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УДК 631:4:585 

АКТИВНІСТЬ ІОНІВ АМОНІЮ В ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ  

НА РІЗНОУДОБРЕНИХ ФОНАХ 

 

Акопян А.А., аспірантка 

кафедра агрохімії 

 

Ефективність управління живленням рослин потребує даних не стільки 

з вмісту поживних речовин у ґрунті, скільки з активності агрономічно- 

важливих іонів. Саме остання визначає проникнення поживних елементів 

крізь напівпроникну мембрану, обумовлює реакції на поверхні розподілу фаз, 

швидкість дифузії у ґрунтовому розчині та надходження їх у рослини. Не 

слід забувати також про антагонізм і синергізм іонів, які опосередковано 

пов‘язані з активністю іонів. У зв‘язку з цим нами вивчалась динаміка 

активності іонів амонію у польовому стаціонарному досліді Інституту 

рослинництва ім. В.Я. Юр‘єва Національної академії аграрних наук України. 

Із даних, що наведені у таблиці чітко простежується різний вплив 

органічних, та органо-мінеральних добрив. 

Динаміка активності іонів амонію у чорноземі типовому 

 на різноудобрених фонах 

Варіанти mV pNH4  aNH4 

Контроль 

143 4,46 0,035 

152 4,27 0,054 

143 4,46 0,035 

Післядія гною 

126 4,75 0,018 

128 4,74 0,018 

132 4,66 0,022 

Гній + NPK30 

151 4,31 0,049 

133 4,65 0,022 

151 4,31 0,049 

Гній + NPK60 

158 4,20 0,063 

146 4,40 0,040 

158 4,20 0,063 

 

На контрольному варіанті активність іонів амонію коливалася по 

відібраним зразкам у межах 0,035-0,054 Ммоль л-1. На фоні післядії 

внесених органічних добрив вона суттєво знижувалася до 0,018 Ммоль л-1. 

Причиною вказаного явища є зростання амонійної буферної здатності ґрунтів 

на фоні післядії внесеного гною. Внесення мінеральних добрив у дозі NPK30 

значно підвищувало активність іонів амонію.  
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Із літератури відомо (В.І. Філон, 2011; 2008б;2016), що внесення 

амонійних форм азотних добрив знижує буферність ґрунту до іонів амонію, 

що і призводить до зростання активності вказаних іонів.  

Зростання дози внесених добрив у досліді до 60 кг д. р. призводить до 

суттєвого підвищення активності іонів амонію. 

Подібні закономірності поведінки активності іонів були відмічені 

раніше й іншими вченими. Так, Т.О Грінченко (1982) наводить цікаві дані з 

калійної буферності ґрунтів. До речі, властивості та поведінка у ґрунті 

катіону калію та амонію є досить схожими. Обидва іони мають близький 

іонний радіус, однакову за розміром гідратну оболонку, швидкість дифузії та 

механізм взаємодії з ґрунтом. На підставі цього можна стверджувати, що 

закономірності поведінки вказаних катіонів є характерними для певного типу 

ґрунтів.  

Повертаючись до публікації Т.О. Грінченко, неважко помітити, що 

внесення калійних добрив на фоні NPK значно підвищує активність іонів 

калію і, навпаки, внесення їх на фоні гною не призводить до зміни даного 

показника. Причина вказаного явища полягає у підвищенні ємності вбирання 

катіонів на фоні внесення гною. Точно така сама картина відбувається з 

катіоном амонію (дослід Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр‘єва НААН) 

Внесення гною призводить до появи «вакантних» місць для поглинання іонів 

амонію, що гальмує зростання концентрації його у ґрунтовому розчині.  

Встановлені закономірності поведінки іонів амонію на різноудобрених 

фонах дозволяють впровадити у практику агрохімічних досліджень 

спрощену методику визначення амонійної буферної здатності ґрунту.  

Встановлені закономірності поведінки активності іонів можуть бути 

використаними і в інших аспектах, що мають дуже важливе значення. Серед 

таких аспектів є визначення стану удобрення ґрунтів азотними або калійними 

добривами. Як показано було нами раніше обмін катіонами в першу чергу 

відбувається між спорідненими іонами. Це призводить до того, що найбільш 

суттєве зростання активності іонів амонію або калію буде відбуватися саме 

на тих ділянках де попередньо вносили амонійні або калійні добрива. 
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УДК 811.124’3.73.6 
СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ  
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 
Александрович Т.В., старш. преподаватель 

кафедра языковых дисциплин 
 

Процесс терминообразования в разных языках включает в себя как 
собственные ресурсы языка, так и заимствования. 

Лесохозяйственная терминология современного французского языка 
обладает специфическими особенностями и представляет собой особый 
пласт специальной лексики. Тем не менее, было замечено, что она тесно 
связана с общеупотребительной лексикой в отличие от других отраслей 
знаний. Система общеупотребительной лексики и система специальной 
лексики тесно связаны друг с другом и между ними происходит постоянный 
обмен словарными единицами.  

Лесохозяйственную терминологию французского языка составляют 
межотраслевые и узкоспециальные термины, которые отражают понятия 
таких дисциплин, как лесная ботаника, дендрология, морфология растений, 
лесные культуры, лесная энтомология и лесная фитопатология. Таким 
образом, этот пласт терминов является значительным в количественном 
отношении. 

Обращаясь к вопросам происхождения французской 
лесохозяйственной номенклатуры, необходимо отметить, что большинство  
терминов образовалось на базе латинского и греческого языков. Однако 
наряду с этими заимствованиями многие термины возникли благодаря 
собственным ресурсам. Одним из распространенных способов образования 
французской лесохозяйственной терминологии является аффиксация. 
Например, с помощью суффикса -age образуются названия некоторых 
лесохозяйственных работ: 

abattage – рубка леса 
ébranchage – обрезка веток 
Суффикс –eur используется для образования названий ряда профессий: 
chasseur – егерь, охотник 
scieur – пильщик 
Нередко встречаются термины, образованные сложением слов: 
forêt-steppe – лесостепь 
garde-bois – лесник, сторож 
С помощью префиксов образовались следующие термины: 
déforestation – вырубка леса 
reboisement –восстановление леса, насаждение деревьев. 
Видовые названия деревьев, кустарников, вредителей и болезни леса – 

это устойчивые бинарные словосочетания, которые состоят из названия рода 
и видового эпитета. Название рода выражено существительным в 
именительном падеже, а видовой эпитет определением, которое может быть 
прилагательным  

érable rouge – клен красный 
или существительным в именительном или родительном падеже 

blanc du pommier – мучнистая роса. 
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Нередко видовой эпитет может быть образован от фамилии ученого, 
открывшего данный вид или от географического названия, например 

ver de Chine – гусеница китайского дубового шелкопряда. 
Во французской лексической системе, обслуживающей 

лесотехническую отрасль, функционируют также номинации, образованные 
с использованием народных ботанических названий: 

Chèvrefeuille – жимолость, tue mouche – мухомор. 
Французская лесохозяйственная лексика обогатилась сотнями 

латинских и греческих наименований, которые активно функционируют во 
французском языке. Принцип построения научных наименований был 
заимствован из международной латинской номенклатуры. Наименования и 
словообразовательные элементы греческого и латинского языков 
используются не только для обозначения деревьев, кустарников и других 
растений, а также для обозначения насекомых-вредителей, болезней леса. 

Лесохозяйственные термины, образованные от латинского языка, нами 
были сгруппированы в тематические группы, среди которых можно 
выделить: 

1) термины, отражающие морфологию деревьев, кустарников и 
животных: 
truncus – le tronc (ствол) 
ala – l‘aile (крыло) 

2) общие названия: 
arbor – l‘arbre (дерево) 
natura – la nature (природа) 

3) название лесных угодий: 
foresta –la forêt (лес) 
plantatio – la plantation (насаждение) 

4) названия деревьев, кустарников, животных и насекомых: 
populus – le peuplier (тополь) 
lupus – le loup (волк) 

Проводя анализ французских лесохозяйственных терминов, которые 
заимствованы из латинского языка, можно сделать вывод, что некоторые 
термины подверглись фонетической и орфографической ассимиляции: 

pinus – le pin (сосна) 
palma – le palmier (пальма) 
Ряд терминов полностью ассимилировался и образовал новые слова с 
разными значениями. Например, латинское слово ramus (ветка) 
расширило свое значение и пополнило словарь такими понятиями: 

 

 

 

ramus 

 

 

le rameau  

la ramuscule 

la ramure 

la ramification 

se ramifier 

ramiforme 

la ramille 

raméaire 

―ветка‖ 

―веточка‖ 

―ветви и листья‖ 

―разветвление‖ 

―разветвляться‖ 

―ветвеобразный‖ 

―хворост, сучья‖ 

―ветвистый‖ 
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УДК 630х902(477.5) 

ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ СКРИПАЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-

ДОСЛІДНОГО ГОСПОДАРСТВА ХНАУ ім. В.В. Докучаєва – ЦІННИЙ 

ОБ’ЄКТ ЛІСІВНИЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ 

ПРАКТИК 

 

Андрущенко О.П., канд. с.-г. наук, доцент 

Полив’яний А.М., канд. с.-г. наук, доцент 

кафедра лісових культур і меліорацій 

 

Скрипаївський навчально-дослідний лісгосп Харківського 

сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва був створений 1 січня 

1956 року на базі Мохначанського і Скрипаївського лісництв Чугуєво-

Бабчанського лісгоспу. За словами видатного лісівника, члена-

корреспондента ВАСГНІЛ, заслуженого діяча науки України, завідувача 

кафедри лісівництва ХСГІ ім. В.В. Докучаєва професора С.С. Пятницького, 

на території лісгоспу  зосереджена вся різноманітність  грунтово-

гідрологічних умов і лісових насаджень, характерних для південно-східного 

Лівобережного Лісостепу України.  

У 1960-х роках  під керівництвом С.С. Пятницького у цих насадженнях 

були розгорнуті  безпрецедентні для регіону комплексні наукові 

дослідження, націлені на розробку  раціональних методів лісовідновлення. 

До досліджень були залучені викладачі, аспіранти, лаборанти і студенти. Так, 

мікрокліматично-гідрологічні  дослідження у свіжому суборі провів В.І. 

Середін (1964-1969 рр.). В результаті досліджень А. К. Полякова (1967-1970 

рр.) установлено тісний зв'язок між поточним приростом  і густотою 

соснового деревостану  свіжого  субору та найбільш доцільну  густоту  20-

100-річних сосняків. Строки і оптимальні метеоумови для льоту пилку сосни 

і опадання насіння, динаміку опадання насіння, метеорологічний метод 

прогнозування  урожаю насіння, оптимальний розмір котловин групово-

вибіркових рубок – такі нові для регіону проблемні питання були вирішені 

В.С. Яровенком (1962-1971 рр). Наявність у Мохначанській діброві двох 

ранніх і двох пізніх феноформ  (екотипів) дуба звичайного, 22 

морфологічних рас, а також фенологічні властивості дуба звичайного виявив 

О.М. Кривошея (1967-1971 рр.). О.С. Шишкіним (1960-1972 рр.) доведена 

можливість природного відновлення сосни у типі В2-дС  і дуба у типі Д2-Кл-

лД завдяки застосуванню  експериментальних лісовідновних рубок. І.Й. 

Ситніком (1969-1972) установлена можливість і переваги вирощування 

сіянців сосни під поліетиленовим вкриттям, а також рекомендовані 

оптимальні розміри і конструкція переносних теплиць та технологія 

вирощування сіянців сосни. 

У 1960-1970-х роках розроблено прогресивні способи попереднього і 

наступного комбінованого  відновлення корінних дубових насаджень у типі  

Д2-Кл-лД, установлено динаміку заростання і режим вологості грунту на 

свіжих зрубах (Діденко М.І., 1972-1977). Старший викладач Є.С. Культенко 
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вивчала  лісорослинні умови правобережної нагірної діброви і лівобережної 

піщаної терраси  р. С. Донець – у підсумку були створені визначник едатопів  

Мохначанської діброви (сухого, свіжого і вологого грудів) і визначник типів 

лісу борової терраси р. С. Дінець у межах Скрипаївського лісництва.  

У період з початку 1970-х років до 2006 року науково-дослідні роботи 

виконувались під керівництвом професора Б.Ф. Остапенка. З вегетативного 

матеріалу плюсових дерев були закладені і досліджувались клонові плантації 

у Скрипаївському лісництві та дендропарку ХСГІ   (Пороша С.І., Снісарь 

Т.Б., Грицайчук В.В., Андрущенко О.П.).  Дослідження біологічної 

продуктивності насаджень свіжого дубово-соснового субору (фітомаса та 

приріст деревостанів, підліску і живого надгрунтового покриву, водний 

режим і обмінні процеси у системі «грунт-рослинність»)  виконав  О.П. 

Андрущенко (1975-1978 рр.).  З початку 2000-х років В.В. Назаренко успішно 

провів  лісівничо-типологічні дослідження у насадженнях Придонецького 

сектору Слобожанського  лісотипологічного району, у межах якого 

розташований Скрипаївський навчально-дослідний лісгосп як базове 

підприємство досліджень. В результаті складено список і діагностичні ознаки 

типів лісу, виявлено збільшення площі лісових земель на 0,8% та зменшення 

лісовкритої площі на 1,2%, зменшення континентальності клімату, а також 

наявність у межах сектору 12-ти типів похідних деревостанів. Виявлено 

відмінності між типами Д2-кл-лД  і Д2-яс-лД, розбалансованість розподілу 

деревостанів за групами віку, дещо вищу продуктивність штучних дубових 

деревостанів у порівнянні з природними та ряд  важливих особливостей 

таксаційно-вікової будови і просторового розміщення насаджень.  

За результатами лісівничих досліджень на базі насаджень 

Скрипаївського лісгоспу успішно захистили кандидатські  дисертації: 

лісничий В.С. Яровенко  (1971р.),  аспіранти кафедри лісівництва  О.К. 

Поляков (1970), О.М. Кривошея (1971 р.),  І.Й. Ситнік (1972р.), директор 

навчлісгоспу  О.С. Шишкін (1972 р.), лісничий  М.І. Діденко (1977), 

аспіранти кафедри лісівництва і агролісомеліорації  Андрущенко О.П. (1978),  

Самір Аль Маді  (1989), Назаренко В.В. (2013 р.). 

Широкі дослідження природного відновлення сосни у Скрипаївському 

лісництві виконав у 2009-2016 рр. завідувач кафедри лісівництва ХНАУ  ім. 

В.В. Докучаєва доцент Салтиков А.М. (2014 р.). Ним були відновлені і 

успішно продовжені попередні дослідження природного відновлення сосни  

у свіжому суборі Скрипаївського лісництва, а основні зусилля були 

зосереджені на вивченні  структурно-функціональних особливостей 

природного відновлення сосни. Продовжує дослідження особливостей 

природного відновлення дуба  звичайного у басейні р. С. Донець викладач 

кафедри лісових культур і меліорацій Діденко М.М., питання продуктивності 

і стану насаджень дуба ранньої  і  пізньої  феноформ  вивчає доцент 

Андрущенко О.П. Таким чином, класичні лісові насадження Скрипаївського 

НДЛГ продовжують служити цінним об‘єктом  наукових досліджень і 

навчально-виробничих практик студентів лісогосподарського факультету.  
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УДК 630х17 

ПРАКТИЧНА НАЦІЛЕНІСТЬ ЛІСОВОЇ ТИПОЛОГІЇ 

 

Андрущенко О.П., канд. с.-г. наук, доцент 

кафедра лісових культур і меліорацій 

 

У другій половині ХХ століття було визнано, що процеси природного 

відновлення лісів не відповідають потребам лісового господарства. У зв‘язку 

з гострою необхідністю значного підвищення лісистості України 

інтенсифікація лісорозведення і лісовідновлення стала важливим напрямом 

державної політики, а лісокультурна діяльність стала пріоритетною  для 

збереження, розширеного відтворення лісів і сталого розвитку лісового 

господарства. 

Створити в Україні нові високопродуктивні штучні ліси на площі 

більше 2 млн. га для підвищення лісистості від нинішньої 15,7% до 

оптимальної 20%, щорічно успішно відновлювати зрубані ліси на площі 

більше 70 тис. га можна тільки за  дотримання головної умови – забезпечення 

відповідності породного складу нових лісів кліматичним і грунтово-

гідрологічним умовам лісокультурних площ. Виконання цієї умови можливе 

тільки на основі лісової типології – адже лісову типологію професори Д.В. 

Воробйов і Д.Д. Лавриненко називали теорією, філософією лісівництва.  

Українську типологію називають лісівничо-екологічною тому, що вона 

відображає  тісні  взаємозв‘язки живих організмів між собою і оточуючим 

абіотичним середовищем і разом з тим націлює зусилля лісівників на 

врахування лісівничих властивостей насаджень для обґрунтування і 

правильного застосування лісогосподарських заходів з метою розширеного 

відтворення лісів. Розвивається лісова типологія разом з розвитком теорії і 

практики та практичними потребами лісовпорядкування, лісівництва, 

лісокультурного виробництва та  інших складових лісогосподарської 

діяльності.  

Один з основоположників української лісової типології Є.В. Алєксєєв 

першим пояснив, що  типи лісу тісно пов‘язані з видами і способами рубок, 

лісовідновленням, типами лісових культур, доглядами за лісом. Завдяки 

плідній діяльності українських лісотипологів були прийняті у 1939 році  типи 

лісових культур для водоохоронної зони СРСР, а  у 1948 році розроблені 

типи лісових культур для найголовніших типів лісу СРСР  (Шмідт В.Є., 

1948). У  1954 році було прийняте до виконання «Руководство по 

производству и учету лесных культур в равнинных лесах Европейской части 

СССР» на лісотипологічній основі, у  1976 році затверджені складені проф. 

П.Г. Вакулюком типи лісових культур по едатопах, які діють донині. 

У «Настановах з відновлення лісів і лісорозведення», розроблених 

вченими УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького (1991), основні типи лісових 

культур згруповані по едатопах з прив‘язкою до лісогосподарських областей, 

округів та категорій лісокультурних площ. 
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 Найбільш широке і пряме практичне застосування  лісова типологія 

знайшла у лісокультурній діяльності. Як відзначив відомий лісокультурний 

діяч В.Є. Шмідт (1948), «в основу всех типов культур с самого начала их 

возникновения неизменно кладется лесоводственная типологическая 

классификация Алексеева-Погребняка как единственно пригодная для этих 

целей». 

У рівнинній  частині України  питаня типів лісових культур, обробітку 

грунту, густоти культур, введення порід-екзотів, доглядів за культурами  

розглядаються на рівні едатопів, тому що у таких умовах одному едатопу 

відповідає один тип лісу. У Карпатському регіоні з багатими і 

різноманітними лісорослинними умовами лісотипологічна класифікація 

складніша, тут одному едатопу  можуть  відповідати декілька типів лісу, 

однак і в таких складних умовах лісовпорядкування і лісокультурні заходи 

виконуються уже півстоліття на лісотипологічній основі. 

Після прийняття відомої постанови ЦК ВКП(б) і Ради Міністрів СРСР 

від 29 жовтня 1948 року і з початком масштабних робіт зі створення 

захисних насаджень активізувалися і дослідження з застосування лісової 

типології у агролісомеліорації (Д.Д. Лавриненко, 1952; П.С. Погребняк, 

1955). Важливими практичними результатами завершилось майже 40-річне 

вивчення грунтів Півдня України в УкрНДІЛГА ім. Г.М.Висоцького: були 

визначені критерії лісокультурної придатності засолених грунтів, розроблена 

типологічна класифікація земель посушливої зони України (Е.С. Мигунова, 

2011). Лісотипологічна класифікація земель все ширше застосовується і при 

створенні постійної лісонасінної бази основних лісоутворювальних порід на 

генетико-селекційній основі (Дебринюк Ю.М. та ін.., 1998). 

У лекційному курсі і на практичних заняттях з дисципліни «Лісові 

культури» питання лісотипологічної класифікації і лісотипологічного 

районування розглядаються з прив‘язкою до типів і технології створення 

лісових культур. Розроблено і опубліковано методичні вказівки для 

виконання практичних завдань «Обгрунтування типів лісових культур у 

лісогосподарському підприємстві» (2012), «Теоретичне обґрунтування 

систем лісокультурних заходів» (2014), написана і опублікована лекція 

«Екологічне обґрунтування  лісових культур» (2013), під час дипломного 

проектування  розробляється  лісокультурно-лісотипологічна тематика. 

Отже, організація лісокультурного виробництва на основі лісо 

типологічної класифікації лісів, включення лісотипологічної тематики у 

навчальний процес з дисципліни «Лісові культури»  є важливим доказом 

перетворення лісової типології з науки описової у науку прикладну, націлену 

на вирішення виробничих лісогосподарських завдань. 
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УДК 632.768.12:633.1 

ХЛІБНІ П’ЯВИЦІ НА ЗЕРНОВИХ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУРАХ 

У ННВЦ «ДОСЛІДНЕ ПОЛЕ» ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 

 

Байдик Г.В., канд. с.-г. наук, доцент 

кафедра зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова 

 

Озима пшениця та ячмінь є основними зерновими культурами в 

Україні, тому захист їх від шкідливих організмів набуває важливого значення 

для с.-г. виробництва.  

Хлібні п‘явиці – червоногруда та синя є постійним компонентом 

зернових агроценозів і в окремі роки, особливо посушливі, можуть суттєво 

знизити врожай зернових злакових культур. Вивчення сезонної динаміки 

популяцій хлібних п‘явиць дає змогу прогнозувати їх чисельність і 

шкідливість та планувати захисні заходи.  

Дослідження були проведені в умовах ННВЦ «Дослідне поле ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва та інших господарствах Харківської області у 2014-2016 

рр. за загальноприйнятими методиками. 

В результаті проведених досліджень на озимій пшениці та ячмені у 

2014 році у видовому співвідношенні переважала синя п‘явиця – 78%, 

червоногруда – 22%. Заселеність озимої пшениці перезимувавшими жуками 

хлібних п‘явиць у фазу кущіння складала 26,5%, з середньою щільністю 0,6 

екз./м
2
, максимально – 1,0 екз./м

2
, пошкодженість рослин була 5,5%,  

максимально – 12% у слабкому ступені (100%). 

