,
Придністровський, Дніпровський, Донецько-Приазовський,
Поліський, Причорноморський, Кримський. Однак туристів
приваблюють здебільшого ті території, де природне середовище
порівняно мало змінене діяльністю людини, де наявні рідкісні і
унікальні природні об’єкти.
Особливе місце в системі екотуризму в Україні посідає
Кримський півострів. Туристам пропонують екскурсії в
Нікітський ботанічний сад, а також розроблено маршрути на
гори: Ай-Петрі, Атбаш, Нікітський перевал, Кемаль-Егерек.
Екотуристів в Україні приваблює природа Карпат, яка в
багатьох місцях зберегла свій первісний стан: урочище
«Протяте Каміння», скелі Довбуша, «Кам’яна Багачка» тощо
Екологічний туризм в Україні можна організовувати скрізь, де
наявні природні та антропогенні об’єкти, що викликають
пізнавальний та виховний інтерес.
Україні потрібно створювати розгалужену мережу гірських
притулків, невеликих кафе і ресторанів, які б функціонували у
відповідності до екологічних вимог. Потрібно створити
екологічні союзи по регіонах України (Карпатський,
Кримський), переймаючи міжнародний досвід. Також потрібні
кваліфіковані туроператори, які б організовували екологічні
тури.
Унаслідок відносно більш обмежених масштабів
екотуризму в Україні в порівнянні з іншими видами туризму,
його соціально-економічна значущість найбільш висока саме на
місцевому та регіональному рівнях. Таким чином, охоронні
території можуть стати джерелом гордості для своїх регіонів,
даючи робочі місця місцевому населенню й забезпечуючи
доходи в місцеву економіку [2].
Список літератури
1. Депутат М. Екологічний туризм в Україні: поняття,моделі та
особливості розвитку / М. Депутат // Наукові записки. - 2010. - №2.
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Основні гідрологічні характеристики басейну
річки Черемош
Водний режим рік басейну Черемошу характеризується
суттєвими змінами протягом року. Найбільш інтенсивні
підняття рівнів спостерігаються весною і на початку літа, коли
тануть сніги в горах і випадають дощі [3]. Середні багаторічні
модулі стоку коливаються в межах від 10 до 12 л/с·км2 [4].
Річки басейну характеризуються паводковим режимом.
Досить часто, особливо для гірських ділянок рік, наявний
змішаний тип формування весняної повені, коли збільшення
водності в річках відбувається не тільки за рахунок танення
снігу, а й через випадання дощу на поверхню водозборів. У
таких випадках водопілля на річках характеризується особливо
високими підняттями рівнів води.
Для водозборів Черемошу, Білого та Чорного Черемошів, при
їх середній висоті більше 1000 м, весняна повінь проходить у
квітні-травні, з максимумом у квітні. Високо в горах (вище 1200
м) максимальний стік зафіксовано в травні [2].
Мінімум стоку спостерігається як в теплий, так і холодний
період року. Перший мінімум встановлюється у вересні-жовтні і
пов'язаний з різким зменшенням опадів, другий формується в
січні-лютому, коли відсутній поверхневий стік і вичерпуються
запаси підземних вод.
Осіння і зимова межені нестійкі та нетривалі. Порушуються
дощами й відлигами. Зимова межень проявляється чітко тільки в
період зі стійкими від’ємними температурами повітря і триває
не більше 2 місяців. При відлигах зимовий стік істотно
збільшується, перериваючи меженний період. Тому у
формуванні весняного водопілля бере участь тільки частина
снігозапасів. Такі умови проходження весняного водопілля
приводять до утворення складного гідрографу стоку з багатьма
піками.
Відзначені особливості внутрірічного розподілу стоку
належать до середніх та маловодих за водністю років. У
багатоводних роках є певні відмінності. Найбільший місячний
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стік формується не в період весняної повені, а в літні місяці
(червень – липень), коли випадають інтенсивні та тривалі дощі [2].
Режим рівнів води на річках досліджуваного басейну
залежить від їх водності і в цілому відповідає коливанням стоку.
Амплітуда коливань рівнів на річках басейну зростає вниз за
течією при збільшенні їх розмірів та водності. Зростання
амплітуди рівнів води залежить також від місцевих умов та
ширини долини.
На висоту та коливання рівнів води протягом року, особливо
в межах гірської частини басейну впливають також місцеві
локальні явища підпору води, що є причиною підняття рівнів
води і не пов’язані зі зростанням витрат. Причиною такого
підпору можуть бути затори та зажори в зимовий період року,
вплив бічних приток та створення штучних водосховищ.
Останні мають значний вплив на водний режим рік Білий і
Чорний Черемош, оскільки ще на початку минулого століття у
верхів’ях цих рік створені так звані «кляузи» для підтримки
високих рівнів при сплаві лісу. Хоча сплав річками з 80-х років
припинено, дані споруди не розібрані і створюють умови для
затримки водного і твердого стоку.
Для річок гірської частини басейну Черемошу, як і для
багатьох річок Карпат, за останні 40–50 років відбулося
зниження рівня води (і відповідно русла) на 1 м і більше, через
масові
забори
руслового
алювію,
передусім
шару
самовідмостки, яка у природних умовах захищає русла річок від
розмиву [1].
1.
2.
3.
4.
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Гидрометеоиздат, 1985. – 365 с.
Физико-географическое районирование Украинской ССР / [Попов
В.П., Маринич А.М., Ланько А.И.]. – К.: Изд-во Киевского
университета, 1968. – 683 с.
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Іванна Стрипчук
Науковий керівник – доц. Андрусяк Н.С.
Особливості формування та функціонування
туристичних кластерів
Кластер, на перший погляд –
абсолютно нове і
незрозуміле поняття для українця, виявляється не таким вже й
загадковим. Кластер є однією з форм організації ведення бізнесу.
Вони відомі віддавна і означають географічну концентрацію
професій й підприємств в окремих галузях економіки. Раніше
роль кластерів була обмеженою, але з розвитком конкуренції та
комплексності сучасного господарства зросли їх обсяги і
змістовність.
Суть кластерного підходу полягає в погодженому
розвитку групи юридично незалежних компаній з одного
регіону, які працюють у суміжних галузях.
Туристичний кластер – це сконцентрована на певній
території група взаємопов'язаних підприємств і структур
туристської індустрії та інших пов'язаних з нею галузей
(транспорта, зв'язку, охорони здоров'я та інші), які взаємодіють і
взаємодоповнюють один одного при створенні комплексного
туристського продукта території.
Типова структура рекреаційно-туристичного кластера
включає в себе сектор виробництва туристичних послуг,
сервісний сектор, допоміжний сектор, сектор забезпечення
життєдіяльності тури стичного кластера.
Можливості кластерного підходу демонструє, зокрема,
зарубіжний досвід. Повністю кластеризовані фінська і
скандінавська промисловість. У США більше половини
підприємств працюють за такою моделлю виробництва. Країни
Європейського Союзу прийняли шотландську модель кластера,
при якій ядром такого спільного виробництва стає велике
підприємство, що об’єднує навколо себе невеликі фірми. Існує і
італійська модель – більш гнучка і рівноправна співпраця
підприємств малого, середнього і великого бізнесу.
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Перший крок до запровадження кластерної концепції в
Україні стала програма Асоціації “Поділля Перший” –
громадської організації, яка розпочала свою діяльність у
Хмельницький області в середині 1998 року за ініціативи
американського економіста Вольфганга Прайса.
Діяльність перших кластерів на Поділлі та в Україні дає
змогу
говорити
про
ефективність
та
актуальність
запропонованої концепції. Нажаль, в Україні кількість кластерів
збільшується повільно, і сьогодні вони існують лише у деяких
областях.
Найбільше їх – у Хмельницькій області, де розташовані
швейний, будівельний, харчовий, туристичний, сільського
туризму і промисловий кластери.
Практика діяльності існуючих кластерів показала, що
концепція кластера для інноваційного розвитку підприємств,
зокрема і малих, у сучасних умовах є найефективнішою формою
ведення бізнесу.
Тому з метою підвищення конкурентоспроможності
національних туристичних підприємств (передусім малих і
середніх) при виході на зовнішні ринки вважається
обґрунтованим запровадження туристичних кластерів і в
Україні.
Список літератури
1. Андрющенко К.А. Наукові аспекти створення екотуристичних
кластерів на Черкащині / К.А. Андрющенко, Д.М. Стеченко //
Вісник ДІТБ. – Донецьк, 2004. – № 8. – С. 69-71.
2. Бровкова К. В. Проблеми формування туристичного кластеру
Одеського регіону / К.В. Бровкова // Сталий розвиток економіки. −
№ 1. − С. 104 - 111.
3. Захарченко В. И. Кластерная форма территориальнопроизводственной организации / Захарченко В И., Осипов В. Н. –
Одесса : "Фаворит" – "Печатный дом", 2010. – 234 с.
4. Соколенко С.И. Перспективы развития кластеров туризма в
Украине / С.И. Соколенко // Бизнес-партнер. – Севастополь, 2004.
– № 3 (67). – С. 13.
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Катерина Ткачук
Науковий керівник – доц., Наконечний К.П.
Соціально-екологічні особливості розташування
Калинівського ринку
Розвиток вітчизняної роздрібної торгівлі в Україні
відбувається набагато швидшими темпами, ніж у країнах
Західної Європи і США. Перехід на сучасні форми торгівлі в у
нашій країні стався набагато пізніше, що дає можливість
використовувати для побудови і розвитку роздрібних мереж
набутий зарубіжний досвід [1, с. 257].
Такі швидкі темпи не завжди раціонально спроектовані.
Рішення приймаються без врахувань оцінки впливу на
навколишнє природне середовище, і як результат, ми маємо
значне
антропогенне
навантаження
на
екологічну
якість довкілля.
Ситуація, яка склалася в Чернівцях, типова для більшості
середніх міст України. До останнього часу торгівля розвивалася
тільки завдяки старим об’єктам або приватним підприємцям із
невеликими торгівельними площами. Починаючи з 2000 року
почала набирати обертів нова форма роздрібної торгівлі
«супермаркет», при цьому зберігаються традиційна ринкова
торгівля. На частку ринків припадає більше половини торгових
площ міста [4, с. 3].
Чернівецький Калинівский ринок – один з 5 найбільших
оптово-роздрібних речових ринків України. На території ринку
функціонують понад 9 тис. торгових і складських об’єктів
(контейнера, магазини, павільйони, столи, склади, харчові
торгові точки) і працює більше 20000 продавців. Ринок має в
розпорядженні обладнані автостоянки з множиною місць
стоянок для автобусів, вантажних і легкових автомобілів.
Клієнтами ринку є населення України і найближчих країн.
У середньому щодня ринок відвідують 20 тисяч покупців,
хоча у так звані «базарні» дні їх кількість складає сотні тисяч.
Сумарний валовий дохід КП МТК «Калинівський ринок» у 2011
році склав понад 65 мільйонів гривень.
Оцінка впливу КП МТК «Калинівський ринок» на
навколишнє середовище для діючого об’єкта з урахуванням
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реконструкції та розвитку проведена розрахунковими методами
та за даними експериментальних досліджень повітряного
середовища, водних об’єктів, і ґрунтів.
Найбільш суттєвим джерелом, що впливає на якість
атмосферного повітря прилеглої території, є автотранспорт,
який рухається по вул. Калинівській, та транспорт стоянок
ринку. В дощову і вологу погоду (>90%) вміст пилу в повітрі
знаходиться нижче межі визначення, а в суху погоду
концентрація пилу перевищує ГДК, причому основний внесок
пилу неорганізований із вмістом SiO2 >70%, концентрації
вуглецю оксиду в повітрі знаходиться в межах ГДК, або дещо
перевищує ГДК і складає від 0,9 до 1,6 ГДК, концентрація
азоту двооксиду в повітрі знаходиться на межі ГДК (від 0,6 до
1,2 ГДК).
Діяльність КП МТК «Калинівський ринок» безпосередньо
не впливає на водні об’єкти та стан ґрунту даного району
міста, оскільки стічні води відводяться у спеціалізовані
вигрібні ями. Проте територіальне розташування ринку
(заплава р. Прут) несе потенційну загрозу підтоплення ринку
через паводки та повені, як це вже відбулося у 2008 році. У
зв’язку з цим найбільш раціональним шляхом розв’язання
цієї проблеми є перенесення «Калинівського ринку» на іншу
місцевість.
Список літератури
1. Апопій В. В. Організація торгівлі. – 2-ге видання. – К.: Центр навч.
літ-ри, 2005, с. 616
2. Гуцуляк В.М., Наконечний К.П. Медико-екологічна оцінка
ландшафтів Чернівецької області : монографія / В.М. Гуцуляк,
К. П. Наконечний. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2010. – 200 с.
3. Качмарик Я. Д., Бабьонишева Г. М. Роздрібний товарообіг: його
види і показники [Електронний ресурс]. – Доступний з
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/17_3/267_Kaczmaryk_17
_3.pdf
4. Чаплінська А. А. Сучасний стан і тенденції розвитку роздрібної
торгівлі.- Чернівці, 2009, [Електронний ресурс]. – Доступний з
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2011_2_1/NV-2011V2_26.pdf
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Віта Чорна
Науковий керівник – доц. Костащук І.І.
Територіальні організації релігійної сфери
Хмельницької області
Хмельниччина на релігійній карті України займає особливе
місце, адже тут зареєстровано найбільше релігійних, зокрема
християнських, організацій. Розробка цієї теми є надзвичайно
актуальна ще й тому, що вивчення саме регіонального аспекту
дозволить ученим - релігієзнавцям робити узагальнення на
всеукраїнському рівні та виокремлювати територіальні
особливості. Відтак вивчення досвіду сфер релігійної та
соціальної роботи громадських організацій саме цієї області
дозволить виокремити певні тенденції, а аналіз їх діяльності
покаже здобутки та перспективи співпраці між християнськими
конфесіями, громадськими організаціями та державними
установами в соціальній сфері.
Радикальні зміни відбулися і в релігійній сфері, що
пояснюється наданням права вільного віросповідання, після
тривалої його заборони в радянські часи. Це, звичайно,
зумовило появу ряду нових релігійних течій, збільшення
кількості віруючих:
а) найчисленніша за кількістю приходів і віруючих
Українська православна церква, яка у трьох єпархіях
(Хмельницькій, Кам’янець-Подільській та Шепетівській)
нараховує 933 релігійні організації. Найбільше їх було у
Красилівському
(55),
Кам’янець-Подільському
(95),
м. Хмельницькому
(74),
Старокостянтинівському
(56),
Дунаєвецькому (54) районах [1];
б) другою за кількістю приходів була Українська
православна церква Київського патріархату. Їй належало 224
приходи. Найбільша кількість була зосереджена у м.
Хмельницький (27), Чемеровецькому (28), Волочиському (19),
Ярмолинецькому
(19),
Кам’янець-Подільський
(15),
Старосинявському (13), Ізяславському (10), Новоушицькому
(10), Полонському(9), Теофіпольському (8), Шепетівському (8),
Дунаєвецькому (7), Деражнянському (6), Летичівському (6)
районах.
Незначна
кількість
релігійних
організацій
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представлена у Віньковецькому (5), Городоцькому (2),
Білогірському (2), Красилівському (2), Славутському (4),
Старокостянтинівському (2) районах [1].
в) помітна за кількістю приходів була Римсько-Католицька
церква, що продовжує зміцнювати свої позиції у регіоні й
нараховує сьогодні 152 релігійні організації. Найбільше їх
зосереджувалося м. Хмельницькому (14), у Городоцькому (21),
Дунаєвецькому
(24),
Волочиський
(11),
Кам’янецьПодільському (17) районах. Незначна кількість релігійних
організацій представлена у Полонському (6), Ярмолинецькому
(8), Теофіпольському (2), Старосинявському (2), Славутському
(7),
Шепетівському
(6),
Старокостянтинівському
(2),
Деражнянському (4), Білогірському (3), Ізяславському(3),
Красилівському (4), Чемеровецькому(3), Летичівському (4),
Новоушицькому(6) районах. Переважна кількість римокатоликів у Дунаєвецькому районі, що пояснюється великою
кількістю прихожан [1];
г) Українська Греко-Католицька церква у 2010 році
продовжувала посилювати свій вплив на окремі райони області.
Нині на теренах краю діє 53 релігійні громади і 2 монастирі, які
обслуговує 24 священнослужителі, 19 недільних шкіл.
Найбільша
кількість
приходів
представлена
у
м. Хмельницькому (9)
Чемеровецькому (9), Кам’янецьПодільському (14) районах. Зовсім відсутні були приходи у
Полянському, Старосинявському, Теофіпольському районах [1].
Релігійна ситуація в області залишається непростою, у
зв’язку з наявністю релігійних громад різних віросповідань.
Головна причина такої невтішної картини, на мою думку,
полягає у відсутності у нинішньому суспільстві спільного
погляду на розв’язання цієї проблеми. Тому вивчення саме
релігійної сфери Хмельниччини досить актуальне та своєчасне.
Список літератури