У фазу виходу в трубку заселеність озимої пшениці жуками і 

личинками хлібних п‘явиць підвищилась до 81,6% з середньою щільністю 

жуків 1,1 екз./м
2
, максимально – 3,0 екз./м

2
,  личинок – 1,2 екз./рослину, 

максимально – 3,0 екз./рослину, пошкодженість рослин – 6,4%, максимально 

– 18% у слабкому ступені (100%).  

У фазу колосіння заселеність озимої пшениці жуками і личинками 

хлібних п‘явиць складала 22,4%, з середньою щільністю жуків 0,5 екз./м
2
, 

максимально – 2,0 екз./м
2
, личинок – 1,5 екз./рослину, максимально – 3,0 

екз./рослину, пошкодженість рослин – 2,9, максимально – 8,0% у слабкому 

ступені (100%).  

На ячмені ярому у фазу кущіння заселеність посівів жуками і 

личинками хлібних п‘явиць складала  18,7% з середньою щільністю жуків 1,6 

екз./м
2
, максимально – 2,0 екз./м

2
, личинок 2,0 екз./рослину,  пошкодженість 

рослин – 5,7%,  максимально – 12,0%, у слабкому ступені (100%).  

У фазу виходу в трубку заселеність ячменю ярого жуками і личинками 

хлібних п‘явиць була вищою і складала 56,2%. Середня щільність жуків в 

цей період була 1,5 екз./м
2
, максимально – 3,0 екз./м

2
, личинок – 1,6 

екз./рослину, максимально – 3,0 екз./рослину, пошкодженість рослин – 7,4%, 

максимально – 15% у слабкому ступені (100%).  

У фазу колосіння заселеність ячменю ярого жуками і личинками 

хлібних п‘явиць складала 37,5%, середня щільність жуків у цей період була 
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0,5 екз./м
2
, максимально – 1,0 екз./м

2
, личинок – 2,0 екз./рослину, 

максимально – 3,0 екз./рослину, пошкодженість рослин – 2,0%, максимально 

– 4,0%, у слабкому ступені (100%).  

Виходячи з отриманих даних, можна зробити висновок, що чисельність 

хлібних п‘явиць не перевищувала ЕПШ, тому застосування інсектицидів 

було недоцільним.  

За результатами багаторічних досліджень, а також даних 2014 р., 

можна прогнозувати осередкову шкідливість хлібних п‘явиць за сприятливих 

погодних умов у 2015 році.  

В результаті проведених досліджень на озимій пшениці та ячмені у 

2015 році переважаючим видом була синя п‘явиця, її частка становила 100%, 

а червоногрудої – 85-90%.  

У 2015 році заселеність озимої пшениці перезимувалими жуками 

хлібних п‘явиць у фазу кущіння складала 13,5%, з середньою щільністю 1,2, 

максимально – 3,0 екз. на кв. м, що не перевищувало ЕПШ. Пошкодженість 

рослин була 6,5%, максимально – 11,0% у слабкому ступені (100%). 

У фазу виходу в трубку заселеність озимої пшениці жуками і 

личинками хлібних п‘явиць підвищилась і складала 21,6% з середньою 

щільністю жуків 1,2, максимально – 4,0 екз. на кв. м, личинок – 1,7, 

максимально – 2,0 екз. на рослину, пошкодженість рослин – 6,6%, 

максимально – 18%  у слабкому ступені (100%).  

У фазу колосіння заселеність озимої пшениці жуками і личинками 

хлібних п‘явиць складала 10,8%, з середньою щільністю жуків 0,5, 

максимально – 1,0 екз. на кв. м,  личинок – 2,4, максимально – 3,0 екз. на 

рослину, пошкодженість рослин – 4,8%, максимально – 6,0%  у слабкому 

ступені (100%).  

На ячмені ярому у фазу кущіння заселеність посівів жуками і 

личинками хлібних п‘явиць складала  25,0% з середньою щільністю жуків 

0,6, максимально – 2,0 екз. на кв. м, личинок – 2,0 екз. на рослину,  

пошкодженість рослин – 5,0% у слабкому ступені (100%).  

У фазу виходу в трубку заселеність ячменю ярого жуками і личинками 

хлібних п‘явиць була вищою і складала 50,0%. Середня щільність жуків в 

цей період була 1,5, максимально – 5,0 екз. на кв. м, личинок – 1,5, 

максимально – 3,0 екз. на рослину, пошкодженість рослин – 4,8%, 

максимально – 9,0%  у слабкому ступені (100%).  

У фазу колосіння заселеність ячменю ярого жуками і личинками 

хлібних п‘явиць складала 41,7%, середня щільність личинок у цей період 

була 2,4, максимально – 4,0 екз. на рослину, пошкодженість рослин – 5,4%, 

максимально – 10,0% у слабкому ступені (100%).  

Аналіз динаміки популяцій і екологічних умов розвитку хлібних 

п‘явиць у 2015 році свідчить про те, що у 2016 році за сприятливих погодних 

умов (рання тепла та помірно суха весна) слід очікувати осередкову 

шкідливість хлібних п‘явиць, особливо на ярих зернових колосових 

культурах.  
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В результаті проведених досліджень у 2016 році на зернових злакових 

культурах (озима пшениця, ячмінь ярий) переважаючим видом була синя 

п‘явиця, її частка становила 90 %, а червоногрудої — 10 %.  

У 2016 році заселеність озимої пшениці жуками хлібних п‘явиць, що 

перезимували, у фазу кущіння складала 17,3 %, з середньою щільністю 0,9, 

максимально — 2,0 екз. на кв. м, що не перевищувало ЕПШ. Пошкодженість 

рослин була 2 % у слабкому ступені (100 %). 

У фазу виходу в трубку заселеність озимої пшениці жуками і 

личинками хлібних п‘явиць підвищилась і складала 21,7 % з середньою 

щільністю жуків 1,4, максимально — 4,0 екз. на кв. м, личинок — 2,0 екз. на 

рослину, пошкодженість рослин — 2,0 %, максимально — 5 % у слабкому 

ступені (100 %).  

У фазу колосіння заселеність озимої пшениці жуками і личинками 

хлібних п‘явиць залишилася на томуж рівні і складала 2,7 %, з середньою 

щільністю жуків 2,0 екз. на кв. м, личинок — 1,4, максимально — 3,0 екз. на 

рослину, пошкодженість рослин — 2,8 %, максимально — 7,0 % у слабкому 

ступені (100 %).  

На ячмені ярому у фазу кущіння заселеність посівів жуками хлібних 

п‘явиць складала  50,0% з середньою щільністю жуків 1,4, максимально — 

3,0 екз. на кв. м,  пошкодженість рослин — 4,0 % у слабкому ступені (100 %).  

У фазу виходу в трубку заселеність ячменю ярого жуками і личинками 

хлібних п‘явиць була вищою і складала 66,6 %. Середня щільність жуків в 

цей період була 0,6, максимально — 3,0 екз. на кв. м, личинок — 2,0, 

максимально — 3,0 екз. на рослину, пошкодженість рослин — 2,6 %, 

максимально — 8,0 %  у слабкому ступені (100 %).  

У фазу колосіння заселеність ячменю ярого жуками і личинками 

хлібних п‘явиць залишилися на тому ж рівні і складала 66,6 %, середня 

щільність жуків у цей період була 1,0, максимально — 2,0 екз. на рослину, 

личинок — 3,3, максимально — 7,0 екз. на рослину, пошкодженість 

рослин — 3,3 %, максимально — 6,0 % у слабкому ступені (100 %).  

Аналіз динаміки популяцій і екологічних умов розвитку хлібних 

п‘явиць у 2016 році свідчить про те, що у 2017 році за сприятливих погодних 

умов (рання тепла та помірно суха весна) слід очікувати осередкову 

шкідливість хлібних п‘явиць, особливо на ярих зернових колосових 

культурах.  
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УДК 632.931:633.11 

ФІТОПАТОГЕННИЙ КОМПЛЕКС ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ  

В СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Батова О.М., асистент 

кафедра фітопатології 

 

На основі результатів проведених обстежень і аналізу відібраних зразків 

встановлено, що в умовах Східного Лісостепу України кореневі гнилі озимої 

пщениці - широко  розповсюджене захворювання. Вони уражують пшеницю 

щороку і належать до найбільш шкодочинних хвороб. 

У наукових працях багатьох дослідників повідомляється, що розвиток 

патогенного комплексу збудників хвороби та ураженість ним рослин 

залежить від багатьох факторів агроценозу – грунтово-кліматичних умов, 

сорту, попередників, способів і строків обробітку ґрунту, добрив, фази 

розвитку рослин тощо. Серед них для певної конкретної зони вирощування 

визначальними є насамперед сортовий склад культури і екологічні фактори. 

Зона проведення наших досліджень характеризується екстремальними 

гідротермічними умовами. Підвищені температури з посушливими періодами  

протягом вегетації озимої пшениці, наявність і доступність поживних 

речовин нерідко призводять до стресового стану рослин і накладає істотний 

відбиток на формування патологічних відносин між рослинами-господарями 

та збудниками кореневих гнилей. 

У Лісостеповій зоні це захворювання спричиняється  цілим комплексом 

збудників, до складу якого входять Bipolaris sorokiniana та гриби з роду 

Fusarium, які в кількісному співвідношенні переважають над іншими 

патогенами. Виявлені збудники хвороби належать до різних систематичних 

груп, характеризуються неоднаковою патогенністю, відрізняються за 

біологією та конкурентноздатністю відносно сапрофітної і патогенної 

мікофлори в грунті, за здатністю утворювати структури для тривалого 

виживання та інше. 

Зразки ми відбирали у період молочно-воскової стиглості зерна з ділянок 

без застосування обробок пестицидами. Мікологічний аналіз відібраних 

зразків засвідчує, що основними типами кореневих гнилей  озимої пшениці є 

гельмінтоспоріозна і фузаріозна. Мікологічний аналіз засвідчує, що 

найчастіше уражують озиму пшеницю гриби з роду Fusarium: F.oxysporum 

Schlecht; F.moniliforme Sheld; F.culmurum (W. G. Sm.) Sacc.; F.graminearum 

Schwabe; F.gibbosum App. Et. Wr. Emend Bilai; F.avenaceum (Fr.) Sacc.; F. 

Sporotrichella;  F.solani (Mart). App. Et. Wr. Значимість Bipolaris sorokiniana в 

комплексі збудників  озимої  пшениці була дещо меншою. Решта видів збудників, 

залежно від погодних умов року, була в незначній  кількості (Alternaria, 

Penicillum).  

Інформація щодо особливостей біології гриба Bipolaris sorokiniana – 

збудника звичайної кореневої гнилі та шкодочинності хвороби має ряд 

розбіжностей. У нашій країні згідно з даними В.А.Мархасьової, 



21 

В.М.Підоплічко цей гриб більш поширений в регіонах, де клімат 

прохолодний і вологий, оскільки ураженню рослин пшениці сприяє висока 

вологість повітря.  

Серед дослідників досить популярною є також думка про те, що 

гельмінтоспоріози на пшениці є проблемою в регіонах із спекотним вологим 

кліматом. Ще в 30-х роках дослідженнями Діллона Вестона було 

встановлено, що для утворення конідій Helminthosporium необхідно 

інтенсивне сонячне опромінення, а аерогенні властивості конідій свідчать 

про переважне поширення інфекції повітряним шляхом, волога потрібна 

лише для проростання конідій. Деякі автори вважають, що в регіонах з 

недостатнім зволоженням інфекція спричиняє захворювання сходів і 

розвиток кореневих гнилей, а в районах з достатнім чи надмірним 

зволоженням – ураження насіння. 

Як збудник кореневих гнилей, гриб Bipolaris sorokiniana хоч і 

пошкоджує поверхневі тканини коренів, але до судин не проникає і важливих 

для життєдіяльності органів не зачіпає. Небезпека виникає лише в разі 

системного ураження, коли збудник спричиняє темно-буру плямистість, при 

якій зменшується ассиміляційна поверхня, спостерігається передчасне 

засихання листя. В.А.Чулкіна також вказує на більшу шкодочинність 

гельмінтоспоріозу пшениці при ураженні надземних органів, але пояснює це 

слабкою конкурентною здатністю гриба Bipolaris sorokiniana і на надземних 

органах, пригнічення його супутньою мікрофлорою менше, ніж у грунті. 

Аналіз зразків озимої пшениці на ураження звичайною кореневою 

гниллю у наших дослідженнях показав, що серед мікофлори насіння гриб 

Bipolaris sorokiniana представлений мало. Проте він відмічений як збудник 

кореневої гнилі на інших органах рослини: підземному міжвузлі, 

прикореневій частині стебла, коренях.  

Нами встановлено, що в умовах Східного Лісостепу України  кореневі 

гнилі – широко розповсюджене захворювання. Вони уражують пшеницю 

щорічно і належать до найбільш шкодочинних хвороб. 

Коренева гниль належить до еколого-мікробних захворювань. Їхніми 

збудниками є факультативні паразити, які уражують рослини, ослаблені 

внаслідок несприятливих умов вирощування. Тому в системі заходів 

боротьби з ними важлива роль належить агротехніці, а також організаційно-

господарським та хімічних заходам, що мають бути спрямовані не лише на 

ліквідацію збудників хвороб, але й на попередження масового їх розвитку і 

зниження шкідливості. 
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УДК 631.523.4:633.111 

ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК ЛИСТКІВ ТА КОЛОСА  

В ГІБРИДІВ F1 ПШЕНИЦІ МЯКОЇ ОЗИМОЇ 

 

Бачевська Є.І., аспірант,  

Криворученко Р.В., канд. с.-г. наук, доцент 

кафедра генетики, селекції та насінництва 

 

Гібридизація і спрямований систематичний добір перспективних форм 

з гібридного матеріалу були і залишаються основними методами селекції 

пшениці. Успіх селекційної роботи при використанні даних методів 

визначається багатьма чинниками, одним з найважливіших серед них, за 

М. І. Вавиловим, є правильний добір батьківських пар для схрещування.  

Значення характеру успадкування окремої кількісної ознаки, ступеню 

впливу генотипу і факторів середовища на їх мінливість має важливе 

значення у практичній селекції. Отримати таку інформацію можна шляхом 

схрещування відповідних генотипів з іншими генотипами за різними 

схемами, і подальшого аналізу гібридів F1 та батьківських форм за ознаками, 

які цікавлять дослідника. В икористання методів генераційного аналізу 

дозволяє селекціонерові визначити цінність гібридних комбінацій уже на 

перший етапах селекції.  

Для вивчення характеру успадкування ознак листків і колосу у пшениці 

м‘якої озимої були використано 26 генотипів пшениці м'якої озимої різного 

генетичного походження – мутантні лінії (Інститут рослинництва 

ім. В. Я. Юр‘єва), селекційні лінії гібридного походження (Інститут 

рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва,  ХНАУ ім. В.В. Докучаєва), колекційні сорти: 

Влучна (Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва) та Чемпион 

(Білорусь), а також зразок невідомого походження К-803 (вірогідно 

спонтанний гібрид між селекційною лінією Еритроспермум 803 та 

колекційним сортом Воронежская 95). Підібрані батьківські генотипи 

суттєво відрізнялись за комплексом  морфологічних ознак листків та колоса – 

лінійними розмірами, забарвленням, формою та щільністю колоса, 

озерненістю колоска тощо. 

Від схрещування вище наведених батьківських форм було одержано 22 

гібриди F1. Досліди проводились на дослідному полі ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва, площа ділянки батьківських форм – 1 м
2
, гібридів F1 –1-2 рядки 

(залежно від наявності матеріалу). Розташування ділянок наступне: 

материнська форма – гібрид F1– батьківська форма. 

Успадкування ознаки «площа прапорцевого лиска» переважно 

відбувалось за типом позитивного наддомінування. Так, в двадцяти 

гібридних комбінаціях коефіцієнт фенотипового домінування (hp) суттєво 

перевищував 1 (максимальне значення спостерігалося в комбінації  КЮ-

210/Влучна (hp=148,85)). Лише в одній комбінації відмічене проміжне 

успадкування ознаки (КЮ-76/89-1-Г2 (hp=0,24)), та ще в одній  повне 

домінування гіршої батьківської форми (КЮ-269/КЮ-172 (hp=-0,73)). 
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Характер успадкування ознаки «площа другого зверху листка» 

відрізнявся більшим різноманіттям залежно від батьківських форм. Так, в 

шести комбінаціях спостерігалась депресія, коефіцієнт фенотипового 

домінування становив від -8,81 в комбінації 80-3-1/89-1-3 до -1,16 в 

комбінації КЮ-01/80-3-1. У гібридів семи комбінацій спостерігалося 

домінування гіршої батьківської форми (hp становив від -0,06 в комбінації К-

803/Чемпион до - 0,9 в комбінації КЮ-220/89-1-3). В шести комбінаціях був 

відмічений проміжний тип успадкування (hp становив від 0 до 1) та лише в 

трьох комбінаціях встановлено позитивне наддомінування (максимальний 

рівень hp був в комбінації Е 803/89-1-Г4 і становив 46,96). 

Успадкування ознак колоса також характеризувалось наявністю різних 

типів залежно від комбінації схрещування та конкретної ознаки. Так, за 

ознакою «довжина головного колосу» переважало позитивне 

наддомінування, в тринадцяти комбінаціях коефіцієнт фенотипвого 

домінування суттєво перевищував 1 (максимальне значення відмічене в 

комбінації КЮ-194/89-1-3 (hp=45,07)). В 6 комбінаціях було відмічене 

проміжне успадкування ознаки (hp=0,94-0,23), в двох – повне домінування 

гіршої батьківської форми (КЮ-76/ 89-1-Г2 (hp=-0,28) та 89-1-Г2/КЮР-187 

(hp =-0,51), а в одній – депресія (89-1-Г4/КЮР-257 (hp=-1,03). 

Успадкування ознаки «кількість колосків в головному колосі» в 

сімнадцяти гібридних комбінаціях відбувалося за типом позитивного 

наддомінування (коефіцієнт фенотипового домінування становив від 48,00 в 

комбінації КЮ-210/Влучна до 1,5 у гібридів від схрещування 80-3-1/  89-1/3). 

В 2 комбінаціях було відмічене проміжне успадкування ознаки (КЮ-76/89-1-

Г2 (hp=0,73) та КЮ-194/89-1-3 (hp=0,57), в одній – повне домінування гіршої 

батьківської форми (КЮ-01/80-3-1 (hp=-0,27), а в двох – депресія (89-1-

Г2/КЮР-187 (hp=-1,26) та 89-1-Г4/КЮР-257 (hp=1,59). 

В успадкуванні ознаки «маса головного колоса» переважав тип 

позитивного наддомінування. Коефіцієнт фенотипового домінування суттєво 

перевищував 1 в двадцяти двох комбінаціях (hp становив від 47,00 в 

комбінації КЮ-93/КЮ-178 до 1,01 в комбінації 80-2-7/КЮ-01). Лише в одній 

комбінації спостерігалась депресія (89-1-Г4/КЮР-257 (hp=-3,87). 

Успадкування ознак «кількість зерен в головному колосі» та «маса 

зерна з головного колоса» також відбувалось переважно за типом 

позитивного наддомінування і лише в окремих комбінаціях були відмічені 

проміжне успадкування та домінування гіршої батьківської форми. 

Таким чином, при вивченні гібридів F1 одержаних від схрещування 

різних батьківських генотипів, контрастних за морфологічними ознаками 

листків та головного колоса, нами встановлено різні типи успадкування цих 

ознак у гібридів в залежності від батьківських форм. Важливо, що в 

переважній більшості комбінацій спостерігалося позитивне наддомінування 

та проміжний тип успадкування ознак, такі комбінації в наступних 

поколіннях будуть насичені трансгресивними формами, які представляють 

значний інтерес для комбінативної селекції. 
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УДК631.35.02.11 

ХАРАКТЕР ПРОЯВУ ГЕТЕРОЗИСУ В ГІБРИДІВ F1  

ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА КОМПЛЕКСОМ ОЗНАК 

АНАТОМІЧНОЇ БУДОВИ СТЕБЛА 

 

Біжан В.О., аспірантка 

Криворученко Р.В., канд. с.-г. наук, доцент 

кафедра генетики, селекції та насінництва 

 

У роботах К.Г Тетеряченко неодноразово вказувалося на 

взаємозалежність між морфолого-анатомічними ознаками будови коренів, 

вузла кушенія, стебла, колоса, колосового стрижня і продуктивністю рослин. 

Вважається, що стійкість до вилягання і продуктивність визначаються 

кількістю і діаметром провідних пучків стебла, а збільшення цих ознак може 

сприяти підвищенню продуктивності колоса і стійкості до вилягання. 

Важлива роль в постачанні колоса асимілятами належить провідній системі 

стебла. Від її розвитку залежить відтік асимілятів з вегетативної маси в 

колос, що безпосередньо позначається на формуванні зерна і його наливання. 

Тому вивчення анатомічних ознак стебла та колоса, а також їх зв'язок з 

продуктивністю рослин може сприяти розробці нових, об‘єктивних критеріїв 

оцінки вихідного та селекційного матеріалу пшениці. 

Певний інтерес для селекції високопродуктивних форм озимої пшениці 

становить підбір батьківських пар за особливостями анатомічної будови 

стебла, колоса та листків.  

Метою наших досліджень було вивчення характеру успадкування 

мінливості ознак анатомічної будови стебла одержаних від схрещування 

сортів різних морфофізіологічних типів за реципрокною схемою. 

В якості вихідного матеріалу в наших дослідженнях було використано 

23 гібридних популяцій F1 одержаних за реципрокною схемою. Добір 

батьківських пар проводили за комплексом морфологічних і анатомічних 

ознак продуктивності. 

Для приготування препаратів використовували модифіковану на 

кафедрі генетики, селекції та насінництва ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

методику. Забарвлення проводили водним розчином сафроніна. Перегляд 

препаратів проводили при збільшенні 10 х 15 на бінокулярному мікроскопі 

«BioMed». Фотографії робили з використанням цифрової камери «TusCan», 

визначення лінійних розмірів анатомічних структур та площі проводили на 

цифрових фотографіях з використанням комп‘ютерної програми «TsView 

2.1» 
Вивчення гетерозису дає інформацію про комбінаційну здатність 

батьків, придатність їх до використання в селекційних програмах, та дає 
можливість прогнозування прояву трансгресії за господарсько цінними 
ознаками. На ранніх етапах селекційного процесу ступінь фенотипового 
домінування застосовують для оцінки вихідного матеріалу. Нами було 
визначено величину істинного і гіпотетичного гетерозису, ступінь 
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фенотипового домінування за показниками анатомічної будови верхнього і 
другого міжвузля. 

У результаті дослідження встановлено, що за ознаками анатомічної 
будови стебла в гібридів першого покоління пшениці м'якої озимої 
переважало успадкування за типом наддомінування (гетерозис), тобто 
hp ≥  1. 

За особливостями анатомічної будови 1-го зверху міжвузля у 
досліджених гібридів F1 спостерігалося переважно наддомінування за такими 
ознаками як кількість провідних пучків паренхіми – 74% комбінацій, 
товщина стінки соломини – 91,3%, діаметр порожнини соломини – 78,3%, 
діаметр соломини – 87%. 

Площа провідних пучків паренхіми 1-го міжвузля харктеризується 
високим рівень успадкування, тому ця ознака вважається достатньо 
перспективною в селекції. В наших дослідженнях успадкування даної ознаки 
за типом надомінування спостерігалося в десяти комбінаціях (43,5 %), але 
при цьому за типом домінування гіршої батьківської форми спостерігалося в  
21% гібридних комбінацій та депресією - в шести комбінаціях (26 %). 

За особливостями анатомічної будови 2-го міжвузля спостерігалося 
переважно наддомінування за такими ознаками як площа провідніх пучків 
паренхіми - 69,6 % гібридів, діаметр порожнини соломини – 78,3%, діаметр 
соломини – 95,7%. 

В обох міжвузлях спостерігалася депресія за ознаками площі провідних 
пучків склеренхіми – у 1-му міжвузлі – 69,7% комбінацій мали такий тип 
успадкування, а у 2-му – 100%. 

Також відмічалася значна диференціація між гібридами F1 за 
успадкуванням ознаки кількості провідних пучків паренхіми: у 1-му міжвузлі 
наддомінування спостерігалось у 24,7 % гібридів, домінування кращої 
батьківської форми  –  8,7 %, проміжне домінування  –  21%, домінування 
гіршої батьківської форми – 26%, депресія – 8,7 %, у 2-му міжвузлі 
наддомінування – 30,5%, домінування кращої батьківської форми – 13%, 
проміжне домінування та домінування гіршої батьківської форми – 21 %, 
депресія – 8,7 %. 

Нами було вивчено також прояв гетерозису ознак анатомічної будови 
стебла гібридів першого покоління пшениці м'якої озимої. В результаті було 
виділено гібридні комбінації, які проявили високий істинний і гіпотетичний 
гетерозис за ознаками анатомічної будови 1-го зверху міжвузля, а саме: 
Смуглянка / КЮ–7, Харківська 105 / Смуглянка, Смуглянка / 80-ІІ/3, 
Херсонська 99 / Національна, Національна / Херсонська 99, 
Легенда / Одеська 267, Ebi / 89-І/2. 

За особливостями анатомічної будови 2-го міжвузля високий рівень 
істинного і гіпотетичного гетерозису спостерігався в наступних комбінаціях: 
Смуглянка / КЮ–7, Харківська 105 / Смуглянка,  Престиж / КЮ–40, Престиж 
/ Izolda, Izolda / Престиж, Херсонська 99 / КЮ–35, Херсонська 99 / 
Національна, Легенда  / Одеська 267, Добірна / Ebi, Одеська 267 / 80-ІІІ/7.  

Названі комбінації є перспективними для подальшого дослідження і 

можуть бути використанні в трансгресивній селекції.  
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УДК 630*26 

ОПТИМІЗАЦІЯ НАСАДЖЕНЬ ЛІСОМЕЛІОРАТИВНОГО 

КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ БАЙРАЧНОГО СТЕПУ 

 

Біла Ю.М., старш. викладач 

кафедра лісоуправління та лісоексплуатації 

 

Донбас є одним з найпотужніших міжрегіональних територіально-

виробничих комплексів. Він розташований на крайньому сході України, його 

площа - 53,2 тис. км2 (8 % території України, об'єднує Донецьку і Луганську 

обл.) належить до районів з високим рівнем економічного розвитку. Його 

вигідне географічне положення, близькість джерел сировини і ринків збуту 

продукції, багато галузева промисловість, розвинена мережа транспортних 

комунікацій, висока густота населення виділяють Донецький та Луганський  

економічні райони серед інших економічних районів країни. Вони мають 

складний комплекс виробництва, який представлений електроенергетикою, 

кам'яновугільною, металургійною, хімічною промисловістю, а також важким 

машинобудуванням, легкою та харчовою промисловістю та іншими галузями 

народного господарства . 

Головне управління Луганської області інформує: внаслідок 

реформування земельних відносин в агропромисловому секторі економіки 

25,33 га полезахисних лісових смуг передані сільським, селищним, міським 

радам, 5,7 тис. га перебувають в оренді сільськогосподарських підприємств. 

Однак 24,1 тис. га полезахисних лісосмуг досі залишаються без 

господаря, а вони є досить ефективним способом зупинити такі несприятливі 

природні фактори як пилові бурі, суховії, уповільнюють водну та вітрову 

ерозію ґрунтів, сприяють підвищенню врожайності сільськогосподарських 

культур. 

Між тим місцева влада віднайшла спосіб вирішити дану проблему. Для 

цього головним управлінням та юридичним відділом облдержадміністрації 

розроблено зразок договору між місцевою радою та орендарем земель 

сільгосп призначення, на підставі якого орендар зобов‘язується взяти у 

тимчасове користування полезахисні лісосмуги та забезпечити їх належний 

догляд. 

З метою збереження інших захисних насаджень з 2010 року на 

Луганщині триває робота щодо інвентаризації земель під яружно-балочними 

захисними лісовими насадженнями. 

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку 

Луганської області у 2014 рік було заплановано виконати роботи з 

інвентаризації земель під полезахисними лісовими смугами на загальну суму 

650,13 тис грн. У свою чергу Програмою розвитку земельних відносин і 

охорони земель у Луганській області на 2014-2017 роки дані роботи було 

передбачено виконати в повному обсязі ( але цьому не судилося статися). 

 На сьогоднішній день 10,1 тис.га яружно-балочних захисних лісових 

насаджень вже передані держлісгоспам (де це можливо). Роботи з 
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інвентаризації земель під ними проведені на території 18 районів області. 

Загальна площа проінвентаризованих земель склала 11,1 тис га, на які в 

подальшому будуть виготовлені правовстановлюючі документи. 

Оптимізація лісоаграрних екосистем веде до оптимізації окремих 

складових, у т.ч. видів захисних лісових насаджень (лісові смуги різного 

призначення – полезахисні, стокорегулювальні, прияружні і прибалкові; 

яружно-балкові на схилах й водоохоронні, насадження на пісках тощо) – їх 

конструкції (структури, будови), підбір і обґрунтування лісових порід, 

агротехніки створення і ведення господарства в них (відповідно до існуючих 

нормативів) [69, 64, 164]. 

Вивчення лісової компоненти агроландшафтів як сукупності захисних 

насаджень різних просторово-цільових форм проводили у базовому 

господарстві агрофірми „Донбас‖ Антрацитівського району. Захисні лісові 

насадження і ґрунтові умови цього господарства характерні для господарств 

Центрального Донбасу. Рельєф території господарства достатньо складний, 

місцевість має загальний ухил на південь в бік заплави р. Нагольна. Південна 

частина вододілу розділяється на дві частини лівобережну р. Кріпенька і 

правий берег р. Нагольчик. Лівобережжя розчленовано багатьма балками на 

міжбалкові вододіли з гребенеподібними вершинами і схилами південно-

західної і північно-західної експозиції, крутизною 1–2º; 2–3º; 3–5º. Схили 

вододілів короткі з грядово-бугристим рельєфом, крутизною від 1–2º до 5–7º. 

Вершини слабо виражені, висотою 15–35 м. 

Загальна площа землі господарства – 8447,9 га, у т. ч. на 

привододільній частині – 6890,9 га, а гідрографічна мережа має площу 1557,0 

га. Як свідчать дані табл. 6.1 площа земель на вододілі складає 81,6 % від 

загальної площі. Схилові землі крутизною 2-3º і 3-5º складають 18,4 %. 

Сільськогосподарські угіддя на плато займають площу 284,4 га або 7,8%.  

Категорії захисних лісових насаджень уточнювали у процесі 

проведення польових досліджень. Із загальної площі 50,66 га захисних 

лісових насаджень полезахисні лісові смуги представлені 81,1 %, у т. ч. на 

вододілі – 34,5%, на привододілі – 30,0%. Стокорегулювальні смуги 

складають 16,6% від їх загальної площі, а яружно-балкові насадження 

займають 4,16 га (8,2%). 

Захисні лісові насадження виконують роль полезахисних як на вододілі 

(плато), так і на привододільних елементах рельєфу з ухилом поверхні в 

межах до 2º. Смуги розташовані впоперек схилу і виконують також 

стокорегулювальну роль. 

Натурні обстеження безпосередньо захисних лісових насаджень 

показали залежність їх від різних факторів і, в першу чергу, від асортименту 

деревних порід та агротехніки їх створення, що у різній мірі дозволило 

адаптуватись насадженням до ґрунтово-кліматичних умов і виконувати 

покладені на них меліоративно-захисні функції в складі агроландшафту. 

У першу чергу слід зазначити, що ґрунтові умови в більшості випадків 

задовільні і добрі для створення стійких захисних насаджень різних категорій 

на різних, хоч і складних елементах рельєфу.  
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УДК 532:5:632.14 
НЕЛІНІЙНА ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ КОМАХ 

 
Білецький Є.М., д-р біол. наук, професор 

кафедра зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова  
 

Популяціям комах притаманні постійні коливання чисельності у просторі й 
часі, що за останні 50 років часто переростають у несподівані масові 
розмноження. Ця проблема на протязі майже 300 років залишається гостро- 
дискусійною і недостатньо дослідженою. Досі не з‘ясовані «раптовість» масових 
розмножень комах і механізми, що управляють цим складним екологічним 
процесом. 

Відомо, що за майже 300-річний історичний період (починаючи з 
досліджень динаміки популяцій Рене Реомюром у 1735 році), обґрунтовано 
декілька теоретичних концепцій щодо закономірностей популяційної динаміки 
комах. Проте всі вони засновані на методології класичної лінійної динаміки, або 
так званого лапласовського детермінізму. Згідно останнього, результати 
зовнішнього управляючого впливу на популяції як складно організовані 
біологічні системи, є однозначні і лінійні, передбачене слідство прикладених 
зусиль, що відповідає схемі: управляючий вплив  бажаємий результат. При 
цьому, більше вкладається енергії, більше як би віддача. 

Згідно класичному уявленню, світ жорстко пов‘язаний причинно-
наслідковими зв‘язками, а причинні ланцюги є лінійними, а розвиток будь-якої 
системи, в тому числі популяцій комах, може бути прорахований необмежено, як 
у минуле, так і у майбутнє. Однак результати досліджень динаміки нелінійних 
систем (середовищ) показали, що в даному нелінійному середовищі можливий не 
будь-який шлях еволюції, а лише повний спектр цих шляхів, а не лінійність 
динаміки популяцій – це можливість неочікуваних катастрофічних процесів, 
притаманних переважній більшості нелінійних систем, в тому числі популяціям 
комах. Наприклад, неочікувані катастрофічні глобальні масові розмноження 
саранових, совки озимої, метелика лучного, злакових мух, черепашки шкідливої 
та інших широко розповсюджених шкідливих комах. З одного боку масові 
розмноження шкідливих комах непередбачені, а з другого, вони вже були в 
минулому в Україні: саранові – 1583 і 1783 через 200 років; совка озима – 1823 і 
1923 – через 100 років; метелик лучний – 1686 і 1986 рр. – через 300 років; 
черепашка шкідлива 809 р. (Ірак) і 1909 р. (Україна, Росія) через 1100 років; 1736 
р. (Іран) і 1936-1941 рр. (Україна, Росія, країни Близького і Середнього Сходу); 
мухи злакові: гессенська і шведська – 1930 р. (Канада, США, Україна). Згідно 
сучасної синергетичної парадигми (Synergeticos – спільний, діючий узгоджено), 
вони є запрограмованими, потенційно даними у теперішньому. Ще одна з 
актуальних (центральних) проблем синергетики: ідея про поле шляхів розвитку 
нелінійних відкритих систем – блукання в межах ареалу розвитку, нелінійна 
система не жорстко виконує «прописані» їй шляхи, а нібито «блукає» по шляху 
можливого, виводить на поверхню (кожний раз випадково) лише один з цих 
шляхів. Тобто в реальній дійсності буття присутній і момент, протилежний 
детермінізму – випадковість, нестабільність. Під нестабільністю розуміється 
головним чином режим надшвидкого зростання, розвитку процесів з нелінійним 
позитивним зворотнім зв‘язком.  

В цьому зв‘язку точний час та місце початку перебудови структури 
популяцій зпрогнозувати неможливо, але прогнозування окремих і ймовірнісних 
сценаріїв можливо.   
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УДК 630*182.59 

ТОВАРНА СТРУКТУРА ВІЛЬХОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ 

ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Бугайов С.М., старш. викладач 

кафедра лісоуправління та лісоексплуатації 

 

Упровадження в практику лісового господарства нових механізмів 

управління лісовими ресурсами передбачає удосконалення нормативного 

забезпечення галузі, зокрема тієї його частини, яка забезпечує об‘єктивну 

оцінку деревинних запасів та встановлення їх товарної структури .  

Запас деревостану є кількісною ознакою, оскільки відображає лише 

загальний об‘єм стовбурної деревинної маси, не враховуючи її якість, тому 

визначення товарності деревостанів є необхідною умовою під час 

раціонального ведення лісового господарства нашої країни. Зважаючи на той 

факт, що деревина вільхи є дуже цінною для народного господарства, під 

ведення лісового господарства у вільшаниках необхідно якомога точніше 

визначити їх товарну структуру. У першу чергу це пов‘язано з заготівлею 

фанерного кряжу. 

Завдяки своїм властивостям і однорідній будові, вільховій деревині 

належить друге місце після берези у фанерному виробництві. За даними 

підсумків діяльності підприємств Держлісагентства, у 2000–2015 рр. з 

5 млн м
3
 заготовленої фанерної сировини найбільше – близько 2 млн м

3
 

(40 %) – становить вільхова, яку практично стовідсотково реалізовано на 

внутрішньому ринку. Тому, враховуючи недостатню кількість деревини в 

Україні, лісогосподарські заходи у вільхових насадженнях необхідно 

проводити таким чином, щоб формувати біоценози, які окрім ефективного 

виконання різноманітних еколого-захисних функцій, відрізнятимуться 

високою продуктивністю і товарністю.  

Слід зазначити, що науково обґрунтовані нормативи товарності 

вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу до останнього часу були 

відсутні, а чинні критерії товарності є досить узагальнюючими і не 

відповідають сучасним вимогам до точності лісотаксаційних робіт.  

На попередньому етапі дослідження нами була визначена таксаційна 

будова вільхових насаджень Лівобережного Лісостепу України, яка є 

передумовою моделювання нормативів динаміки товарної структури 

вільхових деревостанів. 

При аналізі основним і єдиним показником товарності є відсоток 

ділових стовбурів. Вихід ділової деревини тісно корелює з часткою ділових 

стовбурів від їх загальної кількості.  

Аналіз повидільної бази вільхових деревостанів за класами віку 

свідчить, що відсоток ділових стовбурів збільшується до 65 % (70 років), а 

потім поступово зменшується до 52 % у віці 105-ти років. Таким чином, після 

досягнення насадженнями 70-річного віку товарна структура порослевих 

вільшаників погіршується, що підтверджує економічну необхідність 
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своєчасного проведення рубок головного користування в насадженнях, де 

вони дозволяються належністю до категорій лісів. 

Порівняння товарності вільхових деревостанів залежно від бонітету 

свідчить, що відсоток ділових дерев у насадженнях І класу бонітету нижче, 

ніж у І
а
 бонітету незалежно від віку.  

Враховуючи те, що при складанні повидільної бази, зазвичай, відсоток 

ділових стовбурів визначається окомірно, нами для детального вивчення 

товарної структури вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу були 

оброблені дані 75 ПП (окрім деревостанів перших – других класів віку), 

закладених у різних частинах регіону дослідження, та 118 модельних дерев.  

Аналіз даних ПП підтвердив закономірність, встановлену за 

результатами обробки повидільної бази, про залежність відсотка ділових 

стовбурів на ділянках не лише від віку, а й продуктивності . Так у 

досліджуваному нами віковому діапазоні (30–70 рр.), у всіх вікових групах 

відсоток ділових стовбурів у насадженнях І
а
 бонітету вище, ніж у 

насадженнях першого, незважаючи на більшу загальну кількість стовбурів. 

Розподіл ділових стовбурів за ступенями товщини наближений до 

нормального з незначною правосторонньою асиметрією. З віком відхилення 

кривої збільшується, особливо в деревостанах І бонітету, де в ступенях 

товщини більших за середній діаметр, кількість ділових стовбурів 

наближається до загальної кількості стовбурів. 

Аналіз нормативів динаміки товарності вільхових деревостанів 

проводили шляхом зіставлення середнього діаметра деревостанів, загального 

запасу та запасу ділової деревини з аналогічними показниками, що наведені у 

нормативах, розроблених О.А. Гірсом для умов Полісся, М.В. Давидовим – 

для Лісостепу та Полісся та В.І. Стороженком – для Придонецького Степу. 

Зіставлення проведено за запасом ділової деревини та грубої ділової 

деревини для 30–70-річних деревостанів І бонітету. 

За нашими даними, значення середніх діаметрів та запасів ділової 

деревини модальних вільхових деревостанів менші, ніж за даними 

М.В. Давидова для Лісостепу та Полісся та О.А. Гірса для умов Полісся (за 

діаметром у середньому на 3,4 %, а за запасом ділової деревини на 23,1 % та 

15,5 % відповідно). Це пов‘язано як з меншими загальними запасами (у 

середньому на 11,3 %), так і з меншою часткою виходу ділової деревини (у 

середньому на 4,2 %). Порівняння з даними В.І. Стороженка для умов Степу 

майже ідентичні, не значні розходження пояснюються меншим середнім 

діаметром і загальним запасом у Степу. 

Такі відмінності пояснюються особливостями будови вільхових 

деревостанів Лісостепу, а також більшим ураженням дерев гнилями. 

Важливим завданням під час планування лісогосподарських заходів є 

врахування особливостей динаміки сортиментної структури вільхових 

деревостанів. Тому на наступному етапі нашого дослідження необхідно 

детально проаналізувати сортиментну структуру вільшаників регіону 

дослідження з метою оновлення нормативної бази для ведення лісового 

господарства в них.  
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УДК 633.863.2+633.854.78 

САФЛОР ЯК АЛЬТЕРНАТИВА СОНЯШНИКУ 

 

Будьонний В.Ю., канд. с.-г. наук, доцент  

кафедра землеробства ім. О. М. Можейка 

Криштоп Є.А., канд. с.-г. наук, доцент  

кафедра екології та біотехнології 
 

У контексті глобальних змін погодно-кліматичних умов поряд з 

агротехнічними засобами щодо стабілізації рослинництва, виникає 

необхідність вирощування нетрадиційних культур, здатних адекватно 

реагувати на зміну погодних умов. У цьому відношенні найбільш доцільно 

впровадження такої культури, як сафлор красильний, який у силу своїх 

біологічних особливостей здатний не тільки забезпечити  населення 

поживною рослинною олією, але і у перспективі виступити в якості 

лікарської, кормової і технічної (біоенергетичної) культури, що дуже 

важливо і необхідно для розвитку всього аграрного сектору України. 

Народногосподарська характеристика культур. 

Соняшник – основна олійна культура в Україні. Насіння його 

районованих сортів і гібридів містить 50-52% олії, а селекційних –до 60%.На 

соняшникову олію припадає 98% загального виробництва олії в Україні. 

Соняшникову олію використовують в кулінарії, хлібопеченні, для 

виготовлення різних кондитерських виробів і консервів. Соняшникову олію 

використовують також при виготовленні лаків, фарб, стеарину, лінолеуму, 

електроарматури, клейонки, водонепроникних тканин тощо.  

Насіння сафлору містить 15-37%, а за деякими даними до 60%, 

напіввисихаючої олії (до цього типу олій також відносять соняшникову й 

соєву олії). Олія сафлору вважається корисною через високий вміст лінолевої 

кислоти, яка відноситься до незамінних, тобто не може бути синтезована у 

людському організмі. Лінолева кислота, як незамінна жирна кислота, крім 

харчового призначення, застосовується в оліях, кремах, очищувальних 

засобах для пом‘якшення шкіри та запобігання в‘янення. Крім того, рослинні 

олії з високим вмістом лінолевої кислоти використовуються у композиціях 

смол і барвників. 

Біологічні особливості. 

Сафлор (Carhamus tinctorius L.)  відноситься до роду (Carthamus)  

сімейства Складноцвітих (Compositae), або Айстрових (Asteraceae). ).  Це 

переважно однорічні трав‘янисті  рослини, які  мають стрижневу, добре 

розгалужену  кореневу систему, яка проникає на глибину до 1,5-2 м. Бокові 

корені починають галузитися від головного із глибини 3-5 см, однак 

найбільш сильно розходяться із глибини 12-15 см, а  глибше 15-20 см 

головний корінь стає непомітним.Сафлор здатний переносити посуху з 

найменшим зниженням урожаю, до ґрунтів не вимогливий, навіть може 

вирощуватися на засолених ґрунтах. Сафлор легко переносить заморозки від 
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-3 
°
C до -5 

°
C, насіння його проростає вже при 2 

°
C тепла, а сходи у фазі 

розетки витримують морози до мінус 15-17 
°
C .  

Соняшник належить до родини айстрових (Asteraceae) роду Helianthus. 