1. Інформаційний звіт за 2010 рік “Про стан та тенденції
розвитку релігійної ситуації ,державно-церковних відносин
у Хмельницькій області».
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Ніна Шведова
Науковий керівник - доц. Наконечний К.П.
Медико-географічна характеристика Західного
регіону України на основі показника медикоекологічного ризику
Останніми
роками
внаслідок
порушення
режиму
виробничих процесів, у Західному регіоні значно зросла загроза
виникнення екологічних аварій і катастроф. Майже четверта
частина його населення проживає в зонах з підвищеним
екологічним ризиком функціонування промислових об'єктів. У
багатьох місцях виявляємо чіткі ознаки екологічної кризи, що
безпосередньо
сприяють
неухильному
зростанню
захворюваності [1,с.49]. Тому в нинішніх умовах постала
потреба комплексного дослідження просторово-динамічних
явищ стану здоров’я населення у зв’язку з екологічними
факторами та ризиками екологічної небезпеки.
По відношенню до інших регіонів України для Західного
характерні порівняно високі показники народжуваності та стану
здоров’я
населення.
Серед
захворювань
найбільш
поширенішимі тут хвороби систем дихання, кровообігу,
травлення, злоякісні новоутворення. Рівень смертності в регіоні
нижчий за показник по Україні. Зберігається більш рівномірне
співвідношення смертності чоловіків і жінок, міського та
сільського населення.
За даними сумарного екологічного ризику та Тпоказниками нами розраховано медико-екологічні ризики
території за запропонованою авторською формулою [3,c.168] :
Рме=1-Т·(Т·Рсум/3)
де Pме – медико-екологічний ризик;
Т – Т-показник стану здоров’я населення;
Pcум – сумарний екологічний ризик;
«3» – ваговий коефіцієнт залежності здоров’я людини від
екологічних факторів (за даними ВООЗ – 30% захворювань
людини спричинено екологічним ситуацією).
Найнижчий медико-екологічний ризик визначено для
території Чернівецької області (умовно названий – «підвищений
рівень ризику» та складає 0,415); Закарпатська (0,461),
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Львівська (0,488) та Тернопільська (0,491) визначені як
«значний рівень ризику»; Волинська (0,524), Рівненська (0,526)
та Івано-Франківська (0,549) відповідно – «високий
рівень ризику».
Об'єктивний аналіз розвитку продуктивних сил регіону в
поєднанні з оцінкою медико-екологічної ситуації та
розрахованими ризиками дає реальне уявлення про досягнутий
рівень і ефективність соціально-економічної структури.
Результати
медико-екологічного
ризику
дозволяють
визначити комплексність, доцільність, пріоритетність та
ефективність природоохоронних і санітарно-гігієнічних заходів,
спрямованих на мінімізацію погіршення стану навколишнього
природного середовища та захист здоров’я населення на
регіональному рівні.
1.

2.
3.

4.

5.
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Анастасія Шевельова
Науковий керівник – асист. Ємчук Т. В.

Природоохоронні території України як об’єкти
рекреаційної діяльності
Природоохоронні території відіграють ключову роль у
збереженні природного середовища Землі. Так, за роки
незалежності площа природно-заповідного фонду (ПЗФ)
України зросла більше ніж удвічі, проте вона недостатня і
алишається значно меншою, ніж у більшості країн Європи.
Рекреація на природно-заповідних територіях та об’єктах є
відновленням у вільний час витрачених у процесі
життєдіяльності розумових, духовних і фізичних сил людини,
що здійснюється шляхом загальнооздоровчого, культурнорозважального і пізнавального відпочинку, туризму, санаторнокурортного лікування, любительського та спортивного
рибальства і полювання, фізичної культури і спорту [1].
Природно-заповідний фонд України на 01.01.2011 року має в
своєму складі 7739 територій та об’єктів загальною площею
3744.5 тис. га.Із них за кількістю найбільшу частку мають
пам’ятки природи, заказники та заповідні урочища – разом біля
90% всіх існуючих об’єктів. За площею більше 80% ПЗФ
припадає на заказники, національні природні (НПП) та
регіональні ландшафтні парки.В різних регіонах України
показник заповідності коливається від 1,4 до 14,8%. Відношення
площі ПЗФ до площі держави становить 5,4%. Згідно з даними
Держкомстату України, в останні роки біосферні заповідники та
національні природні парки щорічно відвідує близько 3 млн.
чоловік. Найбільша кількість відвідувачів зафіксована у НПП
“Святі гори” (Донецька обл.) – більше 2 млн. чол.[3].
Рекреаційна діяльність на територіях ПЗФ здійснюється за
багатьма напрямами. Найприорітетніші марковані екоосвітні
стежки, які сформовані практично на всіх природоохоронних
об’єктах.До популярної рекреаційної діяльності у межах ПЗФ
відносять такі різновиди туризму, як пішохідний (Карпатський,
Ужанський НПП), лижний, включаючи гірськолижний (НПП
“Вижницький”, “СколівськіБескиди”), прогулянки, подорожі на
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велосипедах і кінний туризм (НПП “Синевир”). У НПП
“Вижницький” та “Шацький” перспективний водний туризм,
зокрема, спуск на надувних плотах, човнах, катамаранах,
подорожі на яхті, катання на водних лижах, віндсерфінг.
Особливий інтерес становлять унікальні геоморфологічні
пам’ятки природи для спелеотуризму (НПП “Вижницький”).
Для такого елітного рекреаційного заняття, як полювання, зараз
створюються належні умови в НПП “Синевир”, ДеснянськоСтарогутському та Азово-Сиваському НПП. Найкращі умови
для любительського і спортивного рибальства є у Шацькому
НПП.Чимало природоохоронних територій та об’єктів
володіють
потенціалом
для
розвитку
різних
видів
екстремального туризму - підводне полювання з аквалангом,
екскурсії до підводних печер і гротів, парапланеризм,
прогулянки на повітряних кулях, на дельтаплані, стрибки з
прив’язаним тросом, скелелазіння [2].
Проблемою розвитку туризму на територіях ПЗФ є мала
місткість рекреаційних об’єктів. Достатня вона в НПП„Святі
Гори”(29 тис.), по 5,4 тис. місць мають Шацький та
Карпатський
НПП. Але в більшості
природоохоронних
об’єктахстаціонарні рекреаційні об’єкти відсутні.
Отже, бачимо, що використання природоохоронних
територій у рекреаційній діяльності обґрунтоване і
перспективним. За даними ВТО, туризм на природоохоронних
територіях входить у п'ятірку основних стратегічних напрямів
розвитку туризму на період до 2020 р. Темпи зростання
популярності туризму на природоохоронних територіях прямо
пропорційні темпам зменшення кількості незмінених природних
та культурних ландшафтів. А це дає привід стверджувати, що
природоохоронні території можуть стати хорошою основою для
розвитку даної вітки туризму в Україні.
1.
2.
3.
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Ірина Шевчук
Науковий керівник –доц. О.С. Чубрей
Особливості впровадження сільського зеленого
туризму на базі двох суміжних рекреаційних районів
(на прикладі Хмельницької області)
Історично склалось так, що сільські поселення на території
України володіють значним історико-культурним потенціалом,
мають багату культуру, звичаї та побут. Враховуючи зазначені
фактори, існують всі необхідні передумови активного розвитку
сільської місцевості. Водночас, в умовах сьогодення, існує
велика проблема розвитку села. Враховуючи відсутність
необхідних інвестицій для розвитку сільської місцевості, більше
уваги варто приділяти галузям, які не потребують для свого
впровадження значних коштів. До таких галузей належить і
сільський зелений туризм, що має значну практику
впровадження на території України.
Власне, сільський зелений туризм – це специфічна форма
відпочинку в приватних господарствах сільських поселень з
використанням майна та трудових ресурсів особистого
селянського, підсобного або фермерського господарства,
природно-рекреаційних особливостей місцевості та культурної,
історичної та етнографічної спадщини регіону. Зручнішим є
ведення туристичної діяльності, коли існує розроблена система
рекреаційного районування. На території Хмельницької області
виділяють
наступні
рекреаційні
райони:
Північний,
Хмельницький,
Придністровсько-Збручанський
та
Віньковецький.
Цікаве для дослідження виявлення потенціалу співпраці між
двома суміжними рекреаційними районами. Як модель такої
співпраці можна розглядати взаємодію Північного і
Хмельницького рекреаційних районів, зокрема Шепетівського
та Старокостянтинівського адміністративних районів. На базі
Шепетівського району існує успішний досвід впровадження
проекту
сільського
зеленого
туризму,
тоді
як
Старокостянтинівщина має вагому історико-архітектурну
спадщину і, як наслідок, значний рекреаційний потенціал.
Враховуючи наведені вище територіальні особливості
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визначених районів, концепція їхньої взаємодії полягає в
такому:
• взаємна міжрайонна кооперація з обопільним зиском
(залучення туристів відпочиваючих в одному районі до
відвідування об’єктів з іншого);
• розподіл функціональних обов’язків (проживання,
харчування та базову програму туристів організувати на базі
смт. Гриців (функціонує більше 10 агроосель). Освітньопізнавальну програму організувати у вигляді виїзних екскурсій
на території Старокостянтинівського району;
• популяризація сільського зеленого туризму;
• сприяння розвитку агротуризму (розробка стратегії дій
по впровадженню набутого досвіду в інших регіонах України,
організація семінарів та ін.).
Провівши аналіз об’єктів історико-архітектурної спадщини
району, стає можливим виділити найбільш перспективні з них у
туристичному відношенні. Зокрема: м. Старокостянтинів
(Пам’ятка архітектури XVI ст. – Замок к. Острозького; млин
(1905р.); Андріївська церква (кінець ХІХ ст.); церква Різдва
Пресвятої Богородиці (1807р.); Свято-Троїцька (Замкова)
церква; Костел святого Іоанна Хрестителя, XVIІІ ст.; Комплекс
споруд Домініканського костелу з баштою XVI - XVIII ст.); с.
Самчики. Палацово-парковий ансамбль “маєток Самчики”;
“Ілляшівка”; “Киселі”; “Новоселиця”.
В результаті вдалої реалізації проекту міжрайонної взаємодії,
можна говорити про формування сприятливих умов, для
утворення нового туристичного мікрорегіону. Надалі справа
залежить від практичного втілення даної ідеї, що вимагає
спільної роботи як власників агроосель, так і органів місцевої
влади.
1.

2.

Список літератури
Лужанська Т. Ю. Сільський туризм: історія, сьогодення та
перспективи: навчальний посібник / Лужанська Т. Ю., Махлинець
С. С., Тебляшкіна Л. І. – К. : Кондор, 2008. – 385 с.
Щепанський. Е. В. Рекреаційне районування Хмельницької області
/ Е. В. Щепанський // Наук. вісник ХІУП. – 2002. – Вип.1. – С. 156161.

406

Анастасія Шеремет
Науковий керівник – доц. Круль Г.Я.
Порівняльний аналіз розвитку готельного господарства в
Закарпатській та Івано-Франківській областях
Готельно-ресторанний бізнес є основною складовою
туристичної галузі нашої держави. Розвиток внутрішнього та
міжнародного туризму значною мірою пов'язаний з рівнем
матеріально-технічної
бази
туристичних
підприємств,
розгалуженістю та різноманітністю їх мережі, якістю та обсягом
послуг, пропонованих готельним господарством. Готельні
підприємства виконують одну з основних функцій у сфері
обслуговування туристів — забезпечують їх житлом і
побутовими послугами під час подорожі.
Підґрунтям для розвитку індустрії гостинності в будь-якому
регіоні слугує потужний рекреаційний потенціал. Закарпатська
та Івано-Франківська області є одними з найбагатших в Україні
на природні, культурні, історичні, архітектурні та біосоціальні
ресурси. Вони придатні для розвитку всіх видів туризму.
Зважаючи на наявні передумови для розвитку туристичної
галузі в даному регіоні, доцільно проаналізувати сучасний стан
готельного господарства. Використовуючи дані статистичної
звітності (див. рис. 1), зазначимо що у 2010 році кількість
готелів у Закарпатській області (67 од.) в 1,8 разу перевищує
аналогічний показник по Івано-Франківській (38 од.).

Така ситуація може бути свідченням не тільки кращого
розвитку готельної справи у Закарпатті, а ще й ознакою того, що
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заклади гостинності функціонують як приватні підприємства з
іншим профілем основної діяльності. Проте, незважаючи на
недостатню кількість підприємств розміщення у даному регіоні,
в останні роки спостерігаються позитивні тенденції до
зростання чисельності готелів як у Закарпатській, так і в ІваноФранківській областях.
Вагомим показником, який характеризує розвиток
готельного бізнесу в будь-якому регіоні, є чисельність
обслужених клієнтів у закладах розміщення (див. рис. 2).

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Згідно зі статистичними даними щодо кількості туристів, які
зупинялися в готелях, то Закарпаття також посідає провідні
позиції, хоча з 2008 р. спостерігається незначний спад (на
22,4%), тоді як в Івано-Франківській області відбувається
зростання кількості відвідувачів (на 19%) – від 65,4 (2009) до
80,7 тис. осіб (2010).
Отже, зазначені області мають усі передумови для розвитку
індустрії гостинності. Проте недостатній рівень інвестицій,
недосконалість функціональної структури, низький рівень
надання основних та додаткових послуг не дозволяють
використовувати повністю наявний потенціал і зайняти належне
місце серед найрозвинутіших туристичних країн світу.
Список літератури
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Ірина Шкромида
Науковий керівник – доц. Проскурняк М.М.
Еволюція ландшафтно-архітектурних комплексів
міста Коломиї
Місто ‒ це запрограмована композиція ландшафтів, що успадкувала від природного середовища найбільш стійкі до антропогенного перетворення компоненти ‒ гірські породи і четвертинні відклади, основні риси рельєфу, зональність клімату, всі інші
компоненти – докорінно змінені або штучно створені людиною.
Дослідження міських ландшафтів актуальне в контексті загальноєвропейської концепції збереження ландшафтного різноманіття в умовах зростання ролі антропогенних чинників ландшафтогенезу. Особливо важливе вивчення історичних міст як осередків древнього урболандшафтотворення. Розв’язання проблеми полягає в раціональній організації цих територій, що можливо за умови комплексного вивчення і використання властивостей природних компонентів міського ландшафту.
Об’єктом нашого пізнання є територія міста Коломиї, предметом – особливості еволюції ландшафтних комплексів міста.
Мета роботи – комплексне дослідження просторово-часової
структури ландшафтів міста для виконання оцінкових, прогностичних,
управлінських
та
оптимізаційних
завдань.
Ландшафтознавчий
аналіз
території
міста
передбачає
дослідження просторово-часової організації ландшафтноархітектурних систем, що її складають, визначення головних
етапів і тенденції містобудівного освоєння ландшафтів
досліджуваної території, проведення історико-ландшафтної
реконстукції (відновлення ландшафтної ситуації, що існувала до
початку активного містобудівного освоєння території), вивчення
та картографування просторових структур, дослідження
особливостей їх функціонування та розвитку.
На підставі аналізу історичних праць [2; 3] дізнаємось, що
люди селилися на території сучасної Коломиї починаючи з ранньозалізної доби. Основними осередками доісторичних поселень були: урочище Косачів (липицька культура); урочище Королівка (культура карпатських курганів); теперішня територія
села Воскресінці (поселення бронзової доби, трипільської куль409