Культурний соняшник посівний – однорічна рослина. Корінь у нього 

стрижневий, проникає в ґрунт на глибину 2-4 м і розгалужується в сторони 

на 100-120 см. Насіння соняшнику проростає при температурі 3-5
°
С. 

Оптимальна температура проростання 20
°
С. При цій температурі сходи 

з‘являються на 7-8 день. Підвищення температури до 30
°
С і вище негативно 

впливає на рослини, а при 40
°
С припиняється фотосинтез. Весняні заморозки 

до мінус 5-6
°
С не завдають істотної шкоди рослинам, проте затримують і 

послаблюють їх ріст. 

Особливості технології вирощування. 

1. Місце в сівозміні. За використанням соняшник та сафлор входять в 

групу технічних культур. Найкращими попередниками технічних культур є 

озимі та ярі зернові колосові культури. Термін повернення на попереднє 

місце соняшник 7-9 років, сафлор 4-5 років. 

2. Система обробітку ґрунту. Основний обробіток ґрунту під час 

вирощування соняшника та сафлору передбачає застосування полицевого та 

безполицевого способу основного обробітку на глибину 25-27см. 

3. Строк та способи сівби. Сафлор культура ранніх строків сівби, 

оптимальний строк I декада квітня. Система передпосівного обробітку ґрунту 

передбачає проведення ранньовесняного боронування і через 10 днів після 

проростання насіння ярих ранніх видів бур‘янів та появи вегетуючих рослин 

багаторічних видів бур‘янів передпосівну культивацію на глибину 6-8 см та 

безпосередньо сівба. Способи сівби під час вирощування сафлору можуть бу-

ти суцільний   ширина міжрядь 15 см та просапний з міжряддям 45 та 70 см. 

Соняшник культура середніх строків сівби, оптимальний строк III 

декада квітня. Система передпосівного обробітку ґрунту включає 

ранньовесняне боронування, культивація з боронуванням на 8-10 см та 

передпосівна культивація 6-8 см і сівба. Спосіб просапний ширина міжрядь 

70 см. 

4. Догляд за посівами. Суцільний спосіб сівби сафлору красильного 

передбачає застосування хімічного метода контролювання чисельності 

бур‘янів в посівах, до появи сходів внесення ґрунтового гербіциду СТОМП 

3л/га та Фюзилат Форте 2 л/га в фазу розетки листків рослин сафлору. 

Просапний спосіб сівби дозволяє поєднання хімічного та агротехнічного 

методів боротьби з бур‘янами. 

Застосування після сходових гербіцидів під час вирощування 

соняшника обмежено обраним гібридом.  

5. Спосіб збирання та врожайність. Строк збирання сафлору II декада 

серпня пряме комбайнування зерновою жаткою. Збирання соняшника 

починають відповідно до обраної стиглості гібрида та з обов‘язковим 

переобладнанням комбайна спеціальними пристроями для збирання. В 

посушливі роки сафлор переважає врожайність соняшника, а в вологі роки 

навпаки.   
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УДК 581.524.1:[633.11.:631.526.2:631.847.2] 

 

ЕЛЕМЕНТИ ПРОДУКТИВНОСТІ ВІВСА ЯРОГО ГОЛОЗЕРНОГО  

ПРИ СУМІСНОМУ ВИКОРИСТАННІ ПРЕПАРАТУ ДІАЗОФІТ  

ТА РІЗНИХ ДОЗАХ  АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ 

 

Булах О.О., старш. викладач, Скирда Д.Ю., магістр 

кафедра генетики, селекціїї та насіннитва 

 

Представлені результати досліджень за темою: «Елементи 

продуктивності вівса ярого голозерного при сумісному використанні 

препарату діазофіт та різних дозах азотного живлення». Вивчались найбільш 

ефективні норми внесення азотних добрив для сумісного використання з 

препаратом діазофіт, умови раціонального поєднання біологічного та 

мінерального азоту, проведена оцінка двох сортів вівса  ярого голозерного 

(Соломон, Самуель) які мали найкращу реакцію за накопиченням сухої маси 

рослини та потенційною продуктивністю та іншими морфологічними  

показниками. Вивчалась взаємодія рослинно-бактеріальних асоціацій в 

системі діазотрофи -  овес ярий голозерний, визначались механізми 

визначення впливу асоціативних азотфіксуючих бактерій на господарсько-

цінні ознаки вівса ярого голозерного, шляхи розширення використання 

біологічного азоту, фіксованого з атмосфери, як екологічний метод 

альтернативного шляху забезпечення  доступним азотом, та реальне 

зменшення доз азотних добрив при сумісному використанні їх з діазофітом.  

Ключові слова:  азот, асоціативна азотфіксація, інокуляція, діазофіт, 

ризосфера, культура бактерій, сортозразки, овес ярий голозерний , 

потенційна врожайність, пінцировка, дефоліація. 

Постановка проблеми.  Вирішити питання стабільності урожаю без 

хімічних засобів неможливо, але скорочення об‘ємів їх використання дає 

можливість значно покращити екологічний стан навколишнього середовища.  

Діазотрофи, розвиваючись на коренях злакових рослин і в кореневій зоні, 

можуть засвоювати з повітря значну кількість азоту і, таким чином 

підвищувати урожаї зерна і зеленої маси. Азотфіксуючі мікроорганізми, які 

виділяються з ризосфери  небобових рослин здатні підвищувати їх 

урожайність на 11-30 %. На основі деяких штамів, які проявили високу 

ефективність у вегетаційних і польових дослідах, були виготовлені дослідні 

партії біопрепаратів. Біопрепарат Діазофіт , створений на основі штаму 

бактерій  Agrobakterіum, у виробничих дослідах підвищує  урожайність 

пшениці на 6-10 ц/га (прибавки отримані як із застосуванням мінерального 

азоту в кількості 30- 60 кг/га, так і без нього).  

Мета і методика досліджень. Метою наших досліджень було 

обґрунтування прояву мінливості елементів продуктивності у вівса ярого 

голозерного при сумісному використанні бактеріального препарату  

«Діазофіт» і різних фонів мінерального живлення 
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Досліди проводились на дослідному полі ХНАУ ім. В.В. Докучаєва  з  

перспективними сортами вівса ярого голозерного. Протягом 2016 p. була 

проведена оцінка 2 сортів: Соломон та Самуель,вивчалась реакція цих сортів 

на сумісне використання бактеріального препарату діазофіт та різних доз 

азоту мінеральних добрив (N10, N30, N60 ). 

Результати досліджень. Літературні дані щодо ролі азотних добрив у 

регулюванні активності азотфіксації в кореневій зоні зернових рослин 

неоднозначні. Так, в деяких дослідах при внесенні невеликої кількості 

добрив азотфіксація зростала; вищі дози призводили до помітного зниження 

активності. Автори вважають, що збільшення активності азотфіксації при 

внесенні невеликих доз мінерального азоту може відбуватись в результаті 

збільшення виділення кореневого ексудату. В ґрунтах, які одержують 

постійно великі кількості добрив, потенціал азотфіксації не реалізується і 

навпаки –невеликі дози азотних добрив стимулюють процес азотфіксації у 

кореневій зоні рослин, що призводе до підвищення  процесів фотосинтезу в 

рослині ярого вівса. 

Досліди доводять, що всі сортозразки,  реагували як на азотні добрива, 

так і на діазофіт. У сорту Соломон при обробці діазофітом не тільки 

збільшилась площа, але й змінилась еректоїдність листка та його колір. У  

обох сортів  збільшувалась площа листової поверхні і при внесенні 

мінеральних добрив, і при обробці діазофітом; при цьому найбільше 

збільшення спостерігається при дозі добрив N30. При дозі добрив N60 площа 

листової поверхні, навпаки, зменшується, хоча і не набагато; при N10 

збільшення поверхні незначне.  

Отже, при використанні діазофіту з азотними  добривами найбільш 

оптимальна доза N30, яка дає найкращий результат і в контролі. Окрім 

вивчення параметрів листової поверхні та реакції сортів на  бактеріальні 

асоціативні азотфіксуючи препарати досліджувалась також структура 

врожаю з метою встановлення змін продуктивності. Збільшення 

продуктивності рослин вівса після інокуляції діазофітом відбулося за 

рахунок збільшення кількості зерен з рослин, маси зерна з рослин. 

Показник кількості зерен з головної волоті і рослини відіграє провідну 

роль у формуванні продуктивності вівса, тому що за рахунок головної волоті 

формується значна частка врожаю. 

Передпосівна інокуляція насіння вівса асоціативними азотфіксаторами 

позитивно впливає на елементи продуктивності рослин, з яких в 

майбутньому складається врожай, після обробки бактеріальним препаратом у 

сортозразків підвищується продуктивна кущистість, що призводе до 

збільшення кількості зерен з рослини. 

Урожайність сортів вівса ярого суттєво коливається, найкращі 

показники спостерігаються при сумісному використанні передпосівної 

інокуляції діазофітом і  дозі внесення  мінеральних добрив 30 кг/га. Таким 

чином досліди доводять, що біологічний і мінеральний азот добре 

суміщаються і ефективно впливають на продуктивність рослин вівса ярого 

голозерного.    
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УДК 635.63:631.526.325(477.5) 

ВИВЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ГІБРИДІВ ОГІРКА  

В УМОВАХ ЗОНИ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ  

Вальков Р.Т., аспірант 

кафедра плодоовочівництва і зберігання 

Огірок в Україні є традиційним та широковживаним овочем  і у 2014 

році він займав четверте місце серед інших овочів за посівною площею, яка 

складала 50,3 тисяч гектарів, або 12 % посівних площ під овочевими 

культурами. Водночас середня урожайність огірка залишається низькою – 

13,5 т/га. Фермери деяких господарств отримують 25,0-30,0 т/га, а потенційні 

можливості культури сягають 40 і більше т/га. 

Розміщення овочевих рослин на території  України залежить від їх 

біологічних особливостей і природно-кліматичних умов окремих регіонів. У 

Лісостепу найбільше вирощують огірків (33,4%) і цибулі (16,9%). Великі 

площі займають тут і томати  (21,3% загальної площі овочевих рослин). 

Зеленні овочеві рослини вирощуються в усіх зонах України. 

Методика досліджень. У 2015-2016 роках на кафедрі 

плодоовочівництва і зберігання Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва 

проводили закладання польових дослідів для виявлення ефективності 

елементів технології вирощування огірка в зоні лівобережного Лісостепу 

України. Для вирішення поставлених задач розробляли схеми дослідів, 

проводили спостереження, обліки, обрахунки за методичними вказівками 

авторів. Для сівби використовували бджолозапильні гібриди огірка.: 

Самородок, Льоша, Трой, , Янос , Анет. Варіанти дослідів розміщували 

методом систематичних повторень за чотирикратної повторності, 20 ділянок. 

Площа однієї облікової ділянки – 22,4 м
2
. Густота рослин –70 тис. /га. Схема 

посадки ( 50+90х20) . 

Біометричні  вимірювання: визначали довжину головного стебла за 

допомогою мірної лінійки, кількість бічних пагонів, листків та плодів на 

рослині методом обрахунку. Вимірюванню підлягало 20 контрольних рослин 

у чотирьох повтореннях кожного із варіантів. 

Урожайність плодів на всіх варіантах і повторностях за кожного збору 

визначали окремо методом зважування. Продукцію з кожної облікової 

ділянки поділяли на товарну та нетоварну частини згідно з вимогами діючого 

стандарту. Товарні плоди за довжиною поділяли на корнішони І-ої і ІІ-ої 

фракції та зеленці. 

Результати досліджень. У 2015 році у фазу масового цвітіння,  вага 

рослин контрольного варіанту становила 64 грама, гібридів  Анет і Трой 66 і 

77 грам. Гібрид Льоша на 25 грамів важив  більше від контрольного варіанту, 

-  89 грамів, максимальну масу набрав гібрид Янос вона становила 105 

грамів. Спостерігаючи за масою стебел можна зробити висновок, що  у 

гібридів Самородок (контроль), Льоша та Анет майже схожі показники: 31-
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35-35 грамів. Маса стебла у гібрида Трой досягла до 42 грамів, максимальна 

маса була  у гібриду Янос 43 грама. Довжина стебла у контрольному варіанті 

56 см. Льоша мав 51 см. менше ніж у контрольному варіанті на 5 см. Трой 

мав таку ж довжину як і контрольний варіант 56 см. Надія 62 см., 

максимальна довжина була у гібриду Янос 67 см. Площа листкової поверхні 

у гібридів становила: Самородок (контроль) 1330 см
2
, Льоша 1930 см

2
,  Анет  

1250 см
2
, Трой 1480 см

2
, Янос 2470 см

2
.   

У 2016 році зважуючи рослини у фазу масового цвітіння встановлено, 
що вага рослин контрольного варіанту становила 159 грам, гібрид Анет  
набрав 99 грам, що на 60 грам менше  ніж контрольний варіант. Гібрид огірка 
Льоша важив  менше ніж контрольний варіант   96 грамів. Гібрид огірка Трой  
набрав масу рослини 100 грам .  Гібрид огірка  Янос набрав  масу рослин 121 
грам. Найменшу масу стебла було отримано у гібрида огірка Анет – 46 
грамів, що на 68 грамів менше за контрольний варіант. Маса стебла у 
гібридів Льоша , Трой , Янос були майже однаковими 69, 70 та 78 грамів. 
Гібрид  Самородок (контроль) набрав масу рослин 114 грам . Довжина стебла 
у  контрольного  варіанту становила 100 см,  а у гібрида огірка Анет довжина 
стебла досягла 82 см, що на  18 см, менше ніж у рослин контрольного 
варіанту. Гібрид огірка Льоша мав довжину стебла 89 см, що на 11 см менше 
ніж у контрольного варіанту. Гібрид огірка Трой  мав  довжину стебла 77 см. 
Гібрид Янос мав  довжину стебла 85 см. Площа листкової поверхні  гібридів 
становила: Самородок (контроль ) 3783 см

2
,  Анет -  2759 см

2
, Льоша - 2009 

см
2
, Трой - 2650 см

2
, ,  Янос - 3124 см

2
. 

Урожайність плодів за 2015 рік огірка гібриду Самородок (контроль) 
склала 7,0 т/га. Гібрид Льоша сформував за вегетаційний період середню 
урожайність плодів огірка 9,3 т/га, прибавка становила 2,3 т/га, що 
дорівнювало 33%. У гібридів Надія і Трой урожайність була майже 
однаковою 11,3-11,8 т/га. У гібрида Янос у 2015 році зафіксована середня 
урожайність за вегетаційний період 13,2 т/га, прибавка урожайності була в 
порівнянні з контролем скала 6,2 т/га, Аналізуючи отримані результати за 
2016 рік, встановлено, що рослини гібриду Самородок (контроль) 
сформували за вегетацію середню урожайність 34,0 т/га. Гібрид огірка Льоша  
підвищив свою урожайність рослин без зниження якості плодів до рівня 52,5  
т/га. Прибавка урожаю  була  в розмірі 15,1 т/га, що складає 40,7 %. Гібрид 
Трой  сформував високу урожайність за вегетаційний період 45,6  т/га, де 
прибавка становила 9,4 т/га, що склало 25,3 %.  Найбільшу урожайність за 
вегетаційний період сформував гібрид  Янос 52,6 т /га . Гібрид Анет 
сформував за вегетацію урожайність- 39,6 т /га. 

Висновки. Дані які отриманні при проведенні досліджень у 2015 році 

свідчать,що  в умовах відкритого ґрунту лівобережного Лісостепу України по 

причині несприятливих кліматичних умов досліджувані нами гібриди огірка 

не показали своїх потенційних можливостей. Кращі умови склались в 2016 

році,що дало можливість отримати  найкращу урожайність та високу товарну 

якість забезпечив  гібрид Янос 13,2 та 52,6 т/га , прибавка в порівнянні з 

контролем гібриду Самородок скалала 6,2  та 15,5 т/га. Також непогані 

результати показали гібриди Трой та Анет.  
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УДК 595.768.23[Lixus subtilis Boh.]:582.663 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСЕЛЕННЯ АМАРАНТОВИМ СТЕБЛОЇДОМ  

РІЗНИХ СОРТІВ АМАРАНТА 

 

Васильєва Ю.В., канд. с.-г. наук, старш. викладач 

кафедра зоології та ентомології ім. проф. Б. М. Литвинова 

 

Амарантовий стеблоїд — Lixus subtilis Boh. (Coleoptera: Curculionidae) є 

одним із найбільш масових видів фітофагів на амаранті та цукрових буряках. За 

значної чисельності він здатний суттєво впливати на врожай цих культур. Втрати 

врожаю насіння амаранту можуть сягати 27–33 %. 

Шкодять і жуки, і личинки. Імаго, що перезимували, грубо об‘їдають 

молоді листки амаранту, проходячи додаткове живлення перед спарюванням, та 

вигризають ямки на стеблах і черешках під час відкладання яєць. Жуки нового 

покоління, перед тим, як іти на зимівлю, живляться молодим насінням амаранту. 

Личинки стеблоїда ведуть прихований спосіб життя, проточуючи ходи у стеблах 

рослин та черешках листків, живлячись соковитою тканиною, при цьому не 

пошкоджуючи провідні пучки. Через те тривалий час (до вересня) пошкоджені 

рослини за зовнішнім виглядом не відрізняються від незаселених шкідником. 

Личинки проточують ходи завдовжки від 1–3 см у черешках листків і 10–30 см і 

більше — у стеблах. 

Живлення цього фітофага, в свою чергу, призводить до зменшення 

кількості та якості насіння, а зламування стебел наприкінці вегетації, спричинене 

загниванням личинкових ходів, ускладнює збирання врожаю.  

Метою нашої роботи було встановлення особливостей заселення та 

пошкодження амарантовим стеблоїдом насіннєвих посівів амаранту сортів 

Ультра та Сем.  

Дослідження проводилися на стаціонарних ділянках насіннєвого амаранту 

в ННВЦ «Дослідне поле» ХНАУ ім. В. В. Докучаєва протягом 2014–2016 рр. 
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Досліджували два сорти: Ультра та Сем, які відрізняються кольором листя та 

строками визрівання. Так, Ультра має зелене листя і належить до ранньостиглих 

сортів. Сорт Сем має червоне листя, середньостиглий. Площа посівів становила 

0,05–0,06 га. Використовували загальноприйняті методики.   

Нами встановлено, що різні сорти амаранту, однакового строку посіву, 

заселялися амарантовим стеблоїдом у різному ступені. На початку вегетації імаго 

стеблоїда сильніше заселяє посіви амаранту сорту Ультра. Середня частка 

заселених рослин сорту Ультра за роки досліджень становила 64 %, а середня 

щільність імаго фітофага — 0,73 екз./рослину. В цей час частка заселених рослин 

сорту Сем становила 48 %, за середньої щільності — 0,52 екз./рослину. Така 

різниця пояснюється діаметром стебла та черешків листків кормової рослини. 

Заселення амаранту та відкладання яєць амарантовим стеблоїдом відбувається 

тоді, коли діаметр стебел сягає 4–5 мм, а черешків — не менше 3 мм. Рослини 

сорту Ультра раніше стають привабливими для цього довгоносика, ніж рослини 

сорту Сем. Така ситуація спостерігається на початку червня у фазу наростання 

зеленої маси амаранту. Наприкінці червня та на початку липня, у фазу викидання 

волоті, щільність амарантового стеблоїда та частка заселених ним рослин на 

досліджуваних сортах достовірно не відрізнялися. За роки досліджень мінімальна 

частка пошкоджених рослин становила 87,5 %, а максимальна –– 93,9 %.  

Таким чином, на початку вегетації амарантовий стеблоїд активніше заселяє 

амарант сорту Ультра, ніж Сем, але з часом ця різниця стає несуттєвою. Це 

пов‘язано з привабливістю рослин більш раннього строку дозрівання для 

відкладання яєць і розвитку личинок довгоносика, коли діаметр стебла має 

розмір 4–5 мм, а також з тривалим періодом заселення культурних рослин із 

прилеглих територій, де вони проходять додаткове живлення на менш придатних 

дикорослих рослинах. Заселення та відкладання яєць може тривати 1,5–2,0 

місяці.  

У кінцевому рахунку виявляється, що сортові особливості амаранту (колір 

листя, строки дозрівання) суттєво не впливають на заселеність та пошкодженість 

амарантовим стеблоїдом насіннєвих посівів досліджуваної культури.  
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УДК 630х23582.632.2(477.54) 

 

ОЦІНКА СТАНУ ТА РОСТУ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ПРИ 

СУЦІЛЬНОМУ СПОСОБІ РЕКОНСТРУКЦІЇ НАСАДЖЕННЯ У 

СВІЖІЙ КЛЕНОВО-ЛИПОВІЙ ДІБРОВІ ДП « ГУТЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО» 

 

Ведмідь М.М., канд. с.-г. наук, доцент 

кафедра лісоуправління та лісоексплуатації 

 

Свіжі кленово-липові діброви (D2-кл-лпД) у лісостеповій частині 

Харківської області займають 87,6 тис. га, що складає 73,1 % від загальної їх 

площі, в т.ч. природного походження 64,6 тис. га (73,7 %), із них насіннєвого 

-2,8 тис. га (4,3 %). 

Похідні деревостани, у складі яких недостатня частка дуба звичайного, 

ростуть на 14,0 тис. га, або на 11,7 % площі дібров лісостепової частини 

Харківської області, в т.ч. у свіжих кленово-липових дібровах (D2-кл-лпД) 

8,8 тис. га (62,9 %). Малоцінні насадження у вказаному типі лісу розташовані 

на 1,2 тис. га, або 41,4 % від загальної їх площі (Ведмідь, 2015). 

Похідні та малоцінні насадження у дібровах підлягають реконструкції 

шляхом введення у їх склад дуба звичайного та інших головних порід, або 

повної заміни насадження в залежності від його віку, складу, повноти та ін. 

Дослідження проводились у ДП «Гутянське ЛГ», Пархомівське 

лісництво, кв. 33, вид. 10, свіжа кленово-липова діброва, у 20 річних 

дослідних лісових культурах дуба звичайного створених у 1992 році 

садивним матеріалом різного віку.  

Після суцільного рубання насадження проведено корчування та 

вичісування пнів, суцільний обробіток ґрунту, садіння сіянців 4-х та 2-х 

річного віку здійснювалось  лісосадивною машиною СЛЧ-1, в агрегаті з 

трактором МТЗ-80. Сіянці з крупномірного садивного матеріалу робітником 

вирівнювались до вертикального положення та ретельно ущільнювались 

ґрунтом.  

Вирощування лісових культур дуба звичайного, створених 2-х річними 

сіянцями здійснювалось у відповідності з нормативними вимогами по 

кількості доглядів в ряду та міжряддях, а 4-х річними сіянцями - догляди в 

рядах не проводились, в міжряддях на другий та третій рік вирощування 

проведено три механізовані догляди зі скошуванням рослинності на висоті 

40-50 см рубщиком коридорів роторним РКР-1.5, в агрегаті з  трактором 

МТЗ-80.  

Пробна площа (ПП) ғ 1 закладена у чистих лісових культурах дуба 

звичайного створених 4-х річними сіянцями, ПП ғ 2 – у мішаних лісових 

культурах дуба звичайного і липи дрібнолистої створених 2-х річними 

сіянцями та ПП ғ 3 – у чистих культурах дуба звичайного створених 2-х 

річними сіянцями  (Інструкція з впорядкування лісового фонду України. 

Польові роботи. – 2006).  
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Порівнюючи чисті культури дуба на ПП ғ 1 та ПП ғ 3 видно, що 

кращий поточний приріст за радіусом з початку садіння і до 2006 року у дуба 

на ПП ғ 3, а потім кращий поточний приріст за радіусом у культурах дуба 

на ПП ғ 1. За лісівничо-таксаційними показниками дещо кращі результати 

росту дуба на ПП ғ 3. Середня висота склала 10,0 м, та перевищує на 0,5 м, 

середній діаметр 10,7 см - на 0,6 см, середній запас на 1 га 
 
103,2 м

3
 - на 9,1 

м
3
, але ця різниця є несуттєвою. Найнижчі таксаційні показники у змішаних 

культурах дуба з липою (ПП ғ 2), де середній діаметр дуба 9,5 см, а середня 

висота 8,3 м, та відповідно на 6,0-11,2 % і 11,8-17,0 % менші ніж на ПП ғ 1 

та ғ 3, що пояснюється притіненням дуба липою. Після видалення липи у 

2001 році поточний приріст за радіусом у дуба зростає до 2005 року, а потім 

поступово зменшується, але є більшим за поточний приріст на пробах ПП 

ғ 1 і ПП ғ 3.  

Найбільше дерев I-III класу Крафта [3] на ПП ғ 1, 3, відповідно 

1404 шт/га та 1400 шт/га, а ПП ғ 2 – 1032 шт/га, що в порівнянні складає-

73,5 %. Повнота дерев I-III класу Крафта на ПП ғ 1 та ПП ғ 3 відповідно 

0,95 та 1,01, а на ПП ғ 2-0,65(Санітарні правила в лісах України, 1995). 

Запас деревини на 1 га дерев I-III класу Крафта встановлено на ПП 

ғ 1-89,5 м
3
/га (95,1 %), ПП ғ 3-96,0 м

3
/га (93,0 %), а на ПП ғ 2-63,8 м

3
/га 

(94,0 %), в т.ч дуба 42,3 м
3
/га, що в порівнянні до ПП ғ 1 і ғ 3 відповідно – 

47,3% та 44,1 %. Питома вага запасу деревини з дерев I-II класу Крафта на 

ПП ғ1-77,2 %, ПП ғ 3-71,7 %, ПП ғ 2-63,3 %. Фактичний запас деревини 

дуба з дерев I-го класу Крафта на ПП ғ 1-51,8 м
3
/га (55,0 %), ПП ғ 3-50,2 

м
3
/га (48,6 %), ПП ғ 2-16,2 м

3
/га (35,6 %).  

Не проведення рубок догляду негативно не вплинуло на таксаційні 

показники головної породи, навіть при тому що повнота на ПП ғ 1 та ПП 

ғ 3 складає 1,02 та 1,01, при 0,74 на ПП ғ 2, де були проведені рубки 

догляду. Відношення середньої висоти до середнього діаметру (коефіцієнт 

стійкості) у дерев I-III класу Крафта на всіх пробних площах коливається від 

0,64 до 1,01, без суттєвої різниці в межах одного класу Крафта, а у дерев I-II 

класу Крафта – від 0,64 до 0,89, що засвідчує про стійкість дерев дуба 

звичайного до впливу негативних природних факторів. 

Важливим фактором на ПП ғ 1та ПП ғ 3 є добре очищення стовбурів 

від сучків, а проведення на даному етапі рубки догляду з видаленням дерев 

III класу Крафта на 50 % та повністю IV і V класів Крафта, дозволить 

підвищити освітленість та покращення фотосинтезу, формування більш 

потужної крони, збільшення ґрунтової площі живлення дерев, а відповідно 

збільшиться приріст за висотою, діаметром та запас деревини на 1 га.  

Висновок Використання крупномірного садивного матеріалу дуба 

звичайного у свіжій кленово-липовій діброві (D2-кл-лпД) лісостепової 

частини Харківської області, при суцільному способі реконструкції 

насаджень, дозволяє вирощувати стійкі, високопродуктивні деревостани, 

скоротивши на початковому етапі їх вирощування кількість доглядів за 

лісовими культурами в 3-4 рази, та строки переведення їх у вкриту лісом 

площу на 1-2 роки.  
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Herman L.V., a candidate of philological sciences, an assistant professor,  
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Shulga I.V., a senior teacher  

the chair of language disciplines  

 

The object of our research is terminology which concerns one of the 

agricultural branches – vegetables growing dealing with vegetables production 

both in the open and covered land. Vegetables growing is the science studying 

biological peculiarities of vegetable crops and methods to obtain rich yields of 

vegetables when labour and costs expenditures are minimum.  

The English vegetable terminology (EVT) is a subsystem of agricultural 

terminology which develops constantly and is enlarged with new lexical units as 

improvement of the technologies to grow vegetable crops, appearance of new 

varieties, methods to control pests and diseases require the appropriate terms for their 

nomination. 
The aim of the study is to study thematic correlation between the terms of 

vegetables growing and the ways of their formation in the modern English 
language. 

But before the consideration of the above mentioned questions we are going 
to determine the notion ―term‖ and single out its main differences from the 
vocabulary of general use. From our point of view a term is considered to be a 
word or a word-combination which expresses a certain professional or scientific 
notion of the corresponding subject sphere and is systematically correlated with 
other denominations of this activity sphere. Like the majority of linguists we take 
monosemantism, systematism, accuracy, laconism stylistic neutrality, motivation 
for the main peculiarities of a term. 

The material for analysis consists of terms which are a part of the bilingual 
―Agronomical English-Ukrainian Dictionary‖ amounting 810 lexical units which 
function in the English agronomical discourse. 

 The semantic analysis of the EVT class has shown that it has the tendency 
to be united into certain thematic groups. The thematic groups (TG) are determined 
on the base of the integral peculiarity that is the unity of a group is based on 
presence of common peculiarity in the meaning of the words which are included 
into it. This peculiarity is correlated with any sphere of agricultural production. TG 
includes the words of different speech parts on the base of association according to 
compatibility. 

So, such groups of EVT have been singled out: 1) names of vegetable crops: 
beet, carrot, onion, garlic, tomato; 2) morphology of vegetable crops: root, stem, 
tuber, bud; 3) stages of life activity and biological development of crops: to 
germinate, propagation, seeding stage; 4) agrotechnical practices: tillage, rotation, 
to plow, to weed, to harrow; 5) conditions to grow vegetable crops: temperature, 
climate, moisture, to thrive; 6) soils, peculiarities of soil formation, soil fertility: 
soil, topsoil, humus, acidity, fertility, sandy soil, alkaline 7) agricultural processes, 
operations: foliar treatment, cultivation; 8) agricultural machinery and 
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mechanisms of soil cultivation: plow, drill, seeder; 9) storing and processing of 
vegetables: storage, processing, pickling, canning; 10) characteristics, 
peculiarities, properties of vegetable crops, vegetables, soil: resistant, bunching, 
biennial, basal, bare, tender; 11) pests and diseases of vegetable crops: onion bulb 
fly, colorado potato beetle.  

As to the ways of terms formation it should be noted that they are analogous 
to those used in forming words belonging to the literary style. The most productive 
ones are: a) affixation that includes suffixation and prefixation, the most 
productive prefixes are as follows: re-: regenerate, rebuilding; dis-: disintegrate, 
dissolve; un-: unstable, unconsolidated; under-: undernourished, undercomposed; 
in- (im-): immature, inexaustable; sub-: subhumid, subsoil; as to the suffixes we 
determine as widely used the next ones: -er / -or: cultivator, harvester; -tion: 
pollination, germination; -i / -ty: acidity, fertility; -ment: treatment, nourishment; -
ance: abundance,fragrance; b) word-composition represented by the structures: 
N2N1: wireworm, rootlet; AN: crisphead; A2A1: acidsoluble; NPI (PII): 
waterlogged, water-holding; APII: fine-textured; c) word-combination represented 
by the models: A+N: terminal end; A+N+N: Eastern beet weevil; N2+N1: bush 
bean, plant oil; N2+PI: hand hoeing; N2+PI+N1: water-holding capacity; 
N3+N2+N1: spike tooth harrow; N2+ of +N1: application of fertilizers; PII+N: 
disked land conversion: space (n) → space (v), water (n) → water (v) ; d) semantic 
changes: fruit, cup. 

As to the last one it is represented by meaning narrowing, metaphor and 
metonomy transfers. The example of the term formed by the meaning narrowing is 
the term “fruit”. 

Let‘s compare the determination of this term in the dictionaries [1, 2]. In 
Longman English Dictionary [2] this term is defined as smth. that grows on a 
plant, tree or bush, can be eaten as a food, contains seeds or a stone and is usually 
sweet. 

According to the Biological Dictionary [1] the meaning of this term is 
narrowed, concreticized, specialized: 1) the seed-bearing structure in Angiosperius 
formed from the ovary after flowering; 2) the edible usually fleshy sweet smelling 
part of a plant that may or may not contain seeds; 3) the offspring from sexual 
union. 

The example of the term formed as the result of metaphor transfer is the 
term hair ―a filamentous outgrowth of the epidermis‖ (the name has appeared as 
the result of transferring the trait ―similarity in appearance of hair on human head 
and filamentous outgrowth on leaves and stems of some crops‖). 

Many terms are borrowed from other languages such as Latin and Greek: 
larva (from Lat. larva, ghost, spectre, skeleton). 
The largest part of the terms borrowed from Greek and Latin are partially 

assimilated. They have undergone the process of phonetic, graphic adaptation to 
the rules of the recipient language (bacterium, abdomen) but in some cases they 
are grammatically assimilated (e.g. some noun terms accept the ending -s / -es to 
form plural form (ovaries, plants).  

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Biology Dictionary Online 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.biology-online. org. Longman 
English Dictionary Online [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.idoceonline. com.  

http://www.biology/
http://www.idoceonline./


43 

УДК 811’243.001.76 

INNOVATIVE VERFAHREN DES FREMDSPACHENUNTERRICHTS  
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der Lehrstuhl für Sprachdisziplinen 

Fremdsprachenlernen gewinnt in heutiger Zeit an Bedeutung. Die 

Fremdsprachen sind eine lebendige Sprachgrundlage und Voraussetzung für die 

Kommunikation im Rahmen vom integrierten Europa und der Welt. 

Fremdsprachenerwerb hilft Sprachbarrieren beseitigen und hilft die Mobilität des 

Individuums zu erhöhen, sowohl im Privatleben als auch in einem zukünftigen 

Berufsplatz. Die Lektoren sollen nach Möglichkeiten suchen, den 

Fremdsprachenunterricht in der beruflichen Bildung für Studenten sinnvoller zu 

machen, um die Lernenden so kreativer und effizienter auf das Ziel: 

„Fremdsprachliche Handlungsfähigkeit im Beruf― vorzubereiten. Um dieses Ziel 

zu erreichen, muss man innovative Verfahren des Fremdsprachenunterrichts in 

Hochschulen zu verwenden.  

Gemeinsam haben die Verfahren das Folgende. Sie 

 aktivieren und motivieren die Studenten, 

 bieten die Möglichkeit, mit Kopf, Herz und Hand zu lernen, 

 regen zu Kommunikation und Kooperation an, 

 fördern selbständige Arbeit und problemlösendes Verhalten, 

 stimulieren das Erlernen von Lern- und Arbeitstechniken, das 

Entwickeln von Kompetenzen und das Erwerben von Qualifikationen  

Im Zeitalter vom Internet und mobilen Endgeräten sind moderne 

Technologien auch aus dem Bereich des Sprachenlehrens und -lernens kaum mehr 

wegzudenken. Es gibt unterschiedliche Methoden, die man im Unterricht benutzen 

kann. Dazu gehören: Bildmaterial, authentische Texte mit Übungen, Internet, CD-

Spieler, (Video-)Filme, Audiodateien, Projektarbeit usw. Wir betrachten einige 

von diesen Methoden und ihre Funktionen.  

Bilder aller Art, Gegenstände, aber auch bewegte Bilder in Filmen oder auf 

Videos sind Träger visueller Informationen, die das Sprachenlernen unterstützen 

können. Die beiden wichtigsten Funktionen von Bildern sind dabei, dass sie 1) 

landeskundliche Information vermitteln und 2) die Zielsprache in Situationen und 

Kontexte einbetten. Bilder haben als Anlässe für Gespräche und als stumme 

Impulse Steuerungsfunktion. Visuelle Elemente im Fremdsprachenunterricht 

können äußerst motivierend sein und das Behalten fördern. Man muss aber auch 

beachten, dass nicht alle Teilnehmer in gleicher Weise Bilder und Grafiken lesen 

können. motivierendes und aktuelles Bild des Landes der Zielsprache zu 

vermitteln. Heute bietet das Internet aber einen unerschöpflichen und stets 

aktuellen Fundus an Bildmaterial. 

Auch der Kassettenrekorder gehört mittlerweile zu den traditionellen 

Medien; er wird mehr und mehr durch tragbare CD-Spieler ersetzt. Für das 
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Abspielen von Hörtexten zur Schulung des Hörverstehens ist der CD-Spieler das 

geeignetere Gerät, weil man die gewünschte Übung viel leichter ansteuern kann. 

Audiovisuelle Medien sind trotz ihrer Vielseitigkeit im kommunikativen 

Fremdsprachenunterricht nie so recht heimisch geworden. Da aber Filmsequenzen 

in den neuen Medien eine wichtige Rolle spielen, sollen an dieser Stelle 

Möglichkeiten des Einsatzes „belebter Bilder― ausführlicher dargestellt werden. Es 

gibt zwei Arten von (Video-)Filmen (und natürlich Mischformen aus beiden): 

Dokumentarfilme und Spielfilme. Beide sieht man mit anderen Augen und einer 

anderen Erwartungshaltung. Der Dokumentarfilm stellt Sachverhalte und Probleme 

dar; er ist oft kritisch und zuverlässig. Er soll informieren, aber auch aufklären. Er 

appelliert eher an den Kopf (aber natürlich auch an unsere Einstellungen und 

Gefühle). Der Spielfilm soll unterhalten, die Fantasie anregen, den Betrachter in 

Personen und ihre Meinungen, Stimmungen und Probleme hineinversetzen, ihn 

lachen oder weinen machen. Er appelliert eher an Gefühle (regt aber auch zum 

Nachdenken an). Man muss zuerst Vorbereitungsübungen machen, weil sie auf den 

Wortschatz des Films vorbereiten, grundlegende Informationen vermitteln, die sein 

Verständnis erleichtern und helfen den Studenten, sich auf die folgende Aufgabe 

zu konzentrieren. 

Projektarbeit ist keineswegs neu. Vor ungefähr 100 Jahren entwickelte John 

Dewey diese Unterrichtsmethode in Amerika. Seit Ende der 70-er Jahre erlebt das 

Arbeiten mit Projekten im Schul- und Hochschulbereich - und da vor allem im 

Fachschul- und Fachhochschulbereich - einen erneuten Aufschwung. In einigen 

Ländern Europas ist Projektunterricht bereits fester Bestandteil in den 

Ausbildungs- und Lehrplänen. In der Projektarbeit wird schüler- und 

handlungsorientierter Unterricht praktiziert, der nicht nur kognitiv, sondern auch 

emotional und praktisch ausgerichtet ist. Die Arbeit ist an bestimmten 

Bedürfnissen, Fragestellungen oder Problemlösungen orientiert; die Ergebnisse 

sollen einen Gebrauchswert für die Lernenden haben. Das Projektthema ergibt sich 

aus praxisnahen beruflichen Situationen und aus den Fragestellungen der 

Lehrpläne. Die Lernenden haben eine möglichst große Selbständigkeit bei der 

Wahl des Projektthemas. Sie übernehmen selbstverantwortlich die Planung der 

Projektarbeit. Ziele und Verfahren werden gemeinsam festgelegt. Die Lernenden 

versuchen, mit ihren vorhandenen Sprachkenntnissen zurecht zu kommen.  

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Neuer G., Hunfeld H., Methoden des fremdsprachlichen 

Deutschunterrichts. Kassel: Langenscheidt, 1992. S. 184. 

2. Wicke R., Aktiv und kreativ lernen, Projektorientierte Spracharbeit im 

Unterricht. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2004. 

3. Quetz Jürgen, Gerhard von der Handt.Neue Sprachen lehren und lernen: 

Fremdsprachenunterricht in der Weiterbildung / Hrsg.: Deutsches Institut für 

Erwachsenenbildung. Hrsg.: Jürgen Quetz ; Gerhard von der Handt. - Bielefeld : 

Bertelsmann, 2002.  
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Із сисних шкідників у наших умовах значної шкоди у фенофазу 

формування розетки завдають хрестоцвіті клопи, а у фенофазах бутонізації та 

під час цвітіння рослин, утворення стручків і дозрівання насіння ріпаку ярого 

й гірчиці – хрестоцвіті клопи та капустяна попелиця. 

Господарське значення цих шкідників нерівнозначне і значною мірою 

залежить від їхньої щільності та фенофази розвитку культури, а також від 

погодних умов. Так, наприклад, для хрестоцвітих клопів сприятливою є 

спекотна посушлива погода, за якої рослини більш ослаблені, а кормова 

потреба клопів зростає, а для капустяної попелиці сприятливою є тепла 

погода.  

Після виходу з місць зимівлі хрестоцвіті клопи спочатку заселяють 

дикорослі рослини з родини капустяних по периметру лісосмуги, що межує з 

полями, потім – на узбіччях полів і польових доріг. На дослідному полі клопи 

заселяли насінники капусти білоголової (приманочна культура), на яких 

живилися і відкладали яйця. Там же потім живилися і личинки. 

У 2015 – 2016 рр. при масовому заселенні насінників капусти 

визначали щільність капустяного і ріпакового клопів упродовж світового дня 

і було встановлено, що вона змінюється. Найменша їх щільність була на 

рослинах, які відставали в рості, розвитку і були в‘ялими, а суцвіття не 

привабливими або взагалі відсутніми. 

У 2015 р. було висаджено 30 насінників капусти і щільність клопів в 

середньому на одну рослину склала: 13.05 о 8-й год – 22,4 екз./рослину, о 12-

й год – 30,7 екз./рослину і о 18-й год – 27,8 екз./рослину; 14.05 о 8-й год – 

28,5 екз./рослину, о 12-й год – 29,8 екз./рослину і о 18-й год – 26,4 

екз./рослину; 15.05 о 8-й год – 17,9 екз./рослину, о 12-й год – 

22,3 екз./рослину і о 18-й год – 19,7 екз./рослину. Таким чином, найбільша 

щільність клопів у середньому на одну рослину була о 12-й год і вона 

становила відповідно по датам обліків 30,7; 29,8 і 22,3 екз./рослину і 

найменша щільність о 8-й год. відповідно – 22,4; 28,5 і 17,9 екз./рослину. Так, 

о 12-й год. 13.05 на 30-ти рослинах насінників капусти в обліках було 

виявлено 614 особин імаго хрестоцвітих клопів, 14.05 і 15.05 відповідно було 

595 і 447 особин імаго клопів. 



46 

У 2016 р. було висаджено 11 насінників капусти і щільність клопів в 

середньому на одну рослину склала: 1.05 о 8-й год – 5 екз./рослину, о 12-й 

год – 9,5 екз./рослину і о 18-й год – 15,7 екз./рослину; 2.05 о 8-й год – 8,6 

екз./рослину, о 12-й год – 17,3 екз./рослину і о 18-й год – 19,1 екз./рослину; 

3.05 о 8-й год – 7,9 екз./рослину, о 12-й год – 11 екз./рослину і о 18-й год – 

16,9 екз./рослину. Таким чином, у 2016 р. найбільша щільність клопів у 

середньому на одну рослину була о 18-й год і вона становила відповідно по 

датам обліків 15,7; 19,1 і 16,9 екз./рослину. Так, о 18-й год. 1.05 на 11-ти 

рослинах насінників капусти в обліках було виявлено 173 особини імаго 

хрестоцвітих клопів, 2.05 і 3.05 відповідно було 211 і 186 особин імаго 

клопів. Найменша щільність клопів як і в 2015 р. була о 8-й год і відповідно 

по датам вона склала 5; 8,6 і 7,9 екз./рослину. 

Отже, при значній щільності хрестоцвітих клопів на насінниках 

капусти білоголової, яка використовувалась як приманочна культура, у 2015 

р. найбільша чисельність і щільність клопів спостерігалась о 12-й год, так як 

були теплі дні, а в 2016 р. – о 18-й год. На нашу думку, це пов‘язано з тим, 

що напередодні під час досліджень були дощові і вітряні дні, погода була 

прохолодна і тільки в другій половині дня спостерігалось підвищення 

температури.  

Після втрати привабливості насінників капусти, внаслідок значних 

пошкоджень клопами, рослини поступово змінюють свій колір, в‘януть, 

пелюстки квіток обпадають, нові листки не утворюються клопи починають 

мігрувати на ярі олійні капустяні культури, особливо починаючи з фенофази 

появи на них розетки.  