тури, культури карпатських курганів та ранніх слов’ян); теперішня вул. Замкова, школа №1 (поселення часів середньовіччя та
культури карпатських курганів); а також на територіях сучасних
сіл Печеніжина та Корнича були знайдені залишки культури
карпатських курганів.
На етапі адаптивного глиняно-дерев’яного містобудування
люди заселяли лівий берег р. Прут та правий берег р. Чорний
потік – це, переважно, заплавні комплекси. Згодом, під впливом
частих паводків, почалося переселення в північні частини міста,
на терени низькотерасової рівнини Пруту.
Етап конструктивного кам’яного містобудування характеризувався значним розширенням території міста. В цей час існувало близько 75 вулиць, активно споруджувались будівлі різного
призначення. Коломия стала окружним містом, одним з найважливіших адміністративних та промислових центрів краю.
За радянського часу Коломия з культурно-освітнього центру
перетворилася на промислово-військовий, з деструктивним ідеологічним характером планування і забудови.
Сучасна ситуація відзначається хаотичною забудовою. Значну роль відіграють малі архітектурні форми. Зросла мережа торгівельних та розважальних закладів, кав’ярень, ресторанів, готелів, туристичних комплексів [1].
Отже, розвиток ландшафтно-архітектурних комплексів міста
простежується за такими етапи містобудування: первісного
освоєння території, адаптивного глиняно-дерев’яного, конструктивного кам’яного, деструктивного залізобетонного, реконструктивного поліматеріалового будівництва.
Список літератури
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Ольга Береза
Наук. керівник - доц. Баб’юк Д.П.
ІЧ-спектри метану та його моногалогенозаміщених
похідних
Енергія коливального руху молекул є дискретною величиною, що породжує лінійчасті спектри в ІЧ-області. Однак внаслідок накладання обертального руху та недостатньої роздільної
здатності спектральних приладів, ці спектри являють собою
смуги з характерними піками. У випадку багатоатомних молекул аналіз коливального руху ускладнюється внаслідок великої
кількості можливих типів коливань. Інтерес представляють лише нормальні коливання, оскільки саме їх частоти проявляються
в експериментально отриманих ІЧ-спектрах.
Мета даної роботи – розрахувати методами квантової хімії
коливальні частоти деяких молекул та зіставити їх з експериментальними даними. Інструментом служитиме програмний пакет
HyperChem 8. Об’єктом дослідження вибрано метан та його моногалогенозаміщені похідні.
Розрахунок проводився в рамках обмеженого методу ХартріФока (RHF) з використанням чотирьох базисів: STO, 3-21G, 631G*, 6-31G**. Кореляційна взаємодія шляхом залучення методу теорії збурень Моллера-Плессета другого порядку (МР2).
Для кожного базисного набору спочатку проводилась оптимізація геометричної структури молекули, а після цього запускався
алгоритм розрахунку матриці силових постійних та коливального спектру.
У випадку молекули метану одержується багато вироджених
станів, що обумовлено її високим ступенем симетрії. Залучення
МР2 понижує коливальні частоти однак виродженність зберігається. Дослідження монозаміщених сполук метану демонструє
якісно іншу картину. У таблиці наведено результати розрахунку
для молекули хлорометану. Експериментальні значення взято з
літературних даних.
Згідно експерименту повинно бути 4 смуги. Перша знаходиться в діапазоні 700-750 см-1. З таблиці видно, що чим вищий
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базис, тим ближче теоретичне значення наближається до експериментального. Це єдиний стан, що не має виродження. В області другої спектральної смуги (950-1100 см-1) теоретично отримано 2 коливні стани, які при нехтуванні кореляційною взаємодією є виродженими. Однак при використанні низьких базисів
(STO, 3-21G) ці стани розщеплюються при застосуванні МР2.
Подібне відбувається і в області третьої спектральної смуги
(1300-1600 см-1). В області четвертої смуги (2800-3200 см-1) цей
феномен має місце тільки для базису STO. Причини такої поведінки ще належить з’ясувати у майбутньому.
Таблиця
-1
Хвильові числа молекули хлорометану (в см ) розраховані з використанням різних базисів та відповідні експериментальні смуги в ІЧ-спектрі
STO
MP2

3-21G
MP2

6-31G*
MP2

6-31G**
Експ
MP2
700-

934.3

849.3

660.2

664.0

780.3

784.3

778.3

766.9

1187.5

991.6

1093.5

997.5

1137.5

1085.2

1128.9

1063.0 950-

1187.5

1172.1

1093.5

1001.4

1137.5

1085.2

1128.9

1063.0 1100

1650.5

1512.9

1499.1

1405.5

1537.5

1468.5

1521.9

1445.3

1771.8

1661.3

1637.5

1561.9

1627.9

1545.7

1611.2

1537.9

1771.8

1681.6

1637.5

1565.0

1627.9

1545.7

1611.2

1537.9

3568.7

3354.3

3279.5

3269.9

3264.9

3152.9

3239.3

3214.4

3769.1

3544.7

3398.3

3393.8

3370.1

3264.4

3347.0

3339.4

3769.1

3581.0

3398.3

3393.8

3370.1

3264.4

3347.0

3339.4

750

13001600
28003200

Для молекул бромометану і йодометану розрахунки проводилися при використанні лише базисів STO та 3-21G, оскільки
вищі базиси для атомів Брому та Йоду, що мають велику кількість електронів, в HyperChem 8 не передбачені. У той же час
теоретичні результати з використанням цих базисів непогано узгоджуються з експериментальними даними. Одним із шляхів
дослідження цих молекул може бути використання різних типів
базису для атомів Карбону, Гідрогену та Брому чи Йоду. Такі
дослідження будуть проведені в майбутньому.
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ЧАСОВІ ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТОЛУЕНУ
У ВІДКРИТОМУ ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Толуен та його гомологи – типові забруднювачі водного середовища. Часові зміни концентрації толуену необхідно вивчати
для отримання інформації щодо еволюції його вмісту у воді,
куди він потрапляє внаслідок поступового розчинення і з якої
він випаровується. Рівновага процесів розчинення і випаровування при різних початкових концентраціях толуену визначає
час досягнення його максимального вмісту у воді.
Нами досліджено часову еволюцію вмісту толуену у воді при
різних його початкових концентраціях. Концентрацію толуену
визначали із залученням методу УФ-спектроскопії [1]. Пробу
толуену вносили у відкриту ємність з водою. Далі періодично
відбирались проби, для яких експериментально визначалось
світлопропускання. Остання величина потім перераховувалась в
оптичну густину, за змінами якої ми робили висновки про зміни
концентрації толуену у водній фазі. Оптична густина не перераховувалась в одиниці концентрації, оскільки остання лінійно
зв’язана з оптичною густиною. Ми не ставили задачу знайти
абсолютні значення концентрації толуену, а тільки її відносні
зміни, тому достатньо було проаналізувати часову еволюцію
оптичної густини системи.
Результати вимірювання оптичної густини системи подано на
рисунку. З нього видно, що для всього дослідженого діапазону
початкових концентрацій толуену спостерігається тенденція
зменшення часу досягнення максимальної концентрації толуену
в системі зі зростанням його початкового вмісту. Деякий розкид
піків максимальної концентрації толуену на рисунку пояснюється впливом експериментальних похибок приготування воднотолуенових систем та флуктуаціями умов розчинення в залежності від зміни неконтрольованих параметрів експерименту.
Отримані результати дають нам підстави зробити висновок про
те, що зі збільшенням початкового вмісту толуену спостерігається прискорення його розчинення, у той час як випаровування
з водної фази інтенсифікується не так помітно. У світлі того, що
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рівновага у системі толуен-вода-повітря визначається балансом
процесів розчинення у воді/випаровування з води [2], ця картина
виглядає логічною і підтверджує раніше висунуте припущення
про визначальну роль балансу розчинення/випаровування саме з
водної, а не з толуенової фази [2].
Крім того, очевидно, що в обраному діапазоні початкових
концентрацій толуену ми ще не досягаємо межі утворення його
насиченого розчину. Цей висновок базується на тому, що в межах вивчених концентрацій висота піку продовжує зростати зі
збільшенням концентрації толуену.
Цікаво також відзначити те, що з огляду на досить повільне
розчинення толуену [3], його максимальна концентрація у воді
досягається доволі швидко – у межах 40 хвилин.
Початкова концентрація
толуолу 0,06 мл/л
Початкова концентрація
толуолу 0,1 мл/л
Початкова концентрація
толуолу 0,2 мл/л

0,25

Оптична густина

0,2

Початкова концентрація
толуолу 0,4 мл/л

0,15

0,1

0,05

0
0
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Рис. Часові зміни оптичної густини у системі толуен-водаповітря для різних початкових вмістів толуену
1.
2.
3.
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Дослідження солюбілізації пірену в системі БТХ-ДБСН
методом УФ-спектроскопії
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Інтенсивність

Інтенсивність

Актуальність дослідження сумішей поверхнево-активних речовин (ПАР) різної природи пов'язана з їх практичною значимістю та широким спектром застосування. Для таких сумішей характерні ефекти міжмолекулярної взаємодії, що супроводжується утворенням міжмолекулярних асоціатів різної природи. Механізм взаємодії та структура утворених асоціатів залежать від
природи ПАР та концентраційного співвідношення їх у розчині.
Солюбілізація олеофільних речовин – один з ефективних методів дослідження процесів міжмолекулярної взаємодії в розчинах ПАР та їхніх сумішей. У роботі наведені результати дослідження солюбілізації пірену (С16Н10, чистота 99 %, Aldrich) у
бінарних водних сумішах ПАР. Компонентами обрані модельні
ПАР катіоноактивний бензетонію хлорид, БТХ (чистота 97 %,
Aldrich) та аніоноактивний натрій додецилбензенсульфонат,
ДБСН (чистота 97 %, Aldrich). УФ-спектри сумішей одержували
за допомогою спектрофотометра “СФ-46”.
Пірен обраний як солюбілізована речовина через те, що дає
чіткий, добре розділений спектр в ультрафіолеті: найбільш інтенсивно поглинає випромінювання в областях 230–250 нм, 255–275
нм та 300–350 нм [1].
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Рис. 1. а – УФ-спектри системи БТХ–0,001 М ДБСН; б – залежність
інтенсивності поглинання від концентрації БТХ при λ=338 нм.
Установлено, що максимальне поглинання для системи БТХ
– ДБСН – пірен спостерігається при λ=340 нм (рис. 1а). В області доміцелярних розчинів БТХ (СБТХ ≤2·10–4М) інтенсивність по416

глинання різко зростає, що свідчить про розчинення пірену в
утворених міжмолекулярних структурах і корелює зі зменшенням електричної провідності досліджуваних систем. Подальше
збільшення концентрації БТХ призводить до різкого падіння
інтенсивності світлопоглинання, що вказує на погіршення умов,
необхідних для розчинення пірену.
На основі одержаних результатів визначена солюбілізаційна
здатність розчинів індивідуальних ПАР та сумішей БДХ–ДБСН
як кількість молекул (молів) солюбілізата, що припадає на одну
молекулу (моль) міцелізованої ПАР і може бути розрахована, як
тангенс кута нахилу дотичної до ділянки кривої, де має місце
різка зміна оптичної густини.
У роботі [2] показано, що солюбілізаційна здатність розчинів
БТХ є більшою за солюбілізаційну здатність розчинів ДБСН.
Отримані нами результати (рис. 1б) свідчать про те, що солюбілізаційна здатність систем БТХ–ДБСН набуває від’ємних значень в області концентрацій бензетоній хлориду СБТХ=3·10–4–
5·10–3 М. Саме в цій концентраційній області спостерігається
зменшення оптичної густини систем БТХ–0,001 М ДБСН та зростання їх електричної провідності [3]. Базуючись на попередніх
дослідженнях, можна припустити, що в даному концентраційному
інтервалі відбувається формування гідрофільних міжмолекулярних
асоціатів, властивості яких суттєво відрізняються від властивостей
індивідуальних ПАР у цій концентраційній області.
Список літератури:
1. Механизм взаимодействия полиметакриловой кислоты с додецилбензолсульфонатом натрия в водных растворах / А. Сачко, В.
Закордонский, А. Волошиновский, Т. Голод // Журн. физ. химии. –
2009. – Т. 83, №7. – С. 1238–1245.
2. Сачко А., Закордонський В. Солюбілізаційна здатність міжмолекулярних комплексів полімета-крилової кислоти з поверхневоактивними речовинами // Тези доповідей ХІІІ наукової конференції “Львівські хімічні читання” (28 травня – 1 червня 2011, Львів).
– С. 40.
3. Бродик Н. Фізико-хімічні властивості водних сумішей поверхнево-активних речовин /Н. Бродик, А. Сачко // Матеріали студентської конференції ЧНУ (5–6 квітня, Чернівці). – 2012. – С. 343–344.
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Високотемпературна двостадійна обробка
Cd1-xZnxTe
Кадмій телурид – перспективний напівпровідниковий
матеріал типу А2В6. У залежності від легуючих домішок він
знаходить застосування як компонент сонячних батарей,
фотоприймачів, детекторів інфрачервоного, рентгенівського і
гамма-випромінювання, електрооптичних модуляторів тощо.
Детектори на основі Cd1-xZnxTe здатні ефективно працювати за
кімнатної температури. Це дозволяє створювати багатоцільові
компактні вимірювальні пристрої для ядерної спектроскопії.
Широке застосування матеріалів на основі Cd1-xZnxTe
обмежується існуванням у кристалах вкраплень другої фази, які
утворюються під час вирощування. Зокрема, вкраплення Te,
навіть невеликого розміру (<20 мкм), перешкоджають руху
носіїв заряду, які утворюються внаслідок дії жорсткого
випромінювання на напівпровідниковий матеріал. Вкраплення і
Cd, і Te погіршують також оптичні властивості зразків,
зменшуючи пропускання в ІЧ-області.
На практиці для усунення подібних ефектів кристали
Cd1-xZnxTe піддають термообробці. Її суть полягає у витримці
зразка під тиском пари одного з компонентів (Cd або Te) за
температури 873-1173 К [1].Недоліком цього методу є суттєве
зменшення питомого електричного опору матеріалу (на 4-6
порядків). Для відновлення електричних властивостей зразки
відпалюють під тиском пари іншого компонента. При цьому
одержується матеріал, вільний від вкраплень другої фази з
якісними детекторними властивостями.
У нашій роботі досліджувалися такі параметри другої стадії
термообробки кристалів Cd1-xZnxTe, як температура зразка, час
відпалу і час охолодження ампули зі зразком. Для знаходження
оптимальних умов відпалу і планування послідовності
експериментів було застосовано математичний метод крутого
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сходження Бокса-Уілсона. Його перевага полягає у можливості
реалізації відносно невеликої серії дослідів із варіюванням усіх
заданих параметрів.
Найкращі результати було одержано за наступних умов.
Спочатку кристали Cd1-xZnxTe відпалювали (Tзразка = 1073 К) під
тиском пари Cd протягом 4 год з подальшим їхнім
охолодженням до кімнатної температури зі швидкістю 2 К/хв з
метою усунення вкраплень другої фази.
Отримані зразки піддавалися другій стадії термообробки під
тиском пари Te. Параметри відпалу у даному випадку
варіювалися згідно з математичним плануванням у межах:
Tзразка = 1073-873 К, τвідпалу = 4-12 год. Охолодження зразків до
кімнатної температури проводилося програмовано зі швидкістю
2 К/хв або внаслідок гартування на повітрі.

Рис. Вольт-амперна характеристика
зразка Cd1-xZnxTe після двох відпалів ([In]~1016 ат/см3).
Опір зразка ~109 Ом·см

Кінцевий матеріал володіє питомим електричним опором
>109 Ом·см (рис.) та не містить помітної кількості вкраплень
другої фази.
Список літератури
[1] Belas E. Elimination of Inclusions in (CdZn)Te Substrates by Postgrown annealing/Belas E., M. Bugár R., Grill R., Horodysky R., Feŝ R.,
Franc J., Moravec P., Matej Z., Höschl P.// J. Electron. Mater. – 2007. –
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Визначення параметрів наночастинок срібла
методом нанотрекінгу
Металеві наночастинки завдяки особливим властивостям
знаходять широке використання в різних галузях науки, зокрема
у каталізі, молекулярній біології, медицині, надчутливих
оптичник фільтрах. Визначення параметрів нанооб’єктів,
зокрема їх розміру та розподілу частинок за розмірами, є
повсякденною потребою [1].
На сьогодні існує кілька способів дослідження визначальних
параметрів наночастинок: скануюча та просвічуюча електронні
і скануюча зондова мікроскопія. Проте усі ці методики є
вартісними та вимагають складної попередньої підготовки
зразків.
Мета цієї роботи полягає в дослідженні параметрів
колоїдних розчинів наночастинок срібла методом аналізу
траєкторій (нанотрекінгу), розробці оптимальних процедур
підготовки зразків для аналізу, встановлення впливу форми
частинок на закономірності броунівського руху. Даний метод
аналізу дозволить у реальному часі візуалізувати рух
наночастинок і отримати дані про розмір та розподіл частинок
за розмірами.
Для досліджень використано установку на основі оптичного
мікроскопа оснащеного конденсором темного поля. Для
відеозапису руху частинок – цифрову відеокамеру Olympus E-3,
та для аналізу відеофайла – комп’ютер із розробленим, за
нашою участю для середовища MatLab, програмним
забезпеченням - «Particle Analyzer», яке за формулою Стокса –
Ейнштейна розраховує гідродинамічний діаметр наночастинок.
На основі значень глибини різкості об’єктива та площі поля зору
камери розраховується концентрація наночастинок у розчині.
Дослідження проводили на водних колоїдних розчинах
срібла, які синтезували відновленням іонів Ag+ натрій
боргідридом
у
присутності
натрію
цитрату
та
полівініпіролідону.
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Приклади траєкторій наночастинки із досліджуваних зразків
наведено на рисунку.
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У роботі розроблено порядок підготовки зразків та
проведення аналізу траєкторій наночастинок методом
нанотрекінгу. Зокрема досліджено, що при необхідності
розведення слід використовувати розчин натрій цитрату, який
завдяки стабілізуючій дії приводить до утворення стабільного
розчину з найменшим ступенем укрупнення частинок.
Встановлено, що отримані з нанотрекінгу значення розмірів
наночастинок срібла є співмірними із даними оптичної
спектроскопії, оскільки відносна похибка не перевищує 6 %.
Проте при застосуванні методу до суспензій декаедричних
наночастинок срібла програма завищує розміри частинок. Так,
для розчину наночастинок із діаметром 45 нм метод нанотрекінгу показує середні значення 87 нм.
Список літератури
[1] Boyd R. New approach to inter-technique comparisons for nanoparticle
size measurements; using atomic force microscopy, nanoparticle
tracking analysis and dynamic light scattering/ Boyd R., Pichaimuthu
S., Cuenat A.// Colloids and Surfuces A. — 2011.— Vol. 387. — P.3542.
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Екологічна оцінка накопичення нітратів
у продуктах харчування
Сільськогосподарської продукції без нітратів не буває,
оскільки вони є основним джерелом нітрогену в живленні рослини. Тому для отримання не тільки високих, але і
високоякісних урожаїв вносять у грунт мінеральні та органічні
азотні добрива. Невиправдане застосування високих і надвисоких доз азотних добрив призводить до того, що надвишок
нітрогену в грунті надходить у рослини, де він накопичується у
великих кількостях.
Останнім часом доведений токсичний вплив високих доз нітратів на організм людини. Згідно із сучасними уявленнями [1],
токсична дія нітратів пов'язана із перетворенням нітратів у
нітрити. Доведено їх канцерогенну дію, особливо у разі тривалого і систематичного надходження в організм людини [1-3].
У зв’язку з цим гарантування безпеки і якості харчових продуктів є одним з актуальних питань сьогодення. Тому метою роботи
є визначення вмісту нітратів у рослинній продукції та оцінка їх
екологічної безпеки.
Проведено аналіз визначення вмісту нітратів у рослинній
продукції потенціометричним методом аналізу. З огляду табл. 1
встановлено, що найбільший вміст NO3⎯ визначено у буряку та
капусти білокачанної.
Виявлено, що для всіх ранніх культур спостерігається значне
перевищення концентрації нітратів відносно ГДК (ранні томати,
огірки). З метою з’ясування здатності капустяних овочів до накопичення нітратів визначено їх вміст у різних сортів капусти.
Відомо [2, 3], що підвищений вміст нітратів властивий раннім овочам, вирощених у закритому ґрунті, а також всім листовим овочам. З цією метою проведено порівняльний аналіз ранніх культур (результати дослідження, виконані ранньою весною
2011-2012 років) та фруктів й овочів осінньо-зимового періоду
2012 р. Результати аналізу підтверджують той факт, що для всіх
ранніх культур, вирощених в умовах захищеного ґрунту, підвищеної вологи та недостатнього освітлення спостерігається знач-
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не перевищення концентрації нітратів відносно ГДК.
Таблиця 1
Вміст нітратів у рослинній продукції
ДопустиВміст
Перевищення
мий вміст
Продукти
NO3⎯,
вмісту NO3⎯
NO3⎯ мг/кг (разів)
мг/кг
Картопля:
180
−
- домашня;
115
1,3
- магазинна
235
Морква
80
300
−
Цибуля ріпчаста
90
−
25
- домашня;
1,8
170
- магазинна
Буряк
3100
1400
2,2
Томати
250
200
1,25
Огірки
70
400
−
Капуста білока720
340
2,1
чанна
Яблуко
−
- домашнє;
45
- магазинне
58
Банан
60
−
50
60
Виноград
40
−
- білий;
- червоний
Ківі
35
−
Мандарин
30
−

Це може бути пов’язано можливо з тим, що нітрати найбільш інтенсивно поглинаються рослинами на ранніх етапах вегетації під час розвитку стебел та листків, а не в період повного
дозрівання.
1.
2.
3.

Список літератури:
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Фотостимульований синтез і сенсорні властивості
наночастинок срібла сферичної, декаедричної
та призматичної форми
Охорона навколишнього середовища, лікування та клінічна
діагностика в даний час, враховуючи їх швидкий розвиток,
потребують недорогих мобільних, мініатюрних та надчутливих
датчиків. Одним із способів створення таких систем є
використання чутливості плазмонного резонансу наночастинок
металів до показника заломлення середовища.
Ця робота присвячена порівнянню сенсорних властивостей
синтезованих
нами
наночастинок
срібла
сферичної,
декаедричної та призматичної форми, а саме їх чутливості до
зміни показника заломлення середовища, в якому вони
дисперговані. Дослідження було спрямоване на удосконалення
методики проведення експерименту та відшуканні найбільш
чутливої форми наночастинок срібла для їх подальшого
використання як сенсора на складних органічних об’єктах.
Проведена робота поділялась на два етапи: перший –
синтезування наночастинок срібла трьох різних форм, а другий
– внесення синтезованого матеріалу у розчини гліцерину різних
концентрацій. Синтез проводився за методикою, описаною в [1].
Подальший ріст нанодекаедрів та нанопризм з наносфер
протягом трьох та семи діб відповідно здійснювався у
сконструйованному нами опромінювачі з використанням RGBдіодів з довжиною хвилі 470 нм (для декаедрів) та 630 нм (для
призм).
Отримані три зразки частинок із наступними максимумами
поглинання : 405 нм, 484 нм та 766 нм (рис.1). На другому етапі
для перевірки сенсорних властивостей були використані два
розчини: розчин наночастинок без гліцерину та розчин
гліцерину з масовою часткою розчиненої речовини 30%.
Вимірювання спектра поглинання досліджуваної системи для
кожної проби, а також для розчину наночастинок без додавання
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гліцерину проводили на спектрофотометрі OceanOptics USB650, а показника заломлення — на рефрактометрі УРЛ-1.
За
отриманими
експериментальними
даними
був
побудований графік залежності положення максимуму піка
поглинання світла розчинами наночастинок від показника
заломлення у досліджуваній системі (рис. 2).

Рис.1.
Спектри
екстинкції
досліджуваних наночастинок

Рис.2.Розташування максимумів
поглинання
наночастинок
у
середовищах
з
різним
показником заломлення

На одержаному графіку видно, що при переході від
сферичних наночастинок до декаедричних і далі до
призматичних, стабілізованих полівінілпіролідоном, плазмонна
чутливість зростає від 285 нм/ОПЗ до 900 нм/ОПЗ. Отже,
синтезовані нами нанопризми мають значно більшу чутливість
до зміни показника заломлення, ніж основні відомі на сьогодні
золоті та срібні наноструктури [2]. Це явище визначає
можливість і перспективність використання саме цих
наночастинок для мультиплексного кодування та створення
сенсорів.
Список літератури
1. 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.
2. McFarland A. D. Single Silver Nanoparticles as Real-Time Optical
Sensors with Zeptomole Sensitivity / A. D. McFarland and R. P. Van Duyne
// Nano Lett. — 2003. — Vol. 3, No. 8. — Р. 1057-1062.
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Деякі особливості розчинення олова з відходів
виготовлення металевої тари
Технологія виготовлення металевої тари із залізної жерсті,
вкритої оловом, базується переважно на використанні
природної сировини – мінералу каситериту чи олов’яного
колчедану. Видобування мінералів та їх переробка
супроводжується низкою негативних явищ – порушенням
поверхневого шару літосфери, забрудненням атмосферного
повітря пилом, утворенням значних кількостей твердих відходів
виробництва олова. Зменшити такий негативний антропогенний
вплив на навколишнє природне середовище можна шляхом
рециркуляції олова, яким вкрито відходи виробництва металевої
тари й ужита тара. Визнано, що вигідніше добути олово з
відходів, що вкриті цим металом, ніж з природної сировини.
Важливий етап на цьому шляху – розчинення олова з поверхні
металевої жерсті. Для цього ефективне використання водного
розчину натрій гідроксиду. Олово в розчин переходить в
основному у вигляді Sn2+; частина Sn2+ окиснюється до Sn4+
киснем повітря. У лужному розчині іони Sn2+ і Sn4+ утворюють
аніони станіту SnO22– і станату SnO32– відповідно.
Мета роботи – дослідження процесів розчинення олова з поверхні металевої жерсті. Для цього використано методи гравіметрії, хроноамперометрії й вольтамперометрії в потенціодинамічному режимі. Застосовано розчин натрій гідроксиду – 120 г/л
за температур 289 К і 353 К. Природно, що збільшення температури у зазначеному інтервалі призводить до збільшення швидкості розчинення олова з 0,8.10-5 до 2,5.10-5 мг/см2·хв. Розчинення олова за більшої температури розчину ефективніше, але
потребує певних затрат енергії. Виробництво енергії – теплової
чи електричного струму, також супроводжується негативними
екологічними наслідками. Для уникнення цього небажаного
явища нами застосовано спосіб активації розчинення олова
шляхом створення гальванічних пар «залізна жерсть, вкрита
оловом – метал (М), менш активний, ніж олово». У
використаних нами гальванічних парах метал М – свинець чи
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v*10

4
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мг/см *хв

платина. Вплив металу М гальванічної пари на швидкість
розчинення олова відображено на рис.1.
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Рис.1. Швидкість розчинення олова: 1-хімічне; у складі гальванічних пар зі свинцем – 2 і платиною – 3

Для вольт-амперних досліджень розчинення олова у розчині
натрій гідроксиду (120 г/л) використано мікродисковий
електрод з олова металічного (ОМ) й потенціостат ПИ-50-1,1.
Характерні анодні вольт-амперні залежності розчинення олова
показано на рис.2. Наявність максимуму на вольт-амперній
кривій може бути зумовлено сповільненою дифузією
гідроксильних іонів до поверхні електроду, а також досягненням
величини розчинності станіт-аніону.
Вперше виявлено другу
хвилю анодного розчинення олова; вона може
бути зумовлена окисненням Sn2+ до Sn4+ й
утворенням станат-аніону. Розраховано коефіцієнти рівнянь залежності граничного анодного струму розчинення
олова від кореня квадратРис.2. Вольт-амперні залежності роз- ного швидкості розгортки
чинення ОМ за різних температур:
потенціалу електрода і
1-292 К, 2-299 К, 3-304 К
температури розчину.
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Багатокамерна кінетична модель росту Triticum L в
умовах забруднення субстрату міддю
Питання забруднення продуктів харчування важкими
металами, а відтак, токсичності є глобальною проблемою.
Інтенсивні
агротехнології
передбачають
використання
мінеральних добрив, стимуляторів росту та засобів захисту
рослин. Інколи грунти є забрудненими, у тому числі й важкими
металами, тоді як транспорт цих речовин у рослини недостатньо
вивчений.
Деякі важкі метали в невеликих концентраціях потрібні
всім живим організмам, оскільки входять в склад ферментів і
беруть участь у багатьох фізіологічних реакціях і процесах, які
мають місце в рослині. Зокрема, мідь є найважливішим
елементом для росту рослин. Ґрунти природно, містять мідь в
тій чи іншій формі, в кількості 2-100 ppm і в середньому вміст
становить близько 30 ppm. Особливий інтерес представляла
частина кривої доза-ефект після оптимальної для росту
концентрації.
Дане дослідження стосується механістичного моделювання
росту рослин, беручи до уваги рівень забруднення субстрату
міддю. В основі моделі лежить базова залежність доза-ефект для
явищ при яких рослина перестає нормально розвиватися і
починає деградувати чи уповільнювати свій ріст. Такий підхід
зумовлений необхідністю встановлення граничних вмістів
забруднюючих речовин, важких металів, для ґрунтів
сільськогосподарського призначення. Оскільки виявити достатні
дані для формування співвідношення доза-ефект, придатного
для кінетичної багатокамерної моделі [1], в літературі не
вдалося, було вирішено провести токсикологічне дослідження
впливу різних концентрацій іонів міді на Triticum L.
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Ефект токсичного впливу на ріст рослин у присутності міді
в субстратах вивчався в 3-тижневому експерименті. Вміст міді в
субстратах становив (0,5;5;25;75;95;150;200;250 мг/л).

Рис. Концентрація міді в рослині, мг/кг
У результаті моделювання отримано кінетичні криві росту
як цілої рослини, так і окремих функціональних частин рослини
(див рис.). Кінетична модель може бути застосована, за
аналогією до забруднення субстрату міддю, для інших важких
металів чи токсичних речовин, а також інших рослин.
Список літератури:
1. B.Skip, I.Dodatchuk Simple Vegetation Modelling: Optimal
Conditions and Stress Factors // Protection of agricultural soils against joint
stress of natural and anthropogenic factors, International conference, 13-16
June 2011, IUNG-PIB Pulawy, Poland. p. 180-181
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Моніторинг вод річки Уж
Річка Уж є транскордонною річкою (нижче с. Сторожниця
вона перетинає кордон з Словаччиною). На водотоках р. Уж
знходяться питні водозабори, з яких здійснюється водопостачання в містах Перечин та Ужгород. На річку Уж здійснюється
значне антропогенне навантаження, водотоки скидають стічні
води в каналізаційні очисні споруди міст Ужгород, Великий Березний та Перечин. Щорічно у річку скидають більше 27 млн. м3
стоків, з яких 10 млн. м3 є недостатньо очищеними.
Відбір проб води річки Уж проводили у м. Ужгород (вздовж
набережних).
Водний режим р. Уж формується за рахунок атмосферних
опадів, змивний фактор яких та висока швидкість їх течії забезпечують підвищений вміст завислих речовин у його водах. У
складі цих зависей містяться сполуки металів, які мігрують з наземних екосистем. Збільшення концентрації металів пов’язують
також із посиленням мінералізації грунтів унаслідок
підкиснення дощових вод. Можна припустити, що з цим
пов’язане значне збагачення донних відкладів річки Уж
мінеральними речовинами, в тому числі сполуками небезпечних
токсикантів.
Відібрані проби води досліджувалися на вміст важких
металів – Купруму, Цинку, Феруму, Хрому та Плюмбуму.
Дослідження
проводили
на
атомно-абсорбційному
спектрофотометрі С115-М1 з полум’яним атомізатором. Виявлено сліди наступних важких металів – Купруму та Цинку.
Концентрація Феруму становила 0,03 мг/л (ГДК=0,3 мг/л).
Присутність нітрат-іонів в поверхневих водах пов’язано з
процесами нітрофікації амонійних іонів у присутності кисню під
дією нітрофікуючих бактерій і атмосферними опадами. Вони
поглинають утворені при атмосферних електричних розрядах
оксиди нітрогену (концентрація нітрат-іонів в атмосферних опадах досягає 1,0 мг/дм3).
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Проведено
кількісний
потенціометричний
аналіз
досліджуваної води на вміст NO3 . Показано, що концентрація
нітрат-іонів дорівнює 6,1 мг/л. Вказане значення не перевищує
значення ГДК 50 мг/л.
Досліджено органолептичні та деякі фізико-хімічні
властивості відібраних проб води (табл.).
Таблиця
Оганолептичні та фізико-хімічні показники води річки Уж
Елемент