У 2015 р. на початку міграції клопів з насінників, ріпак ярий був у 

фенофазі розетки, тоді як інші олійні капустяні культури вже знаходилися у 

фазі стеблування. Цей фактор вплинув на чисельність і щільність клопів на 

посівах ріпаку ярого. 

У порівнянні з 2015 роком щільність хрестоцвітих клопів у 2016 р. в 

посівах ярих олійних капустяних культур була більшою, так як насінники 

капусти, на яких першочергово живилися клопи, були надто пошкоджені. 

Цей дослід ще раз підтверджує, що висадивши по краю поля ріпаку ярого та 

гірчиці рослини насіннєвої капусти можна проводити спостереження за 

початком міграції хрестоцвітих клопів після зимівлі і додатковим їх 

живленням, що є важливим в організації і проведенні обприскувань проти 

хрестоцвітих клопів першого покоління на посівах ярих олійних капустяних 

культур. 
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Перспективи розвитку суспільства значною мірою залежать від 

активності, політичної зрілості, професіональної підготовки студентства як 
майбутньої інтелектуальної еліти країни, найбільш  мобільної соціальної 
групи, носія нових соціальних цінностей і орієнтирів. Політична перебудова 
у сфері суспільної свідомості на принципах громадянського суспільства 
неможлива без відповідних змін у рівні політичної культури громадян, 
особливо студентської молоді, здатної мислити і діяти відповідно до свідомо 
прийнятих рішень плюралістичного вибору способів і форм державної 
самореалізації. Проблема формування і розвитку політичної культури 
сучасної  студентської молоді набуває дедалі більшої гостроти. Мова йде про 
політичну культуру якісно нового рівня - культуру громадянськості, 
культуру реальної участі у процесах формування політики і державного 
управління.  Українська держава надзвичайно зацікавлена у цивілізаційній 
соціалізації молодого громадянина, його активного залучення до суспільно-
політичних процесів,  у формуванні в нього демократичної політичної 
свідомості й культури, законослухняності, які обмежують прояви крайнощів, 
роблять людину соціально активною, здатною до саморозвитку та 
самореалізації. Однак самої такої зацікавленості замало. Необхідні ще й 
практичні дії в   напрямі заохочення участі молоді в розвитку 
державотворчих процесів, потрібна відповідна молодіжна політика, яка б 
ураховувала інтереси молоді, визначала шляхи вирішення проблем, які її 
хвилюють, конкретні дії з реалізації такої політики. Проблема формування 
політичної культури повинна вирішуватися і на загальнодержавному рівні. 
Доречним є розроблення і здійснення національної програми розвитку 
політичної культури, яка б включала в себе  засвоєння громадянами знань 
про свої права і обов‘язки, про виборчий процес;  використання досвіду 
європейських країн у галузі політичної освіти;  роз‘яснення населенню 
державної політики України. Сьогодні в Україні спостерігається значна 
різниця між сутнісними характеристиками політичної соціалізації молоді та 
інших вікових груп населення. Люди старшого віку, які мають певний тип 
соціалізації, передають, звичайно, свої життєві настановлення молоді, але 
вона отримує й інші зразки соціальної поведінки в процесі навчання, а також 
із засобів масової комунікації та з практики новітніх суспільних відносин, де 
в дуже складних соціально-економічними катаклізмах часто-густо втрачає 
віру в будь-які суспільні цінності. Певній її частині властиві політичний 
нігілізм,  розчарування, відмова від боротьби за свої права, еклектичність 
процесу політичної соціалізації, міфологемність. І це можна зрозуміти. 
Молоді люди перебувають у складній ситуації: руйнуються усталені традиції, 
змінюється соціальна структура суспільства, уявлення про життєві цілі та 
способи їх досягнення. Однак ці реалії ще не повністю усвідомлені молодим 
поколінням і, відтак, не впливають на консолідацію його групових інтересів, 
що породжує серйозні труднощі в її політичній соціалізації. Визначилися 
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тенденції зниження інтересу до політичного життя суспільства,  рівня 
соціальної ідентичності в суспільстві, гіперперсоналізації, тобто зростання 
значення індивідуальних та особистісних характеристик свого сенсу життя, а 
не групових. Молоді наразі притаманні зниження культурних запитів, 
нехтування ціннісних орієнтацій, певна криза ідеалів. Вона має низький 
рівень соціальної активності, участі в політичних акціях, у діяльності 
політичних партій і громадських організацій, у тому числі молодіжних. Наші 
дослідження показують, що  половина опитуваних студентів політикою не 
цікавляться зовсім; біля 36,3 % цікавляться інколи, і тільки 14,0 %   
цікавляться регулярно, 9,1% опитуваних брали участь в політичних акціях, 
передвиборчій агітації. За власними оцінками майбутніх фахівців, тільки  
25,2 % добре розбираються у політичному житті. Більшість першокурсників 
взагалі не здатні висловити власну думку щодо політичних подій, що 
відбуваються в країні, проте слід зазначити, що доля таких студентів різко 
знижується серед старшокурсників, що можна пояснити і як набуттям 
життєвого досвіду, так і слідством вивчення соціально-політичних 
дисциплін, таких, як  історія України, соціологія, філософія, політологія, 
правознавство та інші. На їх думку, найбільший вплив на формування 
політичних позицій здійснюють засоби масової інформації – 34,0%  (вказали 
саме на цей фактор), вивчення соціально-політичних дисциплін - 33,5%, 
ідеологія та політика держави - 16.5% , соціальні мережі – 11,2%. Ще менша 
роль у формуванні політичних позицій відводиться різноманітним  
політичним об‘єднанням, партіям. Тут слід звернути увагу вже на проблему 
самих партій, лідери яких тільки декларують молодіжні програми на 
виборах. Взагалі, що стосується  виборів, то слід також зазначити, що, 
незважаючи на те, що 85.6 % студентів дивляться у майбутнє з надією, вони 
не пов‘язують її з економічними реформами, виборами до Верховної Ради, у 
місцеві органи влади. Так, 52.3 %  опитуваних студентів вважають, що життя 
в країні залишиться без змін, а 23.8 % переконані, що їх участь у виборах 
суттєво не  вплине на справи в країні. Таким чином, актуальність проблеми 
формування демократичної політичної культури студентів вимагає 
концептуального переопрацювання змісту гуманітарних дисциплін, пошуку 
активних методів навчання; у змісті гуманітарних дисциплін повинна 
домінувати проблематика людини, суспільства, культури, науки у їх 
поєднанні, взаємовпливі та взаємозалежності. На нашу думку, у викладанні 
соціально-гуманітарних дисциплін у ВНЗ слід наголошувати на розвитку 
критичного мислення та цінностей, а не на передачі знань, центральна роль 
має відводитися студентові, і викладач має застосовувати активні методики 
навчання, які стимулюють творчість, самостійне та критичне мислення, 
ініціативу, - дискусії, диспути, рольові ігри, круглі столи тощо. Дисципліни 
соціально-гуманітарного циклу повинні прищеплювати студентам свободу 
висловлювання власних думок, без чого неможливе творче вивчення 
предметів.  
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УДК504.75:[619:636.4] 

 

АНАЛІЗ СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ПОШИРЕННЯ АЧС  

В УКРАЇНІ 

 

Волощенко В.В., канд. вет. наук, доцент 

кафедра екології та біотехнології 

 

До найбільш важливих біотичних чинників, що впливають на здоров‘я 

людини належать санітарно-епідеміологічно значущі, зокрема збудники 

антропозоонозів. Довкілля часто виступає осередком їх зберігання через 

розвиток і розповсюдження у диких тварин. Природні осередки інфекцій 

пов‘язані з певними біогеоценозами, де збудники, переносники і 

сприйнятливі тварини еволюціонують разом. 

Дослідження епідеміологів, паразитологів та спеціалістів ветеринарної 

медицини показують підвищення імовірності виникнення неочікуваних 

епідеміологічних або епізоотичних ситуацій через антропогенні зміни 

довкілля, що призводить до росту кількості інфекційних хвороб і охоплення 

ними  великої кількості свійських тварин. 

Епізоотії відносять до екологічних небезпек, які виникають у природі, 

швидко розповсюджуються серед чутливих видів тварин, наносять великі 

економічні збитки сільському господарству та спричиняють негативні 

наслідки  біогеоценозам.  

В останні п‘ять років актуальності набуло розповсюдження по території 

України з великими економічними, екологічними і соціальними наслідками 

африканської чуми свиней (АЧС). Збудником  хвороби є ДНК-вірус родини 

Asfaviridae роду Asfavirus, який відрізняється варіабельністю вірулентних 

властивостей і великою стійкістю до факторів довкілля. В України 

розповсюджується генотип ІІ, що циркулює у Східній Європі. АЧС уражує 

свійських і диких свиней, поширюється повільно, може переноситися 

деякими видами кліщів, які є резервуаром і переносниками вірусу в 

неблагополучних щодо цієї хвороби регіонах.        

Метою даної роботи було дослідити актуальний стан проблеми, 

відслідкувати динаміку поширення по роках і регіонах України і визначити 

можливі шляхи мінімізації екологічної небезпеки щодо африканської чуми 

свиней. 

За даними Державної ветеринарної та фітосанітарної служби в Україні з 

2012 року зареєстровано 181 випадок АЧС, із них 155 – у господарствах 

населення, 25 – у дикій фауні та 1 випадок – на інфікованому об‘єкті.  

Зокрема, влітку 2015 р. в одному зі свинарських господарств у Київській 

області, яке утримувало 60 тис. свиней, було діагностовано цю хворобу і всіх 

свиней були вимушені знищити. Після цього з метою боротьби із 

захворюванням у Полтавській, Київській, Рівненській, Житомирській та 

Сумській областях здійснювався відстріл диких свиней у місцях виявлення 

збудника у природних умовах. 
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У листопаді 2015 р. були виявлені випадки захворювання у Черкаській 

області, у підсобному господарстві виправної колонії ғ 62 (270  голів 

свиней) та аналогічному господарстві Білоцерківського національного 

аграрного університету на Київщині, де утримували понад 1500 голів свиней. 

Наприкінці того ж року АЧС виявили на Півдні України – в Одеській і 

Миколаївській областях. 

У 2016 році «географія» хвороби поширилася на Харківщину і Волинь, у 

грудні випадки захворювання було виявлено у Житомирській, Миколаївській 

та Полтавській областях. Аналіз статистичних даних показав зростання числа 

випадків африканської чуми свиней в Україні, особливо у 2015-2016 рр. та 

розповсюдження «географії» хвороби по областях. 

Станом на квітень 2017 р. у 23-х неблагополучних щодо АЧС пунктах 

діє карантинний режим. Найбільше таких пунктів зафіксовано в Донецькій 

(4), Запорізькій (3), Миколаївській, Херсонській, Хмельницькій, Київській і 

Вінницькій (по 2) областях. У місцях, де оголошено карантин, вводяться 

обмежувальні заходи, блокується переміщення свиней та продукції 

тваринництва, вилучається худоба, проводиться дезінфекція. Всього з 

початку поточного року в Україні зареєстровано 64 спалахи АЧС проти 91 за 

весь минулий рік. 

За даними Держпродспоживслужби, при проведенні заходів з ліквідації 

АЧС з 2012 року ветеринарною службою вилучено і знищено понад 127 тис. 

голів свиней. Зокрема, з початку поточного року – понад 4,8 тис. голів. Крім 

того, враховуючи динаміку поширення захворювання, у 2017 році можна 

очікувати 200 випадків захворювання.  

З точки зору продовольчої безпеки африканська чума свиней вже 

призвела до мільйонних збитків через вимушене знищення великої кількості 

тварин з метою запобігання поширенню інфекції в подальшому. Якщо 

виходити з екологічної точки зору, то довкілля є резервуаром зберігання й 

розповсюдження цієї інфекції. Вірусоносіями можуть бути люди, птахи, 

гризуни, кліщі, зоофільні мухи, які контактували з хворими свинями та 

трупами свиней. Через поширення хвороби відбувається відстріл диких 

свиней у мисливській угіддях, що  призводить до зменшення популяції  цих 

тварин у природі, випадання ланки харчового ланцюга і порушення балансу в 

природних екосистемах. 
Узагальнюючи вищезазначене, можна відзначити, що динаміка 

поширення африканської чуми в Україні має ознаки епізоотії. За останні 
п‘ять років хвороба поширилася практично в усі географічні регіони 
України, випадки хвороби зафіксовано у 15 областях. Збитки від втрати 
поголів‘я свиней за 2012-2017 рр. склали 200 млн гривень. Зараження диких 
свиней або їх відстріл з метою запобігання інфекції загрожує депопуляцією і 
втратою ресурсів існування тварин-консументів. Для зменшення негативних 
наслідків від розповсюдження хвороби необхідно координувати зусилля 
державних органів, власників фермерських господарств, керівництва 
лісгоспів, населення, закладів освіти відносно дотримання карантинних 
заходів, дезінфекції, закупівлі та реалізації свиней, інформування суспільства 
тощо.  
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УДК 130.2 

ПОНЯТТЯ ГЕОКУЛЬТУРНОГО СУБ’ЄКТА 

І СУБ’ЄКТА ДІЯЛЬНОСТІ 

Гаврилюк Ю.М., канд. філос. наук, доцент 

кафедра філософії 

 

Серед історичних суб‘єктів можна виділити два основних типи – 

геокультурний суб’єкт і суб’єкт діяльності. 

Геокультурний суб’єкт – історичний творець геокультури, повнота 

буття якої виступає критерієм сенсу його життя. 

Це суб‘єкт актуалізації об‘єктивно можливого енергетичного 

потенціалу природи в особистісний суб‘єктивно належний духовний спосіб 

свого буття. Услід за Ф. Ніцше можна сказати, що в геокультурному суб’єкті  

«творіння і творець поєднані інтегрально». Це, за афоризмом Й. Гете, 

«природа з середини» самої себе. 

Поняття «геокультурний суб’єкт» підкреслює спонтанний характер 

геокультурної самотворчості на основі органічного взаємозв‘язку 

професійної діяльності геокультурного суб’єкта з ідеалами, традиціями, 

словом, з культурними цінностями, носієм яких він є. 
Геокультурний суб’єкт приречений одночасно жити у двох вимірах: 

світі об‘єктивної необхідності й світі свободи, що зумовлює внутрішню 
суперечність, становить таїну і джерело його творчих пошуків. Він від 
народження поставлений перед дилемою: йти шляхом геокультури чи 
антигеокультури. Через мету діяльності геокультурний суб’єкт втілює сенс 
свого життя в геокультурне буття для кого і як. Залежно від того, кому і як 
служать плоди діяльності, визначається історична сутність геокультурного 
суб’єкта.  

Геокультурного суб’єкта слід відрізняти від суб’єкта діяльності – 

фахівця певної сфери: наукової, політичної, економічної тощо, для якого 

мета діяльності або її глузд виступають сенсом життя.  

Мета діяльності – виражена в певному проекті цінність, яка вимагає 

своєї реалізації будь-якими засобами, що за відповідних умов породжує 

можливість їм самим стати метою діяльності.  

Добро, яке досягається за допомогою зла, стає злом. Благородна мета з 

негідними засобами несе загрозу самознищення. Цим мета діяльності 

посутньо відрізняється від сенсу життя. Вартість окресленого метою 

діяльності життя визначається мірою відданості вираженим нею цінностям. 

Тому підміна сенсу життя  метою діяльності  призводить до абсолютизації 

останньої, що може мати тяжкі трагічні наслідки як для окремого індивіда, 

так і для людства загалом.  

У суспільстві суб’єктів діяльності пріоритет цілей установлюється  

силою. Іншого способу для цього просто не існує. На місце Бога стає 

Людинобог, який все знає, все може й визначає мету діяльності як сенс життя 

для підданих. Утверджується система тоталітаризму, яка претендує на 

абсолютне впорядкування й раціоналізацію життя, на вилучення з нього 

найменшого прояву хаосу та неправильності. Щоб утримати таку систему з 
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провідною ідеєю-метою як сенсом життя, потрібні фанатизм і  масові 

людські жертвоприношення.  

Керуючись виключно метою діяльності,  суб’єкт діяльності завзято й 

наполегливо шукає  щастя поза собою, залишаючись байдужим до всього, що 

з таким примарним уявленням про щастя не пов‘язано. Тим самим 

опиняється в лабіринті хибних шляхів, які невідворотно ведуть до 

перетворення його в «ресурс», у засіб мети діяльності, в якій  скінченне 

приймається за безкінечне, а відносне – за абсолютне, в результаті чого 

потенційна невичерпність, закладена в людині, починає актуалізуватися в 

кінцевому об‘єкті навіть пов‘язаному з ослабленням волі творити.  
Яскравою ілюстрацією цього може служити картина людської 

деградації, змальована Є.Ф. Маланюком під час його перебування у 
польському таборі для інтернованих військовослужбовців у роки 
громадянської війни. За спостереженнями Є.Ф. Маланюка, першим проявом 
втрати інтернованими волі творити себе стала їхня байдужість до своєї 
зовнішності. Другим – небажання мити посуд, з якого вони харчувалися. І 
третім – відсутність бажання рухатися: «Ці люди, дуже занедбаного вигляду, 
лежали сливе цілий час на брудних сінниках і навіть лежачи харчувалися з 
менажок. Зате цілий той час поміж їжею і спанням вони присвячували 
спогадам про «блістательний» Петербург, славні ресторани і те, що і як вони  
там їли… До цієї ж групи належав досить літній чоловік з виразно 
військовою поставою, бідно (як всі), але дуже охайно одягнений. Він мав з 
собою сина-підлітка… Коли приходила пора їжі, цей старий сотник виймав зі 
скриньки чистий рушник – о, диво! – вишиваний, розстеляв його на якімсь 
стільчику, син ставив на нім менажку з юшкою, вони хрестились, виймали 
ложки і повагом їли… І коли я згадую  - на тлі таборового вбожества і 
безнадії, на тлі петербурзьких «бувших людей» - отих «малоросів», батька й 
сина, я кажу собі: то була - культура»[1,  c. 7].   

Можлива підміна сенсу життя і глуздом, що зводить вартість життя до 
ефективності діяльності, її результативності, до того, щоб більше мати, а не 
щоб кращим бути. Саме глуздом керувалися боги, караючи корінфського 
царя Сізіфа на безглузду роботу довічно котити камінь на гору, 
розраховуючи викликати в нього розпач і непереборні душевні муки. Проте, 
як показав А. Камю у «Міфі про Сізіфа»,  Сізіф доходить висновку: втрата  
глузду ще не означає втрати сенсу життя. Він відкриває для себе 
неспроможність будь-кого позбавити його сенсу життя. Це  наповнює Сізіфа 
почуттям радості й тим самим демонструє безглуздість самого покарання. У 
цьому – тріумф особистості над всілякого роду зовнішніми чинниками, бо 
одне – бути суб‘єктом діяльності й перебувати в полоні зовнішніх обставин, і  
зовсім інше – геокультурним суб‘єктом, творцем власного життя.  

Орієнтація на глузд як сенс життя веде до  утвердження прагматично-
технократичного ставлення до світу, що має своїм наслідком його 
дегуманізацію, коли цінність людини вимірюється не тим, ким вона є як 
особистість, а тим, що вона має: посадою, званнями, матеріальними 
статками, словом, зовнішніми чинниками, а не її  внутрішніми 
достоїнствами. 

Література:1.Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. К.,1992.-80 

с.7  
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УДК 635.35:631.526.325 

ФОРМУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ 

ПІЗНЬОСТИГЛИХ ГІБРИДІВ КАПУСТИ ЦВІТНОЇ 

 

Гайова Л.О., аспірант
*
 

кафедра плодоовочівництва та зберігання 

 

Капуста цвітна – одна з найсмачніших, корисних та цінних за вмістом 

поживних речовин рослина. Вона в 1,5–2,0 рази багатша білком,  в 2-3 рази 

аскорбіновою кислотою, має вищий вміст мінеральних солей лужного 

характеру, порівняно з капустою білоголовою. Вміст сухої речовини складає 

від 8,0 до 11,7 %. У капусти цвітної ніжна консистенція та добре засвоєння 

організмом людини. Цінна особливість цієї рослини складається у тому, що 

свіжу продукцію можна отримувати 6–8 місяців на рік.  

Поживна цінність пов‘язана з високим вмістом вітамінів С (41,6–180 

мг/100 г), групи В1 В2 В3, РР, А (0,5–1,6 мг / 100 г), К (4 мг / 100 г), має 

високий вміст вітаміну Р (22–111 мг). В її головках міститься кальцій (25–89 

мг), залізо (0,6–1,3 мг). Фосфор у капусті, як і кальцій, знаходиться 

переважно в формі водорозчинних солей. Цукри представлені глюкозою 

(1,0–2,7 % на сиру речовину), фруктозою (0,5–1,7 %) та сахарозою (1,1–1,3 

%), в невеликих кількостях є також ксилоза, мальтоза та рафиноза. Сирого 

білка міститься від 1,6 до 2,5 %, в якому чистий білок складає 83 %. 

Енергетична цінність 100 г продукції 29 ккал або 121 кДж. Дуже багаті 

азотистими речовинами верхні частини пагонів, які утворюють бугорчату 

поверхню головки. Немало в ній кобальту, міді, цинку. Коливання кількості 

біологічно цінних речовин пояснюється особливостями сорту або гібриду, 

умовами вирощування. 

Для виконання експериментальної роботи проведені польові і 

лабораторні досліди. Польові досліди проводили згідно із 

загальноприйнятими методиками на дослідному полі Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Підготовка ґрунту 

під капусту та догляд за рослинами проводились відповідно до 

загальноприйнятих рекомендацій. 

       Дослідження проводили з пізньостиглими гібридами капусти цвітної: 

Скайвокер F1, Сантамарія F1, Каспер F1. Спосіб вирощування – розсадний 

(висаджували розсаду з 4–5 справжніми листками). Спосіб розміщення 

рослин – стрічковий зі схемою розміщення капусти цвітної (40+100) х 50 см. 