Весна 2011
На
вході в
місто

2+

3+

Fe і Fe

SO42-, мг/л
Cl-, мг/л
NO2-, мг/л
NO3-, мг/л
NH4+

На виході з
міста

-

-

до 10
до 10
0,002
наявність
помутніння

до 10
до 10
0,002
наявність
помутніння

Зима 2012

ледь помітне
рожеве
до 10
до 10
0,002
-

На виході з
міста
ледь помітне
рожеве
до 10
до 10
-

жовтувате забарвлення

жовтувате забарвлення

На вході
в місто

Весна 2012
На вході
в місто
до 10
до 10
0,002
6,13
жовтувате забарвлення

На виході з
міста
ледь помітне
рожеве
до 10
до 10
6,09
жовтувате забарвлення
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Електрохімічні методи одержання високодисперсних систем
на основі металів та напівпровідникових матеріалів
На даний час розроблено широкий спектр одержання
низькорозмірних напівпровідникових систем [1]. Найбільш
поширеною класифікацією методів є класифікація за принципом
зміни розміру частинок у ході отримання:
1. Методи, основані на явищі диспергування об’ємних
матеріалів (“низхідні”).
2. Конденсаційні методи, основані на отриманні
нанокристали із систем, в яких речовини дисперговані на
молекулярному (атомному) рівні (“висхідні”).
Група методів диспергування ґрунтується на процесах
подрібнення вихідного матеріалу, але механічне диспергування
для отримання наночастинок не набуло достатньо широкого
поширення. Найбільш ефективні механохімічні процеси, що
протікають в ході розмелу в шарових, планетарних, вібраційних
та
інших
млинах
[2].
Середній
розмір
частинок
напівпровідникового матеріалу, які були одержані шляхом
механічного подрібнення варіюється від 5 до 200 нм залежно від
температури плавлення досліджуваного матеріалу та часу
розмелу (від кількох годин до кількох діб). Варіюючи умови
проведення процесу, можна одержати частинки необхідного
розміру. Проте розподіл частинок, одержаних шляхом
механічного диспергування, за розмірами часто буває достатньо
широким [1, 3, 4].
Це зумовлює актуальність пошуку шляхів ефективного
диспергування вихідних матеріалів. Перспективним напрямом є
руйнування кристалів металів та напівпровідників шляхом
електрохімічного розчинення при високих густинах струму або
їх диспергація під дією електричної дуги. Нами були проведено
експериментальне одержання систем високодисперсних кадмію,
телуру шляхом пропускання у розчині тіогліколевої кислоти
електричної дуги. Як електроди використовували металічні
кадмій і телур, легований кадмій телурид в різних комбінаціях:

432

кадмій (К) – кадмій (А) телур (К) – кадмій (А); кадмій (К) –
телур (А); телур (К) – телур (А).
Встановлено, що при різниці потенціалів 20 – 50 В при
відстані 1,0 – 1,5 мм виникає електрична дуга. Після 30 секунд
процесу пропускання струму на аноді візуально спостерігаються
сліди електроерозійного руйнування. Розчини починають у
випадку застосування кадмієвих електродів опалесціювати, в
системах телур (К) – кадмій (А); кадмій (К) – телур (А); телур
(К) – телур (А) система змінює колір на жовто-коричневий. У
всіх випадках на дні комірки впродовж 30 секунд утворюється
шар грубо дисперсних частинок чорного кольору. Проведені
спектральні дослідження одержаних систем підтвердили
утворення високодисперсних частинок у всіх досліджуваних
системах. При їх зберігання максимум поглинання поступово
зміщується у бік більших довжин хвиль, інтенсивність
забарвлення зменшується. Встановлено, що стійкість систем
складає 12–14 діб.
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Дослідження в ряду нових похідних бензофурану
Синтез і вивчення біологічної активності нових
гетероциклічних сполук з метою поповнення арсеналу сучасних
лікарських засобів і регуляторів росту рослин - актуальна
проблема органічної та фармацевтичної хімії.
Лікарські препарати на основі фуранових і бензофуранових
циклів мають широкий спектр дії на людський організм. Їх
використовують як препарати,
що посилюють видільну
функцію нирок (сечогінні), як антиаритмічні препарати. Відомі
фурановмісні високоефективні антимікробні засоби –
фурацилін,
фуразолін,
фуразолідон.
Серед
похідних
бензофурану також є ефективні ліки – анестетик бензофурокаїн,
спазмолітик бензарон тощо [1]. Ядро бензофурану входить до
складу деяких природних сполук – уснинової кислоти, що
міститься у лишаях, ейпарину, який виділяють із кореня рослин.
Метою роботи є синтез і дослідження біологічної активності
нових похідних бензофурану, встановлення закономірностей
“структура – біологічна активність».
Нами синтезовано 2-етоксикарбоніл-5-карбокси-3-метилбензофуран за реакцією:
O

NaOOC
+

CH3

ONa
NaOOC

C

CH

O

Cl

CH3

O

OC2H5

COOH
O

CH

- NaCl

H2SO4

C
O

C

C

- Na2SO4
- H2 O

OC2H5

Бромування метильної групи
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CH3
O
O

C
OC2H5

синтезованої

сполуки

бромсукцинімідом приводить до одержання 3-бромометилпохідної, яка у подальшому була використана для отримання
нових похідних бензофурану.
COOH

COOH
CH3
O

NBSI

CH2Br
O

COOC2H5

COOC2H5

Взаємодією
3-бромометил-2-етоксикарбоніл-5-карбоксибензофурану з трифенілфосфіном, триетиламіном, 5,6-бензохіноліном, піридином синтезовані відповідні фосфонієві та
амонієві солі. При цьому етоксикарбонільна група у другому
положенні бензофуранового ядра зберігається. Вибір 5,6-бензохіноліну для одержання четвертинної солі зумовлений
результатами
наших
попередніх
досліджень
ростостимулюючої активності ряду 5,6-бензохінолінієвих солей.
Установлено, що фосфонієва сіль в умовах реакції Віттіга у
двофазній системі утворює ненасичені похідні бензофурану,
які іншими методами отримуються важко. Оскільки реакція
Віттіга відбувається в лужному середовищі, то одночасно
проходить гідроліз етоксикарбонільної групи.
Індивідуальність, склад і будова синтезованих речовин
доведені методами ТШХ, елементним аналізом, даними УФ –
спектроскопії.
Попередній скринінг на предмет протимікробної та
протигрибкової активності показав доцільність подальших
досліджень у цьому напрямку.
Встановлено, що
бензофуранофосфонієві солі виявляють виражену активність
відносно S. Aureus i B. Subtilis. Їх мінімальні інгібуючі
концентрації складають 31,2 і 15,6 мкг/мл відповідно.
Список літератури
1. Швайка Ол. Основи синтезу лікарських речовин.
/ Ол.Швайка. – Донецьк: Східний видавничий дім,
2002. – 304 с.
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Отримання наночастинок срібла методом
поліольного синтезу
Останнiм часом вiдбувається активне виготовлення та
дослiдження
нанорозмiрних
систем.
Це
зумовлено
багатообiцяючими перспективами застосування таких систем у
мiкроелектронiцi, оптицi та фотонiцi, для потреб каталiзу,
хемо— та бiосенсорики тощо. Особливе мiсце серед них
посiдають наночастинки металiв, передусiм благородних.
Однією із нерозв’язаних проблем у цьому напрямі є синтез
монодисперсних сферичних частинок срібла із діаметром понад
30 нм.
Для досягнення цієї мети нами було використано
поліольний синтез наночастинок срібла, який полягає у
відновленні солей одновалентного Аргентуму двоатомними
спиртами
(зазвичай
етиленгліколем)
у
присутності
полівінілпіролідону при високих температурах. У реакційній
системі двоатомні спирти виконують роль розчинника і
одночасно відновника іонів. Найчастіше результатом даного
синтезу є сферичні частинки, але при зміні умов, таких як
температура, концентрація і час проведення синтезу, то можна
отримати різні форми та розміри частинок: куби, трикутники,
дротики, пластинки [1].
У нашій роботі було виконано дві серії синтезів за
класичним методом [2] з метою дослідження впливу зміни
температури і концентрації іонів Аргентуму. Оскільки процес
синтезу проводиться при високій температурі, то реакція
відбувається швидко, що супроводжується швидкою зміною
забарвлення розчину в жовтий колір, свідчить про утворення
частинок срібла сферичної форми розміром від 20 до 45 нм.
Для одержаних розчинів вимірювали спектри поглинання із
використанням етиленгліколю як порівняння. Спектри серій
зразків наведені на рис.1 і 2.
З рис.1 видно, що в досліджених межах концентрація
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арґентум нітрату практично не впливає на положення
максимуму в спектрі поглинання, та його форму. Отже, розмір
та форма наночастинок залишаються незмінними. Збільшення ж
температури, при якій відбувається введення в систему AgNO3,
від 120 оС до 160 оС призводить до розширення смуги
поглинання з утворенням «довгохвильового» плеча (рис.2). Це
свідчить про утворення, поруч із сферичними, наночастинок
інших форм [1].
+
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Рис.1.Спектри
поглинання
наночастинок Ag, одержаних за
температури 120оС та різними
концентраціями іонів Ag+
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Рис.2.Спектри
поглинання
наночастинок Ag, одержаних за
зазначених
температур
із
+
концентрацією Ag 0,19 моль/л
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Взаємодія CdTe та CdZnTe з йодвиділяючими
розчинами KIO3 – KI – С3Н6О3
Високоякісні характеристики поверхні монокристалічного
СdTe та Cd0.96Zn0.04Te були виявлені після її обробки
травильними розчинами системи КІО3 – КІ – С3Н6О3 [1].
З метою визначення стадій, що обмежують швидкість
взаємодії напівпровідників з розчинами вищевказаної
травильної композиції, в даній роботі була вивчена залежність
швидкості травлення від швидкості обертання диску та від
температури. Для експерименту використовували зразки СdTe,
орієнтовані у кристалографічних напрямках (100), (110), (111),
та Cd0.96Zn0.04Te (211). Обробку поверхні проводили на установці
для хіміко-динамічного полірування. Для приготування
травників використовували водні розчини: 4 % КІО3 (Р1), 50 %
КІ (Р2) і 80 % С3Н6О3 (Р3). Травильні розчини витримували
протягом 60 хв для досягнення хімічної рівноваги реакції:
I- + IO3- + 6 H+ + 4e = I2 + 3 H2O.
Якість поверхні оцінювали методами мікроструктурного,
профілографічного аналізів та рентгенівської спектроскопії. Для
дослідження кінетики процесу було обрано травильні розчини,
які виявляють найкращі поліруючі властивості і задовільну
швидкість травлення (розчини №1 і №2):
№ 1 - 37 об. % Р1, 47 об. % Р2, 16 об. % Р3;
№ 2 - 50 об. % Р1, 34 об. % Р2, 16 об. % Р3.
Одержана в роботі залежність швидкості розчинення
напівпровідникового матеріалу (v) від швидкості обертання
диску (γ) побудована в координатах v–1 – γ–1/2, (рис.1).
Як видно із рисунку, хімічне травлення поверхні кристалів
CdTe
та Cd0,96Zn0,04Te лімітується дифузійними стадіями,
оскільки відповідні прямі можуть бути екстрапольовані в
початок координат.
Висновок про дифузійне обмеження швидкості реакції
підтверджено одержаними температурними залежностями.
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Рис. 1. Залежність швидкості травлення CdTe та Cd0,96Zn0,04Te від
швидкості обертання диску в розчині №1 (Т = 293 К).

Розраховане значення енергії активації процесу
знаходиться в межах 9-15 кДж/моль, що характеризує процес як
дифузійний. Для проведення якісної і кількісної оцінки
поверхні, отриманої в результаті травлення, використано метод
рентгенівської спектроскопії. Результати наведено в таблиці.
Елемент
Телур
Кадмій

Ат. №
52
48

Склад поверхні CdTe (110)
Серія
Склад (мас. %)
Склад (ат. %)
L-серія
53,89
50,73
L-серія
46,11
49,27
Сумарно:
100,00
100,00

Як видно із таблиці, після обробки зразків травниками на
основі системи КІО3 – КІ – С3Н6О3, співвідношення Cd/Te
наближається до 1, що дає можливість використовувати їх для
одержання якісної стехіометричної поверхні CdTe та твердих
розчинів на його основі.
Список літератури
1. Комінко Г. Обробка поверхні CdTe та Cd(Zn)Te розчинами на основі
системи КІО3-КІ / Г. Комінко // Матеріали студентської наукової
конференції Чернівецького національного університету імені Юрія
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Екологічна ситуація, яка склалась в останні роки
зумовлює гостру необхідність всебічного комплексного аналізу
забруднення водних об’єктів.
Робота присвячена дослідженню впливу техногенних
факторів на забруднення водної системи, зокрема ставка села
Суховерхів Кіцманського району Чернівецької області.
Досліджено хімічний склад води даного об’єкту, а також
вміст деяких токсичних інгредієнтів у м’ясі риби. Проби води та
вилов риби для аналізу проводили у весняний та осінній періоди
2011– 2012 років.
Відбір проб та їх аналіз проводили згідно з атестованими
методиками. Результати аналізу води подано в табл. 1.
Таблиця 1
Фізико-хімічні показники води
Інгредієнти
2011
2012
Вимоги
Весна-осінь
Весна-осінь
СанПіНу
Прозорість
43
60
45
65
230
рН
6,4
7,0
6,9
7,3
6,5–8,5
Лужність
51
60
50
58
200
Нітрити
0,001 0,001
0,001
0,001
3
Фосфати
0,02
0,003
0,03
0,02
2
Амоній
0,3
0,07
0,4
0,08
2
азотних солей
Ферум
0,37
0,13
0,35
0,15
0,3
Сульфати
50
40
50
40
500
Хлориди
30
20
30
20
350
Аналіз одержаних результатів показує, що такі фізичні
показники як прозорість, рН і лужність протягом
досліджуваного періоду не перевищують показники
санітарних норм. Тільки окремі сезонні періоди, зокрема
весною вміст Феруму незначно перевищує значення СанПіНу.
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Речовини, які потрапили у водні об’єкти унаслідок
техногенного забруднення є токсичними для мешканців
водойм. Вони поглинаються фітопланктоном і передаються
далі по харчових ланцюгах більш високоорганізованим
організмам, зокрема рибам. Цей процес супроводжується
кумулятивним
ефектом.
З
метою
встановлення
нагромадження шкідливих речовин, зокрема сполук важких
металів та хлористих органічних сполук таких як ДДТ, а також
радіоактивних Sr і Cs, проведено аналіз м’яса риби (короп
строкатий). Зразки м’яса риби висушували, піддавали сухій
мінералізації за температури 450 ºС. Золу розчиняли в 10 %
розчині нітратної кислоти і методом атомної абсорбції,
використовуючи полум’яний атомізатор, аналізували на вміст
важких металів. Уміст ДДТ визначали методом рідинної
хроматометрії, а концентрацію радіоактивних Sr та Cs –
рентгенівської спектроскопії.
Отримані результати подано в табл. 2.
Таблиця 2
Уміст сполук важких металів, ДДТ та радіоактивних Sr і
Ce у м’ясі риби
Інгредієнти
2011
2012
ГДК
Весна-осінь
Весна-осінь
Плюмбум,
0,50
0,69
0,56
0,48
1,0
мг/кг
Кадмій, мг/кг 0,16
0,13
0,11
0,12
0,2
Ртуть, мг/кг
0,05
0,05
0,05
0,05
0,3
Миш’як,
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
мг/кг
ДДТ мг/кг
0,05
0,05
0,04
0,05
0,3
Стронцій,
6,6±7,0 4,0±4,5 7,6±8,2 3,3±3,5
90
Бк/кг
Цезій, Бк/кг
6,0
7,0
6,4
7,1
137
Аналіз
отриманих
результатів
з
моніторингу
екологічного стану ставка с. Суховерхів на вміст сполук
важких металів, ДДТ, радіоактивних Sr та Cs вказує на
задовільний його стан.
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Аномальний хід електропровідності кристалів на
основі CdTe в ході тривалого ізотермічного відпалу
У ході різноманітних досліджень було помічено невідоме
досі явище – при тривалому відпалі зразка CdTe за стабільних
термодинамічних умов у певний момент часу спостерігалося
різке збільшення питомої електропровідності зразка −
«стрибок» електропровідності або перколяція. Виникла гіпотеза,
що ефект пов'язаний з наявністю вкраплень другої фази в
кристалах.
Було створено модель, яка характеризувала поведінку
вкраплень в нульовому наближенні (рис.1), об’єм реального
кристала CdTe може бути представлено як систему
мікроскопічних кубиків, у центрі кожного з яких знаходяться
маленькі вкраплення кулеподібної форми чужої фази (для
простоти приймається, що ці вкраплення мають однакові форму
та розмір і рівномірно розміщені в ґратці). При витримці зразка
за ізотермічних умов не нижче 500-550 0С (номінальна Тпл. Те
складає 451 0С) ці вкраплення моментально топляться, а з
утвореної краплини рідкої фази компонента останньої (включно

Рис.1. Модель поведінки вкраплень у нульовому наближенні

з атомами/іонами домішок) починають дифундувати вглиб
кристала, утворюючи своєрідну дифузійну «хмарку». Внаслідок
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цього радіус їх поступово буде зростати. У зразку з’являться
помітного розміру області з вищою концентрацією іонізованих
атомів різного виду (а отже, з локально вищою концентрацією
електронів), див. рис.2. Такий розвиток подій тривалий час не
впливатиме істотно на електропровідність кристала в цілому.
Проте постійне зростання розміру дифузійних «хмарок» рано чи
пізно приведе до того, що вони торкнуться одна одної,
утворюючи області відносної однорідності, що досить швидко
(досягнуто поріг перколяції) призводить, з одного боку, до
підвищення виміряних значень електропровідності, а з іншого –
до істотного поліпшення умов вимірювання рухливості та
концентрації носіїв заряду.
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Рис.2. Зміна електропровідності зразка CZT10Cd в часі
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Нові похідні піразолу. Синтез та біологічна активність
Висока фізіологічна активність сполук, що містять позитивно
заряджені атоми фосфору та нітрогену в трифенілфосфонієвому
та гетероциклічному фрагментах, відкриває великі перспективи
для отримання та дослідження похідних такого типу.
Похідні піразолу традиційно викликають інтерес як лікарські
засоби, барвники та інсектициди. Серед них є сполуки, що
виявляють бактеріостатичні, бактерицидні, інсектицидні,
фунгіцидні, седативні та протипухлинні властивості [1].
Поєднання піразольного та онієвих фрагментів у молекулі
може привести до одержання речовин з практично цінними
властивостями.
Мета роботи - одержання фосфонієвих солей та їх
амонієвих аналогів, що містять піразольний цикл, вивчення їх
біологічної активності.
Взаємодією синтезованих нами 3(5)–бромометилпіразолу та
5-метил-1-хлорацетилпіразолу з трифенілфосфіном у толуені
одержані трифенілфосфонієві солі.
Для порівняння біологічної активності синтезовані
відповідні триетиламонієві, 5,6-бензохінолінієві та піридинієві
солі.
У продовження робіт щодо вивчення реакційної здатності
3(5)–бромометилпіразолу, з метою одержання нових потенційних біологічно активних сполук нами синтезовані нові
піразоловмісні аміни. При цьому встановлено, що взаємодія
2-амінопіримідину, 2-амінотіазолу, 2-амінопіридину з 3(5) –
бромометипіразолом відбувається по аміногрупі і приводить до
утворення вторинних амінів, що містять два гетероциклічних
фрагменти. Підтвердженням такого перебігу реакцій є
утворення відповідних гідрогенгалогенідів амінів.
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Склад і будову синтезованих сполук підтверджено даними
елементного та спектрального аналізу. Крім того, будова
трифенілфосфонієвих солей доведена лужним гідролізом, в
результаті якого відбувається утворення трифенілфосфіноксиду
і відповідних похідних піразолу.
Деякі з синтезованих речовин були досліджені на предмет
ростостимулюючої активності відносно насіння і молодих
рослин кукурудзи. Встановлено, що обробка насіння розчинами
піразоловмісних амінів призводить до зменшення схожості та
енергії проростання насіння. Вторинні аміни, що містять два
гетероциклічні фрагменти, виявилися сильними інгібіторами
росту. Обробка насіння кукурудзи 0,05 – 0,2 % розчинами
вказаних речовин викликає припинення всіх ростових процесів.
Проведено
дослідження
протимікробної
активності
синтезованих трифенілфосфонієвих та триетиламонієвих солей.
Встановлено,
що фосфонієві солі виявляють значну
протимікробну активність стосовно золотистого стафілококу
(МБК складає 15,6 мкг/мл) та B. Subtilic (МБК < 3,9 мкг/мл).
Результати досліджень вказують на перспективність
проведення синтезу та досліджень у цьому напрямі.
Список літератури
1. Вовк М.В. 4-функціоналізовані заміщені піразоли / М.В.Вовк,
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Світлана Малецька, Сніжана Пакуляк
Наукові керівники: асп. Єфтєньєва Р.І.,
проф. Лявинець О.С.
Антиоксидантні властивості піримідинонів і
пірмідинтіонів
Антиоксиданти фенольного типу займають провідні позиції
серед сучасних інгібіторів вільнорадикального окиснення органічних і біоорганічних субстратів [1]. Поліфункціональні інгібітори, в молекулах яких містяться декілька активних центрів з
різним механізмом антиокисної дії, проявляють вищу антиоксидантну активність [2].
Нами синтезевано і досліджено антиоксидантну активність
піримідинонів і піримідинтіонів, одержаних на основі просторово затруднених фенолів, за трикомпонентною реакцією Біджинеллі [3]. Як вихідні реагенти використовувалися сечовина (тіосечовина), 4-гідрокси-3,5-ди-трет-бутилбензальдегід і ацетилацетон (ацетооцтовий естер). Процес реалізувався за такою схемою:
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Структура 5-ацетил(етилкарбоксилат)-4-(4-гідрокси-3,5-дитрет-бутилфеніл)-6-метил-3,4-ди-гідропіримідин-2-ону (тіону)
доведена результатами ЯМР 1Н та ІЧ спектроскопії.
Для тестування інгібуючої ефективності одержаних сполук
використано волюмометричний метод. Еталонним ініціатором
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для проведення досліджень і визначення швидкостей реакцій
слугував
динітрил
азоізомасляної
кислоти
(2,2азобісізобутиронітрил, АІБН) [4].
Інгібуючу ефективність піримідинону та піримідинтіону порівнювали з еталонним антиоксидантом іонолом за тривалістю
періоду індукції за різних концентрацій інгібітора (таблиця).
Таблиця
Тривалість періоду індукції при ініційованому окисненні
кумену у присутності піримідинону та піримідинтіону.
V(кумену) = 10 мл, [АІБН] = 1·10-2 моль/л, Т = 343 К
[InH]·104,
моль/л

Період індукції, хв
2,5

5,0

7,5

10

24
22

58
45

76
66

127
126

InH
Іонол
Піримідинон

Піримідинтіон
15
42
78
105
Як видно з таблиці, використані речовини володіють різною
гальмівною дією у процесі ініційованого окиснення кумену, яка
залежить від їх концентрації.
1.
2.
3.
4.

Список літератури:
Едимечева И.П. и др. Взаимодействие пространственно экранированных фенолов и хинонов с органическими радикалами // Журн.
общ химии. –2005. – Т. 75. – Вып. 4. – С. 632-635.
Белостоцкая И.С., Вольева В.Б., Комиссарова Н.Л. Гетероциклы
на основе пространственно затрудненных фенолов и их производных // Химия гетероцикл. соедин.. – 2002. – № 10. – С. 1323-1338.
Dallinger D., Stadler A., Kappe C.O. Solid- and solution-phase synthesis of bioactive dihydropyrimidines // Pure Appl. Chem. – 2004. – Vol.
76, № 5.- P. 1017-1024.
Зарудий Ф.С., Гильмутдинов Г.З., Зарудий Р.Ф. и др. 2,6-Ди-третбутил-4-метилфенол (дибунол, іонол, тонарол) классический антиоксидант // Хим.-фарм. журнал. – 2001. – Т. 35, № 3. – С. 42-48.

447

Тетяна Микитюк
Науковий керівник – доц. Скіп Б.В.

Викиди формальдегіду. Екологічний ризик
На сьогоднішній день проблема забруднення атмосферного
повітря є актуальною з точки зору якості контактного
середовища. У повітря щоденно потрапляє велика кількість
продуктів згоряння палива, джерелом яких є транспортні засоби.
За хронічного впливу
та високого рівня забруднення
атмосферного повітря виникають негативні ефекти для здоров’я
мешканців міст. Токсикологічні дослідження, джерелом емісії
яких є двигуни внутрішнього згорання, ускладнюються
динамікою переміщення осіб, а саме: визначенням експозиції та
дози, особливостями доступу до персональних даних,
неоднорідністю концентрації та проблемами визначення чи
розрахунку вмісту забруднюючих речовин, визначення трафіка
(його складу) та їх мінливості тощо. Вміст шкідливих речовин у
вихлопних газах залежить від ряду умов: режиму руху
автотранспорту, рельєфу дороги, технічного стану авто та ін.,
які враховано у моделі. Гази, що викидаються двигуном, як
правило, містять формальдегід, який є одним з основних
канцерогенних факторів. Його вміст у відпрацьованих газах
залежить від типу двигуна та виду палива. Ці ефекти є
предметом розгляду даного дослідження.
У більшості випадків опубліковані праці обмежуються
визначенням чи розрахунком рівня забруднення безпосередньо
над дорогами. З позицій оцінки ризику для здоров’я,
моделювання дисперсії забруднюючих речовин – ефективний
допоміжний інструмент. Проведене моделювання просторового
розсіювання домішок та виконаний порівняльний аналіз з
просторовим розподілом захворюваності дав можливість
використання пасивного експерименту in vivo для оцінки
залежності доза-ефект для формальдегіду. Використовуючи
статистичний
аналіз,
ідентифіковано
внесок
окремих
компонентів, джерелом емісії яких є мережа автомобільних
доріг.
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Просторова мінливість концентрації шкідливих речовин у
повітрі та аналіз ризику здійнені за допомогою GRASS GIS
програмного забезпечення та програмного коду відповідно за
загальновідомої методики оцінки забруднення повітря ISC EPA
(гауссовий шлейф для лінійного джерела викиду). Результати
моделювання показали, що у повітрі поблизу вулиць з
інтенсивним автомобільним рухом спостерігається підвищена
концентрація формальдегіду (див. рисунок). Валідація моделі
виконана за експериментальними даними відбору проб для
окремих місць, виконано також з використанням GIS технології.

Рис. Профіль концентрації формальдегіду

Таким чином показано, що головним забруднювачем
атмосферного повітря (приземного шару) міста є легковий
автотранспорт, частка якого у загальному трафіку становить у
середньому 62,2%. Частка вантажного транспорту, автобусів
становить у середньому 6,9% та 30,2% відповідно.
Проведено кореляційний аналіз рівня захворюваності
корінного населення різних вікових груп на прикладі м.Чернівці
з просторовим розподілом забруднюючих речовин від автодоріг
та картою ризиків, що базується на моделюванні дисперсії
формальдегіду. Визначено величини коефіцієнтів кореляції.
Отримано залежності доза-відповідь для онкологічної
патології, спричиненою сукупністю лінійних джерел викиду –
автомобілями на дорогах.
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Перспективи синтезу магнітних наночастинок (Fe3O4)
та методи дослідження їх магнітних властивостей
Магнітні наноматеріали щоденно розширюють галузі
застосування у біохімії, медицині, техніці. Використання
розчинів наномагнетиту в медицині стало проривом у
розв’язанні проблем збереження зору, лікування раку та інших
хвороб, а також чималим внеском у подолання технологічних
проблем: ефективні способи охолодження, що не вимагають
особливих енергетичних витрат [1]; оптичних проблем:
створення адаптованих магнітних дзеркал, лінз [2] та
оптичних фільтрів [3], що змінюють свої оптичні властивості
під дією магнітного поля; в космічній авіації, аналітичних
приладах та ін.
Властивості магнітних наночастинок (НЧ) Fe3O4 залежать
від способу їх отримання, умов стабілізації та додаткових
обробок.
Комплексні
дослідження
фізико-хімічних
властивостей наномагнетиту є важливими завданнями
нанохімії та нанотехнології сьогодення. Розміри НЧ,
геометрична форма, оптичні властивості, магнітні властивості
є основними досліджуваними параметрами фізичних
властивостей наноматеріалів. Проте для дослідження
феромагнітних рідин надзвичайно важливе вивчення
магнітних властивостей отриманих розчинів на всіх етапах
синтезу та додаткових обробок. Такі супутні дослідження
вимагають
адаптованого
обладнання
з
можливим
використанням його у поєднанні із проведенням синтезу. Тому
метою цієї роботи був пошук фізико-хімічних основ
визначення магнітних властивостей розчинів наномагнетиту
та розробка адаптованої методики експериментальних
досліджень у лабораторних умовах.
Запропонована в роботі методика вимірювання магнітних
властивостей нанорідин базується на визначенні магнітної
сприйнятливості НЧ магнітної рідини (МР) [4], вимірявши
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вихідні параметри МР – густину та напруженість
прикладеного магнітного поля. Для цього невеликий об’єм МР
(до 0,5 мл) вкраплюють у циліндр з рідиною більшої густини
ніж МР. Відповідно, шар МР буде знаходитись на поверхні. За
даних умов на МР будуть діяти дві сили – сила Архімеда (FA)
та сила тяжіння (FT), при цьому FA>FT завдяки
співвідношенню густин розчинів, проте накладання
зовнішнього магнітного поля до нижньої частини циліндра
зумовлює рух МР в сторону магніту. Магнітна сила (FM),
напрямок якої збігається з напрямком FT, протидіє
виштовхувальній силі FA, що втримувала МР на поверхні. За
даних умов практично і теоретично можна задати таке
положення фази МР, для якого дійсне рівняння, що дозволяє
знайти силу (FM), з якою магніт діє на МР:
FA= FT + FM , звідси FM = FA-FТ.
Сила (FM), з якою магніт притягує МР до себе, зв’язана з
магнітною сприйнятливістю НЧ в МР, намагніченістю НЧ в
МР, масою НЧ, об’ємом МР. Таким чином, запропонована
методика дослідження магнітних властивостей наномагнетиту
може бути ефективною за умови відпрацювання визначених
технологічних параметрів: об’єми досліджуваних рідин,
напруженість магнітного поля, концентрація НЧ та інші
1.
2.

3.
4.
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Юлія Мурин
Науковий керівник-проф.Нечипорук В.В.
Феноменологічні пояснення осциляцій в системах
з анодним розчиненням металів
При анодному розчиненні електродів із металів здатних до
пасивації,
спостерігаються
коливання
потенціалу
у
гальваностатичних умовах, або струму в потенціостатичних.
Однією із перших кількісних моделей в основі якої лежало
допущення про зміну кінетики реакції при досягненні фладепотенціалу і пояснювала динаміку електрохімічного осцилятора
залізо - сульфатна кислота є робота Франка.
Процес пасивації описується рівнянням:
Me + H2O↔MeOH+H++eВважалось, що потенціал електрода Ee - величина постійна,
тобто зовнішній опір нескінченно малий. Стан системи
характеризувався двома змінними: потенціалом електрода Ee,
який вважається постійним і Фладе-потенціалом Ex, що є
функцією концентрації іонів H+:
,
Ex=Eф+
- де Ef - фладе - потенціал при концентрації іонів Н+, що дорівнює h0, Ex - фладе - потенціал при концентрації іонів Н+
рівній h.
Пояснення виникнення автоколивань наступне. При протіканні струму іони водню витісняються із приелектродного простору і їх концентрація зменшується. Виникає дифузія, за рахунок якої концентрація іонів водню Н+, приелектродному шарі
зростає.
Якщо струм у системі великий , то концентрація іонів водню
h мала і фладе-потенціал Ex буде малим.
Нехай потенціал електрода Eе, який задається, буде Eе> Ex.
Тоді в системі протікає процес пасивації. Наступає момент, коли
дифузія переважає над електрохімічною міграцією іонів Н+. Їх
концентрація біля електроду зростає. Потенціал Ex теж зростає і
стає більшим Eе .Починається активація. Коли ж струм починає
превалювати над дифузією, концентрація Н+ знову зменшується
і величина Ex падає і т.д.
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Швидкість утворення оксидної плівки була пропорційною
вільній поверхні електрода, а швидкість розчиненняпропорційна степеню покриття електрода оксидною плівкою.
Стан системи з анодним розчиненням електродів із металів,
що здатні до пасивації характеризується двома потенціалами:Ve
- власним потенціалом електроду і Ef Фладе-потенціаломрівноважним потенціалом процесу пасивації, який у загальному
вигляді може бути таким:
Me + A →MeAn+ + ne- (1).
Співвідношення між цими потенціалами і визначає, який із
двох процесів (пасивація при Ve≥ Ef чи актиивації при Eе≤ Ef)
буде протікати на електроді.
У процесі Дегна фладе - потенціал Ef вважався постійним, а
власний потенціал електрода - величина змінна. Остання залежить від сили струму і, так як зовнішній опір Rom, що включає
катод і шар електрода між електродами, не нижче 0,2 Ом.
Ve=Ep – Romi, (2)
де Ep - прикладена потенціостатична напруга.
Як видно із (2), зміна струму викликає зміну потенціалу електрода. Зміна ж струму зв’язана із поляризацією електрода (концентраційною - у відстності пасивації, омічною при пасивації)
Механізм коливання, виходячи із цих положень, наступний.
Нехай Vmin=Ep-Romimax менше Ef.
У системі виникає концентраційна поляризація (стадія
розряду протікає швидко, а стадія дифузії сповільнено).
Струм спадає, а потенціал електрода росте, досягаючи значення Ef. Починається пасивація. Різко зростає поляризація - до
концентраційної додається омічна. Струм досягає мінімального,
а потенціал максимального значення. Стадія розряду стає
сповільненою, а концентраційна поляризація спадає. Струм
зростає, а потенціал електрода у свою чергу зменшується. При
Ve≤ Vр починається активація і т.д.
Список літератури:
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Юлія Рибак
Науковий керівник – асист. Кушнір О.В.
Синтез і дослідження амідів частково гідрованих
піримідинкарбонових кислот
Упродовж двох останніх десятиріч естери 2-оксо(тіоксо)1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбонової кислоти, відомі як
сполуки Біджинеллі, стали об’єктами посиленої уваги
дослідників, завдяки своїй структурній спорідненості з клінічно
активними дигідропіримідиновими блокаторами кальцієвих
каналів. Окрім цього, вони характеризуються широким
спектром
фармакологічної
активності:
протипухлинної,
анальгетичної, протизапальної, противірусної [1-2]. На даний
час синтезована низка різноманітних амідів 2-тіоксо-1,2,3,4тетрагідропіримідин-5-карбонових кислот, серед яких, однак,
відсутні сполуки з фармакофорними гідроксифенільними або
метоксифенільними замісниками в положенні 4 піримідинового
циклу. Враховуючи виражений фармакологічний ефект
метилового
естеру
4-(3-гідроксифеніл)-2-тіоксо-1,2,3,4тетрагідропіримідин-5-карбоно-вої
кислоти
(препарат
Монастрол) [3], обґрунтованим видається отримання та
вивчення антиоксидантних властивостей нових похідних
тетрагідропіримідин-2-тіону, функціоналізованих у положенні 4
гідрокси(метокси)фенільними,
а
в
положенні
5
–
карбамоїльними замісниками.
Для синтетичного розв’язання такої проблеми була
використана трикомпонентна взаємодія ацетоацетамідів (Iа-д) з
гідрокси(метокси)заміщеними ароматичними альдегідами (IIа-г)
та тіосечовиною. Установлено, що витримування реагентів
протягом 48 год. у розчині оцтової кислоти при 50 ºС приводить
до амідів 4-арил-6-метил-2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5карбонової кислоти (ІІІ а-н) з виходами 58-93 %.
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І, R = H (а), Ph (б), 2- F3CC6H4 (в), 4-ClC6H4 (г), 4-MeC6H4 (д);
ІІ, Ar = 3,4-(OH)2C6H3 (а), 3-MeO-4-OH-C6H3 (б), 2,4-(CH3O)2C6H3 (в),
2-MeO-5-BrC6H3 (г);
ІІІ, Ar = 3,4-(OH)2C6H3, R = Ph (а); Ar = 3-MeO-4-OH-C6H3, R = H (б),
Ph (в), 4-ClC6H4 (г), 2- F3CC6H4 (д); Ar = 2,4-(CH3O)2C6H3, R = H (e), Ph
(є), 4-ClC6H4 (ж), 4-MeC6H4 (з); Ar = 2-MeO-5-BrC6H3, R = H (i), Ph (к),
4-ClC6H4 (л), 4-MeC6H4 (м), 2- F3CC6H4 (н).