Густота рослин 28,6 тис. шт./га. Площа облікової ділянки 21 м
2
, повторність 

досліду чотириразова. Розміщення варіантів систематичне. Компоненти 

хімічного складу капусти цвітної визначали за загальноприйнятими 

методиками: масову частку води і сухої речовини – методом висушування 

наважки продукту до постійної маси за температури 105 С у сушильній шафі 

                                                           

* Науковий керівник – д-р с.-г. наук, професор Пузік Л.М. 
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(В.В. Арасимович, 1965), вміст сухих розчинних речовин – за допомогою 

рефрактометра УРЛ, модель 1 (ГОСТ 28561-90), масову частку цукрів - 

ферицианідним методом (ДСТУ-4954:2008), аскорбінову кислоту – за І.І. 

Мурі (А.В. Петербургский, 1963). 

Встановлено, що погодні умови вегетаційного періоду впливають на 

формування компонентів хімічного складу капусти цвітної. Для виявлення 

забезпечення вологою території використовували гідротермічний коефіцієнт   

Г. Т. Селянинова (ГТК), згідно з яким проводили порівняльну оцінку років 

дослідження. Виявлено, що вегетаційний період 2016 р. був більше 

забезпечений вологою, а саме: ГТК становив 1,0, при цьому у 2015 р. даний 

показник був нижчий і становив 0,6. В результаті, завдяки сприятливим 

погодним умовам, що склались під час вегетаційного періоду капусти цвітної 

у 2016 р. гібриди характеризувались вищими показниками компонентів 

хімічного складу, порівняно з попереднім роком. 

В основі життєдіяльності рослинної сировини лежить процес дихання, 

що здійснюється за рахунок сухої речовини, яка утворюється в процесі 

фотосинтезу. Вміст сухої речовини в 2015 році у гібридів Каспер F1 

(контроль) і Сантамарія F1 становив 8,6 %. Гібрид Скайвокер F1 перевищував 

контрольний варіант за цим показником на 3,0 %, що є суттєвою різницею. 

Вміст сухих розчинних речовин суттєво відрізнявся залежно від гібриду, 

коливаючись від 6,1 до 6,7 %. Встановлено, що у 2016 році вміст сухої 

речовини у гібрида Каспер F1 (контроль) становив 13,6%, Сантамарія F1 - 

9,8%. У гібрида Скайвокер F1вміст сухої речовини перевищував контрольний 

варіант на 1,1 %, що є суттєвою різницею (НІР05 – 0,7). За результатами 

досліджень вміст сухої речовини в середньому за 2015-2016 рр. коливався від 

9,2% (Сантамарія F1) до 13,1% (Скайвокер F1), при цьому контрольний 

варіант мав середній показник – 11,1%. 
Вітамін С відносять до водорозчинних вітамінів, він синтезується лише 

у фруктах та овочах, є складовою частиною ферментів. При аналізі хімічного 
складу продуктивної частини рослини досліджуваних гібридів капусти 
цвітної у 2015 році визначено, що вищий вміст вітаміну С мав гібрид 
Скайвокер F1 (83,2 мг/100 г), менший - у гібрида Каспер F1 (контроль) (36,8 
мг/100 г). Гібрид Сантамарія F1 займав середню позицію з показником вмісту 
вітаміну С на рівні 50,3 мг/100 г. Така різниця між варіантами є суттєвою 
(НІР05 – 6,2).У 2016 році вміст вітаміну С коливався від 63,9 мг/100 г у 
гібрида Сантамарія F1 до 95,6 мг/100 г у гібрида Скайвокер F1, при цьому 
середній показник було відмічено на контрольному варіанті. Дана різниця є 
суттєвою (НІР05 – 8,8). За результатами проведеного хімічного аналізу вміст 
вітаміну С в середньому за 2015-2016 рр. коливався від 57,1 мг/100 г у 
гібрида Каспер F1 (контроль) та Сантамарія F1 до 89,4% у гібрида Скайвокер 
F1.Загальний вміст цукрів у пізньостиглих гібридів за розрахунками 2015 р. 
коливався від 2,0 % (Каспер F1) до 2,7 % (Скайвокер F1). У 2016 р. вміст 
цукрів варіювався від 3,1% (Сантамарія F1) до 4,4% (Скайвокер F1). Вміст 
цукрів залежно від особливостей гібриду в середньому за 2015-2016 рр. 
коливався від 2,7% (Сантамарія F1) до 3,5% (Скайвокер F1). Гібрид Каспер F1 
(контроль) мав середній показник – 2,9%.  
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УДК 630*17 

СТАН ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ СОСНОВИХ ЛІСІВ  

У НПП «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» 

 

Гармаш А.В., аспірант 

кафедра лісоуправління та лісоексплуатації 

 

Національний природний парк (НПП) ―Слобожанський‖ знаходиться у 

Краснокутському районі Харківської області (Природно-заповідний фонд 

України – ―Слобожанський‖ НПП). За фізико-географічним районуванням 

територія НПП ―Слобожанський‖ належить до Східнополтавської височинної 

області Лівобережно-Дніпровського лісостепового краю. Дослідження 

проводилися у Володимирівському природоохоронному науково-дослідному 

відділенні розташованому у долині річок Мерла, Мерчик та їхніх малих 

приток. Під час опису ділянок встановлювали показники, що належать до 

різних компонентів лісової екосистеми (деревостану, підліску, підросту, 

відмерлої деревини, надґрунтового покриву, тощо). Облік підросту деревних 

порід проводили вибірковим методом на облікових площадках. На кожній 

обліковій площадці визначали чисельність підросту за деревними породами, 

віком, групою висот, життєздатністю.  

На сьогоднішній день природним поновленням нехтують, створюючи 

на зрубах лісові культури. Звісно протиставляти їх не варто. Природне 

поновлення слід застосовувати в першу чергу для збереження 

біорізноманіття цінних насаджень як у господарському, так і в лісівничому 

розумінні. На таких ділянках практично відсутня проблема зниження 

стійкості. На нашу думку, продовжуючи далі виключне створення лісових 

культур ми будемо в значній мірі збіднювати біорізноманіття, що може 

привести до зниження стійкості майбутніх лісів. Тому слід ширше 

практикувати використання природного поновлення, у першу чергу, у лісах з 

обмеженим режимом лісокористування. Виходячи з необхідності врахування 

при лісовирощуванні не лише екологічного значення лісів, але й 

економічного, в експлуатаційних лісах перевагу слід віддавати створенню 

лісових культур, не нехтуючи можливістю гарантованого природного 

поновлення.  
Ділянки, на яких проводилися дослідження, відносяться до 

найпоширеніших типів лісу НПП «Слобожанський» – A1-2-С, С3-лдС, B2-дС. 
Природне поновлення на досліджуваній території представлене, в основному, 
сосною звичайною, у трохи меншій кількості дубом звичайним. Поодиноко 
наявний підріст таких порід, як береза повисла, береза пухнаста, липа 
дрібнолиста (Пастернак, Яроцький, Гармаш, 2016). Варто відмітити, що у 
бідніших умовах (A1-2), домінує підріст сосни звичайної - 1500 шт.·га, а 
підріст інших порід відсутній. З покращенням лісорослинних умов (С3, B2), 
з'являється підріст таких порід, як дуб звичайний та береза повисла, який 
починає витісняти сосну. В умовах С3 кількість підросту дуба звичайного 
склала 500 шт.·га

-1
. Найбільша кількість підросту сосни звичайної виявилася 

в умовах B2 – 2500 шт.·га
-1

, тут воно мало і найбільшу висоту – 2,7 м, в інших 
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типах лісу висота склала 1,1 м (Гармаш, 2016). Зазвичай поновлення сосни у 
вологому сугруді майже відсутнє, що пояснюється рясним розвитком 
підліскового ярусу (ліщина, крушина та ін.), який створює несприятливі 
умови освітлення для сходів сосни. У даному випадку наявність підросту 
зумовлена молодим віком деревостану (30 років) та відповідним світловим 
режимом.  

Природне поновлення, в основному, представлене групою віку 4-8 
років, переважна більшість деревець меншого віку потерпає від 
несприятливих умов,  пошкоджується комахами-хвоєгризами. В НПП 
«Слобожанський» нами було відмічено розмноження соснового пильщика, у 
значної кількість підросту, що знаходилася на більш відкритих ділянках було 
зафіксовано сильне об‘їдання хвої. Пошкодження хвої призводить до 
всихання верхівок, ослаблення дерев та пригнічення їх росту, заселення 
стовбуровими шкідниками. Сприятливими умовами для розвитку шкідника є 
тепла і суха погода у травні - червні. Масові розмноження пильщика 
найчастіше спостерігаються у молодих насадженнях, що ростуть на 
підвищених місцях. (Андреєва, 2008) Але особливо були пошкоджені 
деревця менші за віком, їхня хвоя м'якша, а тому більш вразлива. В таких 
умовах виживають лише найсильніші особини, і хоча їх не багато, вони 
можуть створити більш стійкі деревостани в майбутньому.  

Для підросту дуже важливе просторове розміщення, тобто важливі не 
тільки умови місцезростання, але й повнота деревостану (Бойко, 2010). Нами 
було зафіксовано, що на ділянках з повнотою 0,8 і більше кількість підросту 
значно менше (500 шт. га), ніж на ділянках з повнотою 0,6 і менше, а 
особливо в розривах деревостану (2500 шт. га). Це пов'язано з режимом 
освітленості, чим більший буде розрив деревостану, так зване «вікно», тим 
більша кількість підросту сосни буде. Найпродуктивніший підріст зазвичай 
розміщується групами біля краю розриву, щоб мати часткове затінення. В 
великих розривах, під впливом зміни режиму освітлення, змінюється і 
надґрунтовий покрив, він не такий щільний і налічує менше агресивних 
рослин, які зазвичай заважають зростати сходам. Під наметом материнського 
деревостану зазвичай природного поновлення менше, і воно не таке 
продуктивне. 

Отже, природне поновлення в соснових деревостанах НПП 
«Слобожанський» має неоднорідний склад і розміщене нерівномірно, 
переважно представлене сосною звичайною. Підріст різновіковий, але 
основна група – це 4-8 років. Молодші рослини можуть пригнічуватися 
несприятливими біотичними та абіотичними факторами (недостатнє 
освітлення та зволоження, комахи-хвоєлистогризи). Найбільше підросту 
виявлено в типі лісу В2-дС, він також є найбільш продуктивним. На наявність 
природного поновлення дуже впливає просторове розміщення, деревця в 
основному розміщені куртинами в розривах деревостану, чи по його краю, 
під наметом материнського насадження особини підросту переважно 
трапляються поодиноко. Оскільки більшість самосіву 1-2 років не витримує 
конкуренції з іншими рослинами, або знищується шкідниками, виживають 
лише найсильніші особини, які можуть у майбутньому сформувати більш 
стійкі і продуктивні деревостани.  
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ДІЯ МІКРОДОБРИВ НА ЗАПАСИ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН 
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Георгиця Я.І., асистент 
кафедра агрохімії 

 
Багатьма вітчизняними дослідниками встановлено позитивну роль 

мікроелементів у підвищенні врожайності та якості урожаю 
сільськогосподарських культур у різних грунтово – кліматичних умовах. 
Особливо висока ефективність мікроелементів відчувається на ґрунтах з низьким 
їх вмістом, кількість яких досягає мільйонів гектарів орних земель України. 

За умови порушення екологічної рівноваги, яка в свою чергу 
супроводжується погіршенням фітосанітарного стану ґрунту, показників 
родючості ґрунту, важливим є пошуки і реалізація прийомів, що підвищують 
ефективність виробництва і сприяють більш економному і зваженому 
використанню мінеральних добрив та інших засобів і прийомів при вирощуванні 
пшениці озимої. Розробка питань підвищення продуктивності пшениці озимої у 
південно – східній частині Лісостепу України за рахунок більш оптимального 
розміщення її після кращих попередників має велике теоретичне і практичне 
значення. Полові досліди закладали у 2008 – 2012 рр. в стаціонарі по сівозмінах 
кафедри землеробства імені О. М. Можейка на дослідному полі Харківського 
національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Повторність у досліді 
триразова. Розташування ділянок систематичне. Загальна площа поля – 1 гектар. 
Площа посівної ділянки 30 м², облікової 25 м². Схема досліду включала 3 
попередника (чорний пар, горох і кукурудза на силос) і 13 варіантів внесення 
мікродобрив на пшениці озимій та контрольний варіант. Методи досліджень у 
дослідах використовуваються загальнонаукові та спеціальні для аграрної науки. 
Загальним методом досліджень є польовий дослід, який доповнюється 
лабораторно – практичними аналізами загальноприйнятими в методиках 
землеробства, агрохімії та рослинництва. По результатам наших досліджень, 
спостерігався такий вміст поживних речовин у рослинах пшениці озимої. 
Найвищий вміст азоту спостерігався у варіанті «Реаком-С-зерно+Mn+Реаком 
P20K27 2 л/га+Реаком-Р-зерно 2 л/га» – 2,07 %. Дещо нижчим цей показник був у 
варіантах: «Реаком N6P26K30+H-Cu пшениця», «Реаком N6P26K30+H-Cu+H-Zn 
пшениця» і «Реаком-С-зерно+Mn+Реаком Р-зерно 1 л/га» – 1,83; 1,78 і 1,72 % 
відповідно. Відносно високі показники вмісту фосфору в рослинах озимини 
спостерігали у таких варіантах добрив: «Реаком N6P26K30 пшениця» і «Реаком-С-
зерно+Реаком Р-зерно 2 л/га+Mn» – 2,30 і 2,29 % відповідно. Дещо нижчими ці 
показники були у варіантах добрив: «Реаком-С-зерно+Реаком Р-зерно 3 л/га», 
«Реаком N6P26K30+H-Cu пшениця» і «Реаком-С-зерно+Mn» – 2,08; 2,05 і 2,03 %. 
Порівняно низький вміст фосфору в рослинах пшениці озимої спостерігався у 
варіанті – «Реаком-С-зерно+Mn+Реаком P20K27 2 л/га+Реаком-Р-зерно 2 л/га» – 
становив лише 1,57 %. Що стосується вмісту в рослинах пшениці озимої калію, то 
порівняно висока його кількість відмічалася у варіантах внесення добрив: 
«Реаком-С-зерно+Mn+Реаком P20K27 hedpa 2 л/га» і «Реаком-С-зерно+Mn» - 
відповідно 3,47 і 3,42 %. Дещо менше його було у варіантах добрив: «Реаком-С-
зерно+Реаком Р-зерно 3 л/га», «Реаком N6P26K30+H-Cu пшениця» і «Реаком-С-
зерно+Mn+Реаком P20K27 2 л/га+Реаком-Р-зерно 2 л/га» – відповідно 3,37, 3,37 і 
3,34 %. Порівняно менші показники отримали у наступних варіантах добрив: 
«Реаком N6P26K30 пшениця» і «Контроль» – відповідно 3,24 і 3,17 %. 

За умов 2009 – 2011 рр. спостерігаємо досить оптимальну кількість 
поживних речовин в рослинах пшениці озимої у фазі кущення на варіантах 
мікродобрив: «Реаком N6P26K30 пшениця», «Реаком N6P26K30+H-Cu пшениця» та 
«Реаком N6P26K30+H-Cu+H-Zn пшениця», на це вказували дані попередньо 
наведені.  
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ПОЧАТКИ СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОСВІТИ  

 

Голікова О.М., канд. іст. наук, доцент, професор ХНАУ 

кафедра історичних, соціальних і правових дисциплін  

 

ХНАУ імені В.В. Докучаєва 5 жовтня 2016 р. відзначив своє 200-річчя. 

Виш засновано за указом російського імператора Олександра І як Інститут 

землеробського господарства, практичної ветеринарії та школи рукоділля 

(синонімічні назви – Інститут землеробства; Агрономічний інститут) в 

Маримонті, неподалік Варшави. ХНАУ є найстарішим в Україні та 

четвертим в Європі вищим сільськогосподарським навчальним закладом.  

У сучасній історіографії містяться спрощені погляди на початковий 

період історії ХНАУ. Автори ігнорують той факт, що за указом Олександра І 

передбачалося створення інституту, який забезпечував підготовку фахівців 

як землеробської, так й ветеринарної справи. Польські вчені найпершими 

національними центрами сільськогосподарської освіти вважають: Інститут 

землеробського господарства в Маримонті (1816 р.); Лісівничу школу 

(синонімічні назви – училище, інститут) у Варшаві (1816 .) та Ветеринарну 

школу у фільварку Бураков, поблизу Варшави (1824 р.). Разом з тим по 

результатах закордонного відрядження до прусського Вріцена (ферма 

«Мьоглін» А. Теєра неподалік Бранденбурга; з 1806 р. – перший в Європі 

інститут сільського господарства) та швейцарського Гофвілі (школа 

Ф. Феленберга неподалік Берна) директор інституту в Маримонті професор 

Єжи Беньямін Флят виступив засновником школи для бідних землеробів, яка 

мала діяти при інституті. Отже, традиційна назва «Інститут землеробського 

господарства в Маримонті» є узагальненим найменуванням декількох 

центрів сільськогосподарської освіти, узгоджене функціонування яких 

відображало пошук польською громадськістю найліпших засад підготовки 

фахівців цієї галузі.  

Метою публікації є вивчення досвіду функціонування Інституту 

землеробства в Маримонті у 1816–1830 рр. як такого, що об‘єднував в собі 

декілька сільськогосподарських навчальних закладів з різними цілями 

навчання. Хронологія проблеми охоплює час від заснування Інституту 

землеробського господарства у Маримонті до закриття навчального закладу 

1830 рр. внаслідок антиросійського повстання.  

Документальною базою дослідження послугували матеріали за 1816–

1919 рр., які перебували на постійному зберіганні в архіві ХСГІ до 1970 р., 

коли їх було передано до ДАХО. Особливий інтерес становлять: «Записка 

директора інституту п. Флята з пропозицією плану заснування землеробської 

школи в Маримонті (3 серпня 1818 р.)» та «Історична довідка про 

Агрономічний Інститут у Маримонті», також складена професором Флятом у 

квітні 1830 р. Цінність цих документів полягає у тому, що їхнім автором є 

ідеолог і керівник Інституту землеробства в Маримонті професор Є.-Б. Флят, 
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який наводить власний аналіз функціонування вишу впродовж десяти років. 

Важливе значення для дослідження проблеми має «Статут інституту і 

сільськогосподарської школи при інституті», затверджений 12 вересня 

1820 р. статським радником Станіславом Сташицем – одним з головних 

натхненників створення у Польщі мережі освітніх закладів після створення 

польської автономії 1815 р. у складі Російської імперії. Коло навчальних 

дисциплін, які викладали в інституті, можна дослідити за допомоги 

«Навчальних програм інституту на 1820–1831 рр.».  
Професор Флят в «Історичній довідці…» підсумував, що «вища 

агрономічна школа» фактично почала працювати 1820 р. й готувала «писарів 
для економій, економів та управляючих маєтками» (у сучасних категоріях – 
бухгалтерів і менеджерів – О.Г.). Ветеринарну школу відкрито 1824 р. для 
підготовки військових ветеринарів. Того ж 1824 р. засновано сільську школу 
для бідних учнів, яких готували для «низьких посад в економіях» – старост, 
вівчарів, винокурів, городників, старших батраків тощо. Усі школи перебували 
під керівництвом директора Агрономічного інституту.  

Згідно «Статуту інституту …» від 12 вересня 1820 р. планувалося, що 
інститут складатиметься з «трьох класів». У першому класі (не більше 12-ти 
осіб) мали отримувати підготовку старости, десятники, старші батраки; у 
другому (не більше 15-ти осіб) – майбутні писарі, підстарости, економи; у 
третьому (не більше 12-ти осіб) – керівники великих маєтків: власники, 
орендарі або головні економи. Напрямок підготовки визначав зміст 
навчальних програм для кожного класу. Реальна ж практика реалізації цього 
плану відрізнялася від статутних норм: «три класи» трансформувалися в 
Агрономічний інститут, ветеринарну і сільську школи.  

Директор Флят наводить інформацію щодо кількості осіб, які закінчили 
ці навчальні заклади на 1830 р. Агрономічний інститут у 1820–1830 рр. 
відвідували 122 особи. З них 71 особа у подальшому працювала за фахом; 
близько 20-ти випускників працевлаштувались за іншим (не агрономічним) 
фахом; приблизно 30 осіб залишили навчання. Сільську школу упродовж 
1824–1830 рр. відвідували приблизно 165 учнів. За цей час у сільській школі 
підготовлено 10 спеціалістів – винокурів, старост, вівчарів. З 1825 по 1830 рр. 
у ветеринарній школі підготовлено 12 ветеринарів. Високі вимоги і брак 
початкової підготовки утруднювали отримання освіти для багатьох 
вихованців цих шкіл. Аналіз матеріального становища інституту, здійснений 
професором Флятом, дозволяє зробити висновки про задовільне фінансове 
забезпечення закладів напередодні листопадового повстання 1830 р. 

Особливу увагу в «Історичній довідці …» професор Флят приділив 

проблемі сільськогосподарської освіти для аграрної Польщі, адже 

Агрономічний інститут забезпечував, за найбільш оптимістичними оцінками, 

лише 1/7 частину потреб Польщі у відповідних кадрах. Директор наполягав на 

розширенні мережі сільських шкіл для бідних, зокрема для дівчат, що 

надавало неімущим верствам можливість отримати корисний фах й запобігало 

поширенню бідності й жебрацтва.  
Перше десятиліття історії інституту в Маримонті (до листопадового 

повстання 1830 р.) становить самостійну наукову проблему та дозволяє 
дослідити визначальні особливості становлення європейської системи 
сільськогосподарської освіти на початку ХІХ ст.  
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УДК 625.711.84 (075.8) 

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЛІСОВИХ ДОРІГ ТА ЇХ ВПЛИВ  

НА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Гопцій О.Б., канд. екон. наук, 

кафедра лісоексплуатації та лісоуправління 

 

Залежно від вантажної напруженості відомчі дороги, в тому числі і 

лісовозні, поділяють на чотири категорії, що передбачено «Інструкцією з 

проектування лісозаготівельних підприємств, лісовозних і лісогосподарських 

доріг». Під час проектування певної лісовозної дороги, тобто у процесі 

вирішення питання про транспортне освоєння заданого лісового масиву за 

основу береться скільки кубометрів деревини буде вивезено в який пункт і в 

які терміни. Найбільш поширеними в умовах України є дороги VБ ( від 201 

до 500 тис м
3
) і VЛ (до 200 тис м

3
). 