Склад і структура синтезованих сполук узгоджуються з
результатами елементного аналізу ІЧ- та ЯМР 1Н-спектроскопії.
Наступним етапом було дослідження синтезованих сполук
на кафедрі біохімії ЧНУ на супероксид-генеруючу здатність
мітохондрій. Результати досліджень показали, що усі
досліджувані сполуки у концентрації 10-3 М проявляють
інгібуючий вплив на супероксид-генеруючу здатність
мітохондрій як в печінці, так і в трансформованій тканині щурів.
Список літератури
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Наукові керівники – доц. Скрипська О.В.
проф. Ягодинець П.І
Синтез і біологічна активність нових похідних
3-ацетил-4-феніл-6-хлоро-2-хінолону
Одним із пріоритетних напрямів сучасної фармації є пошук
біологічно активних речовин і створення на їх основі нових
ефективних лікарських субстанцій. У цьому аспекті цікавими
об’єктами дослідження протягом останніх років є похідні
2-хінолону, що зумовлено, з одного боку, широким спектром їх
біологічної активності, а з іншого – потенціалом синтетичних
перетворень для створення їх різноманітних похідних [1].
Метою нашої роботи є одержання нових функціональних
похідних на основі 3-ацетил-4-феніл-6-хлоро-2-хінолону 1 з
метою подальшого вивчення їх біологічної активності.
Синтез вихідної сполуки здійснено конденсацією 2-аміно-5хлоробензофенону з ацетооцтовим естером.
NH2
Cl

C O

O
CH3 - C - CH2COO C2H5
165 - 170 0C

H
N
Cl

O
COCH3

1

Нами проведено реакції 3-ацетил-4-феніл-6-хлор-2-хінолону 1
з гідроксиламін гідрохлоридом, семікарбазид гідрохлоридом,
тіосемікарбазидом, у результаті чого отримано відповідні оксим
2, семікарбазон 3 та тіосемікарбазон 4.
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H2N-OH . HCl

R-C(CH3)=N-OH

- H2O

2

NH2-NH-CO-NH2 . HCl

R-CO-CH3
1

- H2O

R-C(CH3)=N-NH-CO-NH2
3

S

S

NH2-NH-C-NH2

R-C(CH3)=N-NH-C-NH2
4

- H2O

де R = 3-(4-феніл-6-хлоро-2-хінолоніл)
Тіосемікарбазони є активними S,N-бінуклеофілами в
реакціях циклоконденсації за Ганчем, у т.ч. для одержання
сполук з 4-тіазолідоновим фрагментом.
Реакція циклоконденсації тіосемікарбазону 4 з монохлороцтовою кислотою та малеїновим ангідридом приводить до
утворення нових сполук із 4-тіазолідоновим фрагментом 5, 6.
O

HN
R

N N
CH3

S

CH2

O

HN
R

N N
CH3

5

S

CHCH2COOH

6

де R = 3-(4-феніл-6-хлоро-2-хінолоніл)
Будову і склад отриманих сполук підтверджено даними
елементного
та
спектрального
аналізу.
Дослідження
протимікробної активності синтезованих похідних 2-хінолону
показало виражену активність стосовно грампозитивних
бактерій і грибів.
Список літератури
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Наук. керівник - доц. Баб’юк Д.П.
Дослідження структури гемоглобіну
У житті всіх організмів білки відіграють першочергове значення. Вони характеризуються невичерпною різноманітністю,
яка водночас дуже специфічна.
Білки разом із нуклеїновими кислотами утворюють матеріальну основу всього багатства організмів навколишнього світу. Їх
частка становить 50 – 80 % від сухої маси клітини. Молекули
білків мають вигляд довгих ланцюгів, які складаються з 50 –
1500 залишків амінокислот, з’єднаних міцним ковалентним нітроген-карбонатним, так званим пептидним зв’язком. У результаті утворюються поліпептидні ланцюги первинної, вторинної,
третинної, четвертинної структури білка. Прикладом четвертинної структури білка є гемоглобін, який складається із чотирьох
субодиниць і небілкової частини – гема.
Мета даної роботи - дослідити структуру молекули гемоглобіну за допомогою програми HyperChem Professional.
У роботі було використано готову тривимірну структуру молекули гемоглобіну,яку було завантажено з бази даних Protein
Data Bank (PDB).
Перший етап роботи полягав у дослідженні первинної структури гемоглобіну. Було виявлено, що неокиснена форма гемоглобіну складається із двох частин ( перша частина містить 141
амінокислотний залишок, друга – 146 ). В свою чергу окиснена –
складається із чотирьох частин ( перша і четверта, які ідентичні
за своїм складом містять 141 амінокислотний залишок, друга і
третя – 146 ). Усереднена молярна маса неокисненої форми становить 36247 г/моль, а окисненої – 71819 г/моль. Найбільша
кількість амінокислот, яка зустрічається у першій частині це
ALA (21), LEU (18), VAL (13), LYS (11), GLY (8); а у другій –
ALA (15), LEU (18), VAL (18), LYS (11), GLY (13).
Другий етап роботи полягав в аналізі вторинної структури
гему (дивись рисунок). Знайдено 11 ділянок, які відповідають αспіралі, а також було проведено їх аналіз на наявність амінокис-
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лот із високою схильнісю до спіралеподібної структури. Для
деяких фрагментів α-спіралей пораховано середнє значення схильності до утворення спіральної форми, а також середнє значення для ділянок за межами α-спіралей.

Рис. Подвійна структура неокисненої форми гемоглобіну.

Третій етап – аналіз конфігурації гему в окисненій і неокисненій формі. Приєднання молекули кисню змінює внутрішню конфігурацію гему. При цьому середня довжина зв’язку Fe –
гем зменшується від 2,08 А до 1,95 А, що стабілізує окиснену
форму. Крім того відбувається невелика зміна у кутах між
зв’язками Fe – гем. В неокисненій формі п’ятий гем утворює з
площиною в якій лежать інші чотири гем та атом Fe кут 105,6о.
Після окиснення усі п’ять кутів стають приблизно однаковими і
рівними 90,6о.
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Світлана Совінська
Науковий керівник – доц. Чобан А.Ф.
Окиснення диметилсульфоксиду натрій
гідропероксидом
Відомо,
що
диметилсульфон
використовується
у
виробництві барвників, лікарських засобів, поліакрилсульфонів,
полімерів як розчинник для поліакрилонітрилу, а також це
цікавий об’єкт дослідження біохіміків, оскільки бере участь у
обмінних процесах.
Диметилсульфоксид
окиснюється
у
бензеновому,
хлороформному, оцтовокислому, дихлоретановому та ефірному
розчинах моноперфталевою кислотою, озоном, гідроген
пероксидом. На сьогоднішній день у промисловості
диметилсульфон одержують двома способами: окисненням
диметилсульфоксиду озоном у хлороформі або гідроген
пероксидом водню при кип’ятінні. Враховуючи невідповідність
цих методів умовам «зеленої хімії», з’являються все нові
способи окиснення ДМСО, зокрема окиснення у надосновних
середовищах.
Окиснення ДМСО у надосновних середовищах гідроген
пероксидом у присутності натрій гідроксиду перебігає із
утворенням диметилсульфону. У такій системі концентрація
лугу в рідкій фазі складає 0,037 М при 298 К і не залежить від
загальної кількості NaОН у широкому діапазоні концентрацій
останнього. Система диметилсульфоксид - NaOH – це
двохфазна система, в якій ДМСО відіграє подвійну роль як
сольватант для створення надосновного середовища та як
відновник. Процес окиснення ДМСО гідроген пероксидом в
присутності лугу перебігає у декілька стадій. На першому етапі
відбувається утворення солі натрій гідроген пероксиду:
NaOH + HOOH ⇄ NaOOH + HOH.
(1)
Далі відбувається дисоціація солі NaOOH з утворенням
пероксианіонів, які, у свою чергу, окиснюють ДМСО до
диметилсульфону:
Na+ + −ООН.
(2)
NaООН
−
−
НОО + (СН3)2SО → ОН + (СН3)2SО2
(3)
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Виявлено, що за таких умов процес окиснення ДМСО на
початковій стадії перебігає з першим порядком за лугом та
другим за гідроген пероксидом. Від концентрації ДМСО
початкова швидкість окиснення у даному випадку не залежить.
Тому кінетичне рівняння, яке описує досліджуваний процес,
таке:
W0 = k [Н2О2]2.[NaOH]= k1[NaOOH][Н2О2].
(4)
Отримані результати дають підстави розглядати як
лімітуючу стадію процес сольватації − розчинення солі NaOOH,
утвореної на поверхні нерозчинного натрій гідроксиду:
NaOOH + (СН3)2SО + Н2О2 Na+...O=S(СН3)2 + НОО- Н2О2 (5)
Як видно, сіль NaOOH − це проміжний продукт
досліджуваного процесу. Тому було здійснено її синтез.
Отриману сіль NaOOH досліджено методами йодометрії,
атомно-абсорбційним, ІЧ-спекртоскопії, а також визначено
молекулярну масу солі за допомогою кріоскопії.
Виявлено, що NaOOH окиснює ДМСО, але зі значно
нижчими швидкостями, ніж композиція складу луг – гідроген
пероксид. На нашу думку, це пов’язано з тим, що у системі
NaOOH – ДМСО ускладнений процес розчинення солі через
відсутність сольватантів аніонів. Введення в таку систему
гідроген пероксиду збільшує швидкість окиснення ДМСО,
оскільки зростає кількість пероксианіонів у рідкій фазі
внаслідок перебігу реакції (6). Окрім того, очевидно, варто
врахувати, що отримано сіль NaOOH у вигляді моно
кристалогідрату.
У цілому, вивчення реакцій окиснення ДМСО натрієвими
солями гідроген пероксиду доповнює відомості щодо окиснення
гідроген пероксидом у присутності натрій гідроксиду.
Список літератури
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Чобан А. Ф., Юрчук І. Р., Лявинець О. С. Вплив природи
розчинника на взаємодію гідроген пероксиду з натрій
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Науковий керівник - доц. Копач О. В.
Диференційно-термічний аналіз сплавів
Cd0,95-xMnxZn0,05Te
Протягом останніх двох десятиліть все більшу увагу вчених
привертають розведені магнітні напівпровідники (РМН), в яких
кількість немагнітних катіонів у сполуках II-VI, III-V, IV і IV-VI
замінені на магнітний перехідний метал [1]. На даний момент
інтенсивно досліджуються РМН четверних сплавів, оскільки їх
параметри є більш контрольованими, ніж потрійних. Наприклад,
сталу ґратки і ширину забороненої зони четверних сплавів
можна чітко контролювати, у той час як ширина забороненої
зони потрійних систем може зменшуватися або збільшуватися
при зменшенні сталої ґратки [2]. Таким чином, четверні сполуки
Cd1-x-yMnxZnyTe є кращими матеріалами для створення
оптоелектронних приладів та датчиків магнітного поля, ніж
потрійні Cd1-xMnxTe. Метою нашої роботи є дослідити процеси
плавлення і кристалізації сплавів Cd0,95-xMnxZn0,05Te, що дасть
можливість поліпшити структуру вирощених кристалів.
У даній роботі було проведено диференційно-термічний
аналіз синтезованих сплавів Cd0,95-xMnxZn0,05Te при x=0,05-0,15
на сконструйованій працівниками кафедри автоматизованій
установці. Швидкість нагрівання (охолодження) становила 5 та
10 К/хв, а тривалість витримки 10, 30 та 60 хв.
На рис.1 зображена типова термограма плавлення та
кристалізації зразка сплаву Cd0,90Mn0,05Zn0,05Te. Із отриманої
термограми видно, що сплав топиться як типовий твердий
розчин в інтервалі температур. Кристалізація розплаву
відбувається із значним переохолодженням. Сплави даної
системи були дослідженні в режимі термоциклювання при
різних перегрівах розплаву. На основі одержаних результатів
побудовано графік залежності переохолодження розплаву від
перегріву зразка сплаву Cd0,80Mn0,15Zn0,05Te (рис.2). Як видно із
наведеного графіка, збільшення тривалості витримки при
максимальній
температурі
приводить
до
підвищення
переохолодження розплаву, що може бути пов’язано із кращою
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гомогенізацією розплаву і зменшенням частки фрагментів
твердої фази.

Рис.1. Типова термограма плавлення та кристалізації зразка
Cd0,90Mn0,05Zn0,05Te
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Рис.2. Графік залежності переохолодження розплаву від перегрівання
зразка сплаву Cd0,80Mn0,15Zn0,05Te при різній тривалості витримки
Список літератури
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Наталія Трояновська
Науковий керівник – доц. Борук С.Д.
Отримання, фізико–хімічні, експлуатаційні
властивості та перспективи застосування рідкого
палива на основі вторинних енергоресурсів
Переведення ряду регіональних підприємств на власні
енергоресурси сприятиме зменшенню об’ємів споживання
імпортованого мазуту, збільшенню масштабів використання
вторинних сировинних матеріалів, поліпшенню екологічного
стану у регіоні за рахунок утилізації відходів. Крім того,
створюється
можливість
використання
альтернативних,
дешевших, конкурентоздатних енергоносіїв, які можна
створювати шляхом переробки вторинної сировини, запаси якої
накопичені у великій кількості та постійно зростають.
Поступова заміна дорогих енергоносіїв, запаси яких в
Україні вкрай обмежені, на штучне, дешеве паливо, яке може
бути використано як замінник мазуту, аналог дизельного
палива, паливо для котельних і теплових систем різного
призначення [1].
Як об’єкти дослідження нами були обрані:
– нафтовий шлам НГВУ „Долинанафтогаз”. Шлам є
в’язким продуктом темно-коричневого кольору, наступного
складу. Густина шламу 0,912-0,937 г/см3; в’язкість шламу
16,3 Па*с; вологість 32%; вміст мінеральної складової 11–15%;
– нафтові залишки. Густина 0,956-1,02 г/см3; в’язкість
шламу 12,6 Па*с; вологість 24%; вміст мінеральної складової
7 –9%;
– рідкі продукти піролізу гуми, фракції відгону 55185 ºС;
– буре вугілля марки «Б», Александрійського родовища.
Бурий порошок, зольністю 22,5 %, вологістю 32,3 %. Розміри
частинок 0,1-5 мм;
– відходи вуглезбагачення вугілля марки «Т»,
центральної
збагачувальної
фабрики
«Кондратьєвська»,
вологістю 15%, зольністю 43,1%;
– вугілля
марки «Г», шахти «Междуреченская»?
(вихідна вологість 3,5 %, зольність 19,5 %, вміст сірки 4,2 % );
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– антрацит марки "А", донбаського місцевидобутку
(зольність 5,4 %, вологість 2,1 %);
– технічний пірокарбон, тверді відходи піролізу
полімерних відходів.
Встановлено, що введення до нафтових відходів рідких
продуктів піролізу гуми дозволяє зменшити їх в’язкість та
підвищити температуру спалаху, що дає можливість
застосовувати такі суміші, як паливо або дисперсійне
середовище для отримання суспензійного вугільного палива.
Враховуючи високий сумарний вміст паливної складової,
в’язкість отриманих систем можна легко регулювати шляхом
зміни концентрації твердої фази. Седиментаційна стійкість
досліджених сумішей обернено пропорційна в’язкості таких
систем. Для підвищення стійкості до розшарування доцільно
вводити до складу суміші дисперсне вугілля. Отримання
висококонцентрованих вугільних суспензій на основі рідких
продуктів піролізу гуми дозволяє ефективно використовувати
низькокалорійні енергоносії (відходи вуглезбагачення, буре
вугілля)
як
енергоносій.
Седиментаційна
стійкість
висококонцентрованих вугільних суспензій, отриманих на
основі рідких продуктів піролізу значно вища, ніж у
водовугільних суспензій, що зумовлено однаковою природою
поверхневих шарів частинок вугілля та молекул дисперсійного
середовища. Експлуатаційні
характеристики вугільних
суспензій на основі рідких продуктів піролізу (ступінь
вигорання паливної складової, теплотворна здатність) значно
вищі, ніж при безпосередньому спалюванні низькокалорійного
вугілля. Введення карбонатів до вугільних суспензій дозволяє
значно скоротити викиди сірчистого ангідриду. При цьому не
відбувається зростання в’язкості отриманих дисперсних систем.
Список літератури
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Синтез нітрогеновмісних гетероциклічних систем
із кумариновим фрагментом
та їх антимікробна активність
Один із сучасних напрямів дизайну біологічно активних
речовин є об’єднання двох і більше гетероциклічних фрагментів
в одній молекулі. Такий підхід дає змогу отримувати речовини з
новим спектром фармакологічних ефектів. У цьому напрямку
перспективним методом дизайну полігетероциклічних сполук є
модифікація за положенням 3 кумаринового циклу [1].
Встановлено, що ряд сполук, які містять у положенні 3
кумарину
різні
гетероциклічні
системи,
виявляють
антибактеріальну активність.
Метою роботи був синтез нових гетероциклічних похідних
кумарину, вивчення їх фізико-хімічних влативостей та
біологічної активності.
Для досліджень нами був вибраний 3-(4-ацетилфеніл)кумарин (І), синтез якого здійснений реакцією арилювання
кумарину діазотованим 4-аміноацетофеноном.
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Бромування сполуки
(І) призводить до одержання
3-(4-бромацетилфеніл)кумарину (ІІ), який при нагріванні з
гетероциклічними основами – піридином, 4-метилпіридином,
хіноліном,
бензо[f]хіноліном,
трифенілфосфіном
та
тіоацетамідом, тіосечовиною, 2-амінопіридином, 2-амінопіримідином і 6-амінопурином синтезовано ряд четвертинних солей

466

(ІІІ-VII) та гідроброміди відповідних гетероциклічних систем
(VII-XII).
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Мінімальну інгібуючу концентрацію кумариновмісних
сполук (І-ХІІ) вивчено на 7-тест-культурах мікроорганізмах.
Аналіз наведених результатів свідчить, що досліджені
речовини практично не діють на грамнегативні бактерії та на
грибки. Але щодо грампозитивних бактерій деякі речовини
виявилися досить високоактивними. Так, до золотистого
стафілококу бактеріостатичну дію у низьких концентраціях
виявили речовини (II, XI, XII). Особливої уваги заслуговує те,
що речовини (II, VI, XII) виявились високоактивними щодо
спороутворючих бактерій.
Для встановлення будови та індивідуальності синтезованих
речовин були використані методи кількісного елементного
аналізу та ІЧ-спектроскопії, які підтверджують їх будову.
Список літератури
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Grafting of glassy carbon electrode by diazoniumfunctionalized porphyrins
Porphyrin modified electrodes play a significant role as
electrochemical sensors. The most spectacular achievement was a
carbon micro-electrode modified by nickel porphyrin and coated by a
semipermeable membrane that was applied to detect nitric oxide in
single human cells in-vivo, which won the Nobel prize for three
American scientists in 1998. On the other hand, semiconductor
surfaces covered by a film made of platinum octaethyl porphyrin
act as organic LED diodes.
Many techniques of grafting porphyrins on electrodes are
employed, for example, anode electropolymerisation, chemisorption
(usually thiol groups on gold surface are used) and physical
adsorption. Nevertheless, as a result of using these methods, unique
material has been obtained. Its structure and the orientation of
molecules on the surface of this material cannot be exactly
determined. Besides, some of the linkages thus obtained are not
stable in a wide range of potentials and are susceptible to
degradation. However, the main advantage of these techniques is
their simplicity.
Apart from the above mentioned methods, there is a whole class
of techniques for grafting of organic compounds that use diazonium
salts. During electrochemical reduction of diazonium group between
0-0.6 [V] vs Ag/AgCl, simultaneously with a transfer of an electron,
an aryl radical is formed. This radical is highly reactive and
originates through the abstraction of the nitrogen molecule. The next
step can be reduction of the aryl radical, but that takes place at a
slightly lower potential or it can come to the coupling reaction
between the radical and electrode surface. As a result of this reaction,
a permanent covalent bond is formed. This method outperforms
traditional techniques with respect to the value of the coupling force.
Moreover, it is possible to synthesize a monolayer of surfaceoriented molecules.
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Nonetheless, because traditional techniques are simpler, the
interest in this method is rather low. It is a subject of only two
scientific articles.
The aim of this work is to deposit tetraphenylporphyrin with
diazonium groups in the phenyl ring, which should provide required
orientation towards the electrode surface. Tests were carried out
using diazonium salts previously separated, as well as generated in
situ in the presence of sodium nitrite in acidic environment.
Preliminary results show that in each case it was possible to
attach porphyrin groups at the glassy carbon electrode surface.

Fig. 1 Semi-differentially deconvoluted voltammogram of GCE after deposition of generated in
situ diazonium salt of 5,10,15,20-Tetrakis(4-aminophenyl)porphyrin
free base.
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The use of voltammetry and UV-Vis spectrophotometry
to determinethe antioxidant capacity of plant extracts
Low molecular antioxidants – as a compounds which have the
very important biochemical and physiological meaning in living
organisms – have been the subject of intense research in many
scientific fields, both chemical, biological and medical devices.
Simple structure of these compounds makes the low molecular
antioxidants are good models for studies aimed at explaining process
of neutralization of reactive oxygen species (ROS), which are
responsible for diseases such as cancer, aging and damage of the
body’s organs. Be neutralizing ROS antioxidants reduce oxidative
damage.
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Fig.1. Cyclic voltammogram in the presence of: ascorbic acid; blueberry;
chockeberry. CV recorded on glassy carbon electrode (GCE) vs. Ag/AgCl reference
at 0,1 V/s scan rate.

A rich source of antioxidants may be a suitable diet includes
mainly fruits and vegetables. The subject of this study is to determine
the parameters characterizing antioxidant capacities with the cyclic
voltammetry method: anodic oxidation potential and the size of the
peak current. For research purposes there have been chosen a few
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model
compounds:
ascorbic
acid,
gallic
acid
and
epigallocatechingallate (EGCG), as well as prepared extracts of
chosen plants and fruits: green tea, pomegranate, blueberry,
raspberry and chokeberry.
All above-mentioned compounds were analysed using a method
of a cyclic voltammetry on a GC electrode in a medium of constant
pH phosphate buffer system.The close examination of researches'
results allowed to compare antioxidant features of the examined
compounds (Fig.1.).The DPPH radical reduction and Folin-Ciocalteu
method was used as comparative, spectrophotometry methods.
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Fig.2.Logarithmic dependence of peak current as a function of speed
polarization.

Results of the analysis performed above mentioned methods were
compatible with each other.The most powerful antioxidant properties
have a pomegranate, then raspberry and blueberry fruit, while the
weakest antioxidant properties have fruit of chokeberry. Analysis by
cyclic voltammetry also provides information on the mechanism of
the investigated process and it maybe be used for qualitative analysis
(Fig.2).
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Treatment of liquid fraction of pig slurry with the use of
cationic polymer compounds
Pig slurry is a liquid waste product which is formed in nonbedding pig farming conditions. It is a heterogeneous mixture of
animal excreta (40% faeces and 60% urine), remnants of fodder and
technological water used to remove excrements and to maintain the
proper sanitation of livestock housing. Due to the carried load of
organic and biogenic substances, mainly nitrogen, slurry may
contribute to contamination of the environment, therefore it should
be properly utilized or disposed of.
One of the method for management of pig slurry is subjecting it
to a treatment process, the first stage of which is generally the
separation of slurry into the solid and liquid fraction with the use of a
variety of methods and techniques (sedimentation, filtration,
evaporation, flotation with coagulants and flocculants). The second
stage is usually further purification of the obtained liquid fraction
with the use of membrane processes (microfiltration, ultrafiltration,
nanofiltration, reverse osmosis).
Thus obtained, the solid fraction can be used for energy
production in incineration plants and agricultural biogas plants, as an
organic fertilizer or soil improver or subjected to composting. The
liquid fraction may be applied directly to the soil, submitted to
aerobic treatment or used for sprinkling fields.
Due to the fact that a large portion of the solid fraction of pig
slurry occurs in the form of a colloidal suspension or in disperse
form as true solutions, it is not easy to obtain the desired purification
degree of pig slurry using for the separation into fractions simple
mechanical systems based on the physical properties of pig slurry. In
order to increase the effectiveness of pig slurry treatment, in
conducted laboratory studies cationic polymer compounds with
specified physicochemical properties were applied, which were used

472

as a coagulant and flocculant. Coagulants aim is to destabilize the
colloidal particles, which allows them to be combined into larger
aggregates. The task of flocculants is to combine the dispersed phase
into larger agglomerates which can be removed, for example by
sedimentation or filtration.
For laboratory tests fresh pig slurry from one of Polish pig farms
was used. The crude slurry was subjected to physicochemical
processing, and then separated into solid and liquid fraction with the
use of pressurized filtration. The physicochemical processing of
slurry consisted in mineralization with oxoacids (phosphoric and
sulfuric), neutralization with a milk of lime solution, enrichment with
superphosphate and boiling in order to obtain the solid and liquid
(filtrate) fraction with appropriate quality parameters.
The resulting filtrate was then subjected to the action of coagulant
FLOQUAT™ DEC 50 and flocculant FLOQUAT FLB 1725.
Different doses of polymers (50 µl, 100 µl, 150 µl, 200 µl, 250 µl,
300 µl) were added to samples of filtrate (40 ml), then the mixture
was stirred for 5 minutes and allowed to settle for 30 minutes, later it
was decanted and the obtained suspension was filtered. Both in the
resulting output filtrate and filtrates with added polymer products the
colour, turbidity, pH and chemical oxygen demand (COD) were
determined. All the analyses were performed in accordance with
operative standards.
On the basis of the conducted research it was found that the use of
polymer compounds for the treatment of the liquid fraction of pig
slurry is an advisable and beneficial procedure. The addition of
polymers resulted in the reduction of value of indicators defining the
efficiency of the purification process, i.e. colour, turbidity and the
COD parameter. The best results in terms of the reduction of the
value of the parameter COD (9.9%) and turbidity (85.7%) were
obtained using flocculant FLOQUAT FLB 1725 at a dose of 300 µl
and colour (52.6%) – for the same polymer at a dose of 150 µl.
Unfortunately, the effectiveness of filtrate purification achieved in
the preliminary studies does not allow it to be discharged into the
sewage system or be used for cleaning purposes in livestock
buildings.
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May decabromodiphenyl ether be a source of
octabromodibenzofuran in the environment?
Various pathways of BDE-209 degradation
Decabrominated diphenyl ether (BDE-209) has been widely used
as a flame retardant. Unfortunately BDE-209 is not bound to the
polymer matrix, therefore it is rapidly released to the environment.
Initially, this substance was considered a persistent organic pollutant,
however, numerous studies showed that BDE-209 may degrade in
both biological and abiotic conditions. It is not regarded as highly
toxic in contrast to its degradation products such as lower brominated
congeners.
The best known pathway of BDEs degradation is reductive
dehalogenation that takes place under anaerobic conditions. This
process is catalyzed by dehalogenases. The active site of the enzyme
– cob(I)alamin – reduces the brominated compound, which leads to
the breaking of the carbon – halogen bond, abstraction of bromide
anion and formation of the aryl radical. Subsequent steps of the
reaction are not yet known, but from comparison with the
dehalogenation of alkyl halides it can be assumed that the radical is
reduced to anion and then protonated. It is known from literature
that in some cob(I)alamin catalyzed dehalogenations only a radicalcatalyst adduct is formed but no organocobalt complex. There are
also cases known, in which the radical undergoes cyclization.
The structure of BDE-209 indicates that cyclization, especially after
ortho-debromination, is a follow-up reaction that should be
considered. Nonabrominated radical or anion can react in a Pschorr –
type cyclization which yields octabromodibenzofuran (OBrDBF).
Nonabrominated ether (BDE-206), after reduction may also undergo
cyclization to OBrDBF. The driving force of this reaction is higher
thermodynamic stability of the polycyclic aromatic system than that
of the corresponding diphenyl ether.
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In is commonly known from the literature that polybrominated
dibenzofuranes occur in a mixture of thermal and photolytic
degradation products of BDE-209. In both cases dibenzofurans are
produced via radical cyclization.
It should be noted that polybrominated dibenzofurans are
significantly higher toxic than the starting BDE-209.
Collected electrochemical and spectroelectrochemical data
indicate that in redox conditions similar to natural for dehalogenation
reaction, cyclization may occur. It was also found that this reaction
competes with terminal debromination and after adition of an excess
of proton donors it is blocked.
The question is whether this reaction pathway is important in
biological systems with a multitude of possible proton and hydrogen
donors?
On the other hand, it is known that dehalogenases are very
hydrophobic enzymes, thus in the surroundings of the reacting
molecule there may be no proton donors such as water.

Fig. 1 Results of spectroelectrochemistry which indicate the formation of
polybrominated dibenzofurans during electrolysis at -1,2 V vs Ag/AgCl (formation
of bands at 322 and 332 nm)
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Biodiversity and structure of spider communities along a metal
pollution gradient
The prime objective of the study was to answer the question
whether there is any impact of metal pollution on the epigeal spiders
(Aranea) community. Investigation involved three taxonomical
levels: species, genus and families. Also, domination patterns of the
communities were examined.
The spiders were collected with pitfall traps along a metal
pollution gradient close to the zinc and lead smelter southern Poland.
Eleven meadows were selected: 5 xerothermic and 6 mesophyllic
and logarithm of zinc content was used as a pollution indicator.
Sampling was done six times between 4.05.2006 and 27.06.2006
making a total 11 samples per date and a grand total 66 samples. All
specimens were counted and matured spiders were identified to
species. Biodiversity was defined with three indices: HRI
(hierarchical diversity richness index), Margalef, Pielou, which
describe taxa richness and distribution of individuals among taxa in
different ways. In statistical investigations I used linear regression
analysis with slopes and intercepts comparison.
The study revealed a significant effect of metal pollution on
spiders biodiversity described with HRI and Margalef indices [1].
The first one showed a negative correlation with pollution level, the
second one – a positive correlation. Differences in domination
patterns were also found among the communities. There were more
dominant species and single species superdomination was limited at
polluted sites [2-5].
References
1. Foelix R., 1996. Biology of Spiders. Oxford University Press.
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