З точки зору використання земельних територій під будівництво 

лісових автомобільних доріг є наступні основні технічні параметри траси, що 

проектується 

1. Розрахункова швидкість, км/год 

основна, 

на важких ділянках. 

2. Ширина земляного полотна, м. 

3. Ширина узбіч, м. 

4. Кількість смуг руху. 

5. Розрахункова відстань видимості, м. 

6. Найбільший керівний підйом, 
0
/00. 

7. Радіус кривих в плані, м 

рекомендований, 

мінімальний. 

8. Поперечний ухил проїзної частини, 
0
/00. 

Керуючись нормативними параметрами в залежності від конкретних 

умов (рельєфу місцевості по лінії траси, ґрунтових, геологічних, 

гідрологічних, гідрогеологічних та інших природних умов, в тому числі і 

станом та видом деревинної рослинності, та лісових насаджень, по яким 

проходить траса) проектування повинно здійснюватись не шляхом 

призначення значень показників, а тільки на підставі розрахунків. Без 

сумніву, площа земель під дорогу залежить від смуги відводу (це обрізи, 

кювети, відкоси, узбіччя та проїжджа частина), радіусів горизонтальних 

кривих (чим більше радіус заокруглення дороги  тим більша площа 

потрібна), обґрунтування кількості смуг руху і таке інше. 

1. Мінімальний радіус кривих в плані на звичайних і складних ділянках 

, що забезпечує безпечний рух по кривій з розрахунковою швидкістю 

рекомендується визначать за умовою стійкості автомобіля за формулами 

відповідно 
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; 

      
  

     
   

    
 

де V,V1  розрахункова швидкість руху автомобіля для даної категорії 

та більш низької категорії дороги км/год. (в нашому випадку 50 і 40 км/год.) 

 зв. скл  коефіцієнт поперечної сили з умови стійкості проти заносу 

( зв   0,12,  скл  0,15-0,17); 

іп  поперечний ухил проїзної частини  20 
0
/00 

ів  поперечний ухил проїзної частини на віражі  40 
0
/00 

2. Необхідна ширина смуги руху складається з ширини кузова 

автомобіля (l), відстані від кузова автомобіля до краю суміжної смуги (l1), від 

колеса автомобіля до кромки проїзної частини (l2) 

При зустрічному русі автомобілів по сусідніх смугах 

   
       √     

 
 ,  

де V1 і V2  швидкості руху зустрічних автомобілів 

   √            

Ширина смуги руху буде дорівнювати 

    
    

 
      , 

де lз  ширина колії автомобіля. 

3. Ширина проїжджої частини залежить від кількості смуг руху по 

дорозі і ширини однієї смуги. Ширина земляного полотна визначається як 

ширина проїжджої частини плюс ширина узбіч. 

4. Обґрунтування вибору конструкцій поперечних профілів також 

суттєво впливає на загальну площу під дорогою. Тому закладання ухилів всіх 

елементів дороги потрібно чітко дотримуватись, а саме укосів насипу  13, 

укосів насипу над водопропускними трубами  11,5, крутизна укосів 

резервів  11,5, поперечний ухил для резерву від дороги повинен бути 20 
0
/00. 

5. Трасування дороги на карті  один із найвідповідальніших етапів 

проектування дороги, який повинен здійснюватись у повній відповідності з 

технічними параметрами лісових доріг, а також  із економічними, 

технологічними, природоохоронними, протипожежними, соціальними та 

іншими вимогами. В основі повинна бути закладена ціль , а саме дорога має 

відповідати технічним умовам, бути якомога недорогою, при цьому не 

зменшуючи свою якість, окупною і найголовніше  це нанесення мінімальної 

шкоди оточуючому довкіллю, лісовим насадженням, зменшення відведення 

під дорогу земельних площ. 

Виходячи з вище викладеного слід розглядати декілька варіантів 

трасування дороги і віддати перевагу найбільш доцільному з урахуванням 

перспектив розвитку лісогосподарської діяльності, збереженню земельних 

територій.   
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УДК 631.527.8:633.39 

ВИДИ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В СЕЛЕКЦІЇ АМАРАНТА 

 

Гопцій Т.І., доктор с.-г. наук, професор 

кафедри генетики, селекції та насінництва 

 

Амарант (від грец. – вічний, нев'янучий) – нова для України культура, 

яка привертає до себе увагу дослідників і практиків сільського господарства 

високим вмістом білка (до 15-17%), збалансованого за амінокислотним 

складом, олії (5-8%) з високим вмістом сквалену та токоферолів, 

урожайністю зерна від 2 до 4 т/га та урожайність зеленої маси в умовах 

Лівобережного Лісостепу України до 100 т/га. У XXI столітті ця рослина 

здатна зайняти провідне місце не тільки в якості продовольчої та кормової, 

але також і лікарської культури. Крім того, у зв'язку з очікуваними 

глобальними змінами клімату використання амаранту стає ще більш 

актуальним завдяки його унікальним особливостям пристосовуватися до 

різних умов навколишнього середовища. 

Поширення амаранту в України потребує ведення селекційної роботи з 

ним, успіх якої, як відомо, залежить від вдало підібраного вихідного 

матеріалу, в якості якого у амаранта можна використовувати вітчизняні і 

зарубіжні сорти, види, сортозразки, мутантні форми, міжвидові гібриди та 

інцухт-лінії. 

Метою нашої роботи, яка проводилася на дослідному полі ХНАУ в 

2015-2016 рр., було вивчення селекційної цінності різних видів амаранту 

(Аmaranthus caudatus, Аmaranthus cruentus, Аmaranthus hybridus, Аmaranthus 

hypochondriacus), сортів, гібридів від вільного перезапилення сортозразків, 

доборів з колекційних та селекційних зразків. 

В результаті проведених досліджень було виділено зразки, які можуть 

становити селекційну цінність і бути залученими до    селекційних програм 

при створенні сортів різних напрямів використання. 

За урожайністю та елементами структури врожаю кращими виявилися 

зразки  виду Amaranthus caudatus: лінія 041 та лінія К-221(16), урожайність 

зерна яких становила 308 г/м
2
 та 312,4 г/м

2 
 при урожайності стандартного 

сорту Роганський - 171,6 г/м
2
. 

Високий рівень врожайності зерна був встановлений у зразків виду 

Amaranthus cruentus - К-232 (7)– 316,8 г/м
2
 та  Вр-663 (45)– 352 г/м

2
. 

Найвищий рівень врожайності зерна мали зразки виду Amarantus 

hybridus, а саме: лінії 00038 (17)– 369,6 г/м
2
 і  00039 (19)– 360,8 г/м

2
. 

Проведений аналіз ліній, виділених від вільного перезапилення сорту 
Ультра з наступним проведенням самозапилення, дозволив виділити лінії з 
рівнем врожайності зерна більше 400 г/ м

2
.
 
Серед  них лінії І4(13)-30– 462 

г/м
2
, І4(35)-1– 440г/м

2
.  

Високий рівень урожайності повітряно-сухої маси виявили зразки виду 
Amaranthus caudatus  К-221– 604,8 г/м

2
, лінія К-222 (1)– 756 г/м

2
 та лінія К-

218 від самозапилення - 803,6 г/м
2
,
 
у Amaranthus cruentus кращими була лінія 

Вр-721 (1) -  912,2 г/м
2
,
 
у Amarantus hybridus - лінія Вр-645( 2)– 852,8 г/м

2
. 

file:///D:/Диана/wiki/Amaranthus_caudatus
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 Повітряно-суха маса ліній, виділених з  сорту Ультра,  становила: у 
лінії І4(14)– 968 г/м

2
, у лінії 19 – 947 г/м

2
, у лінії 21– 907,2 г/м

2
 , у  лінії 31– 

946 г/м
2
. З гібридної комбінації сорту Ультра від вільного перезапилення 

була виділена лінія 4 з врожайністю повітряно-сухої маси 868 г/м
2
. Ці лінії  

можуть бути рекомендовані при селекції на створенні сортів кормового типу.  
При веденні селекційної роботи важливим є врахування  кореляційних 

зв‘язків між  господарсько цінними ознаками з метою прогнозу щодо 
проведення доборів за ознаками, які значною мірою пов‘язані з урожайністю 
зерна чи біомаси, залежно від напряму селекційної роботи. Так, у виду 
Amaranthus caudatus слабка залежність  встановлена між урожайністю -
довжиною волоті та урожайністю  - масою 1000 насінин – коефіцієнт 
кореляціє 0,2 і висока залежність між урожайністю – масою насіння з волоті -
0,9.Така ж залежність була характерна і для виду Amaranthus caudatus.  Однак  
у виду Amaranthus cruentus характер залежності був дещо іншим: між 
урожайністю і довжиною волоті  коефіцієнт кореляції дорівнював 0,4, між 
урожайністю і масою 1000 насінин коефіцієнт кореляції становив 0,3, між 
урожайністю і масою насіння з волоті залежність була  високою, коефіцієнт 
кореляції -  0,9. У виду Amarantus hybridus було встановлено середню 
залежність між урожайністю і масою 1000 насінин, коефіцієнт кореляції – 0,5  
та  високу залежність між урожайністю і масою насіння з волоті- коефіцієнт 
кореляції 0,9. 

Вивчення кореляційних зв‘язків між господарсько цінними ознаками  у 
сортів та ліній, відібраних від самозапилення і  доборів, проведених в 
гібридних комбінація від вільного перезапилення сортів Ультра та 
Харківський 1, дало можливість виділити зразки з іншим характером 
залежності. Так, у ліній сорту Ультра було встановлено середню залежність 
між урожайність насіння та довжиною волоту – коефіцієнт кореляції 0,3 та 
високу залежність – коефіцієнт кореляції 0,9 між урожайністю і масою 
насіння з волоті. Від‘ємна залежність між урожайністю насіння і довжиною 
волоті, коефіцієнт кореляції -0,6 була у ліній виду Amaranthus caudatus. Це, 
на нашу думку, пов‘язано з морфологічними особливостями волоті цього 
виду, чим вона корочша, тим більш виповнена, чим довша, тим менш 
виповнена і розріджена. У зразків з довгою волоттю ускладнюється процес  
збирання врожаю. Для більш практичного використання цього виду в 
селекційному процесі  слід вести селекцію на скорочення довжини волоті та 
її ущільнення. 

Визначення напряму використання виду обумовлюється його висотою. 

Короткостеблові  форми більше підходять для створення сорті зернового 

типу. Більш високорослі, з гарним рівнем облистяності можуть бути 

використані при створенні сортів кормового типу. 

Серед видів, зразків та ліній, відібраних в процесі селекційної роботи, 

на  нашу думку, при створенні сортів кормового типу більш підходять лінія 

виду Аmaranthus hybridus (Вр 649), висота якої становила 146 см, Amaranthus 

cruentus (Вр 663) -  128 см та лінія виділена з гібридної комбінації від 

вільного перезапилення сорту Ультра - лінія 4, висота якої становила 115 см. 

Більшість зразків, що вивчалися в досліді, можна віднести до рослин 

зернового морфотипу і використовувати при створенні зернових сортів.  

file:///D:/Диана/wiki/Amaranthus_hybridus
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УДК 631.47:502.63 

ЕДАФІЧНА СКЛАДОВА САДОВО-ПАРКОВИХ ТА ІНШИХ 

ЕКОСИСТЕМ 

 

Горін М.О., д-р біол. наук, професор 

кафедра садово-паркового господарства 

 

Сучасний стан флори садів і парків Харкова та інших населених 

пунктів області, як і сама система озеленення мають настільки критичний 

характер, що загрожує вже у близькій перспективі екоцидним ефектом. 

Складність означених проблем посилюється тенденцією поєднання 

економічної продуктивності з підтримкою глобальної стабільності Біосфери. 

Міжнародне співробітництво країн (включаючи й Україну) має сприяти 

справедливому розподілу зиску від використання природних ресурсів та 

юридичної відповідальності за небажаний екоцид через фінансові 

взаєморозрахунки за глобальні «екосистемні послуги». 

Метою дослідження був пошук інноваційних шляхів і способів 

успішного вирішення теоретичних і суто практичних завдань, зокрема 

напрацювання екологізованих технологій створення шедеврів садово-

паркового (ландшафтного) мистецтва (екодизайну), зорієнтованих на 

максимальне використання ресурсного потенціалу біосферної родючості, 

сформованої природними ґрунтотворниками і поновлюваної працею людей.. 

Садово-паркові екосистеми є одними з небагатьох антропних екосистем, 

майже адекватних природним екосистемам з їх біорізноманіттям, які 

функціонують немовби за принципом perpetum mobile. Здійснено піонерну 

спробу класифікації, моніторингу та оцінки біосферних та інших екофункцій 

садово-паркових екосистем за показниками трофності едафотопів 

(поживного режиму ґрунто-підґрунтя як трофічного фундаменту наземних (у 

т.ч. садово-паркових) екосистем, зокрема в урбанізованих ландшафтах. 

Класифікацію біосферних функцій екосистем садово-паркового господарства 

запропоновано здійснювати через посередництво відповідних функцій тих 

едафотопів, на яких культивується багате видами, сортами, біоморфами, 

культиварами розмаїття декоративної рослинності – головного об‘єкта 

озеленення / ландшафтного екодизайну. Едафотоп (грец. edaphos – ґрунт, 

topos – місце) є нетрадиційною назвою ґрунто-підґрунтя фітоценозів як 

надважливого компонента екотопу (загалом, екосистеми), де відбувається 

замикання біогеохімічних циклів, здійснюється переведення біоорганічних 

сполук мортмаси в мінеральні речовини та їх наступне залучення в живу 

біомасу. Основними носіями енергії в едафотопі виступають біоорганічні 

сполуки, їх лабільні та стабільні форми, які найбільшою мірою визначають 

трофічне багатство / родючість ґрунтів (едафотопів). 

Едафотоп, як один із специфічних і найсуттєвіших компонентів 

наземних екосистем, у тандемі з розмаїтим фітоценотичним покривом 

забезпечує в БІОСФЕРІ (у т.ч. й на території України) найважливіші 

екологічні функції. Поняття функцій автор трактує тут як прояв певних 

http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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(добре відомих) властивостей, набутих у процесі того чи іншого типу 

ґрунтогенезу, передусім природного, ускладненого на сучасному етапі 

проявами деградації за антропогенного утиску і пошуку ноосферної 

перспективи коеволюції Людини та Біосфери. 

Біосферні функції едафотопів яскраво проявляються при їх взаємодії з 

літосферою, екосистемами (усередині та при дії на сусідів), а також при 

залученні ґрунтогенезу до процесів планетарно-космічного масштабу, 

зокрема, до формування родючості / продуктивності самої БІОСФЕРИ. 

Остання ілюструється знахідками палеобіосфер (поклади вапняків, 

фосфоритів, вугілля, фосфоритів та інших порід / корисних копалин 

біохемогенного походження. Усі вони були біокосними тілами, не 

виключено, що й ґрунтами / едафотопами / ґрунто-літогенними 

відкладеннями, через що й дотепер не втратили своїх біосферних функцій, 

передусім залишків родючості. Проте, ця екологічно знакова властивість 

гірських порід проявляє себе лише на земній поверхні, коли вони 

залучаються ґрунтогенезом (за провідної участі фітобіоти) до сучасних 

біосферних процесів.  

ЕКОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ ҐРУНТІВ В ЕКОСИСТЕМАХ за Г.В. Добровольським 

поділяють на фізично та хімічно зумовлені екофункції, інформаційну групу функцій та 

інтегральні (цілісні) функції. ГЛОБАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ҐРУНТІВ В ГЕОСИСТЕМАХ 

представлені ґрунтогенним трансформуванням літосфери, гідросферними та 

атмосферними екофункціями. Окремо виділяють ЗАГАЛЬНОБІОСФЕРНІ ТА 

ЕТНОСФЕРНІ ФУНКЦІЇ ҐРУНТУ. Оцінку стану садово-паркових екосистем через 

посередництво означених екофункцій едафотопів, їх повноту чи, навпаки, 

редукованість (деформованість, деградацію), найдоцільніше здійснювати на 

основі відомих парадигм В.В. Докучаєва, принципів «не зашкодь» і 

«вклонись живому», теорії та практики окультурювання ґрунтів (загалом 

екосистем), ноосферної ідеї В.І. Вернадського в цілях напрацювання мудрих 

управлінських рішень згідно сучасної стратегії сталого розвитку: 

Екосистеми у сучасному трактуванні дуже різняться розмірами, 

складом та рівнем організації, включаючи центровий компонент (живий 

організм, хазяїн дому) і ойкос (англ. oikos від грец. οἰκέω – населяю) – «дім» 

= середовище існування: біогенні (організмові), органогенні, біокосні 

(парцели, біогеоценози, ландшафти, біоми, Біосфера). БІОСФЕРА 

представляє собою унікальну, глобальну, біокосну екосистему найвищої 

ієрархії. До її складу входять інші екосистеми, які у свою чергу групуються в 

більш ускладнені об‘єднання, де особливе місце займають біогеоценози 

(БГЦ) – ієрархічно дуже складні екосистеми, укомплектовані безліччю інших 

екосистем різних видів і рівнів організації, консолідованих біокосним 

субстратом ґрунто-підґрунтя (едафотопом) у збільшену екосистему БГЦ – 

базову комірку (провідну екосистему) БІОСФЕРИ: 

Структурні щаблі екосистемного рівня організації біоти все ще 

залишаються малодослідженими, що ускладнює розкриття складності 

БІОСФЕРИ з усією специфікою взаємозв‘язків між її підсистемами та 

структурними компонентами. Крайні ж ступені екосистемної ієрархії 
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встановлені достатньо чітко – це консорція з одного боку і БІОСФЕРА – з 

іншого. М.А. Голубець на прикладі Українських Карпат виділив базові 

ступені організації екосистем: консорційні, парцелярні, біогеоценози (БГЦ) 

– екосистеми у межах фітоценозів (їх ґрунтово-ценотичне біорозмаїття й 

просторову мозаїку чітко відображають карти лісовпорядкування, 

великомасштабні й детальні ґрунтово-геоботанічні карти, проекти 

дендропарків, ботанічних садів, об‘єктів озеленення тощо) тощо. Ієрархія 

екосистем породжує низку найрізноманітніших проблем, зокрема, 

комфортного для людини довкілля, збереження / реновація (відтворення, 

реабілітація, ренатуралізація) ґрунтово-ценотичної біорізноманітності тощо. 

Прогнозоване зростання до 10 млрд. і більше народонаселення Землі 

спонукає наукову думку до вивчення форми існування БІОСФЕРИ у 

недалекій перспективі, можливих наслідків її взаємодії з виліпленою з неї 

антропосферою. Саме тому так актуалізувалася сьогодні потреба ретельного 

аналізу біосферних та інших функцій екосистем, у даному випадку садово-

паркових, декоративних за сутністю, ландшафтно-дизайнових, мистецьких – 

суб‘єктивних, образних за задумом та конкретною реалізацією – «Софієвка», 

«Олександрія», дендропарк ХНАУ тощо. 
На початку голоцену (10-12 тис. років назад) у БІОСФЕРІ 

започаткувалася та еволюціонувала під антропогенним впливом якісно нова 
група суто антропних екосистем – сільгоспугіддя, луки, пасовища, 
поселення, дороги і (що знаково!) – сади, парки, квітники. Сьогодні 
техноагроурбаногенною діяльністю де-факто охоплена вся Біосфера – від 
ближнього Космосу до океанічних глибин. Усі екосистеми Землі є 
антропогенно трансформованими з метою сільськогосподарської та інших 
видів експлуатації, що призводить до втрат біорізноманіття та змін у 
довкіллі, яке пришвидшилося настільки, що майже не залишило надій на 
сповільнення цього небезпечного процесу – діяльність людини збільшила 
швидкість зникнення видів принаймні в 100 разів проти заданої Природою 
швидкості. Прикро, але ці тенденції є найбільш виразними в Україні, у т.ч. й 
на Харківщині, де площа природно-заповідних і садово-паркових територій, 
пристосованих для збереження біорізноманіття, ще донедавна не 
перевищувала 5 %, при тому, що в країнах Євросоюзу під ПЗФ відведено не 
менше 35 %. 

Стрімке розширення урбанізованих територій все відчутніше впливає 
на екологічну ситуацію самих міст та оточуючих їх територій, через що землі 
України нині, як ніколи, обтяжені деградаційними, забруднювальними та 
іншими екоцидними процесами, подолання яких унеможливлюється через 
світоглядну помилку, яка призвела до завищеної оцінки можливостей 
людини (загалом суспільства) щодо приведення ландшафту в стан, 
відповідний її цілям та ідеалам, на жаль, далеким від досконалості. Через це в 
методології їх дослідження є не то що проблеми, а навіть глухі кути, зокрема 
ігнорування необхідності відшкодування бюджетних витрат шляхом 
ефективного (рентабельного) землегосподарювання на урбанізованих 
територіях.  

Відшкодування неможливо здійснити без поновлення та примноження 
на таких землях ґрунтово-ценотичного різноманіття, притаманного долинно-
ландшафтним екосистемам, до яких приурочені урбанізовані землі міст та 
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інших населених пунктів України. Ці екосистеми представляють собою 
мозаїчну сукупність споріднених біогеоценозів на певній території, природна 
цілісність якої є гарантом їх тривалого стабільного функціонування (сталого 
ноосферного розвитку). Спрощування ландшафтних екосистем та їх 
нераціональна урбофрагментація, власне, й призводить до деградації земель, 
притаманної не лише всім ґрунтово-біокліматичним зонам України, але й 
іншим державам світу на різних континентах, де повсюдно фіксується 
порушення ґрунто-підґрунтя, виїмка на поверхню корінних порід різного 
походження, що стає особливо помітним при відкритих способах 
видобування корисних копалин, будівництві метро в містах тощо. Кожне 
місто – це штучне середовище антропогенного походження, складна 
урбоекологічна система зі своєю специфікою, створеною поєднанням 
природних (клімат, рельєф, геологічна будова, флора, фауна) та техногенних 
(особливості промисловості, транспортної мережі, способу життя, суспільної 
організації) чинників. 

Усі едафотопи («ґрунти») на урбанізованих землях мають 
антропогенно-техногенне походження (за незначним винятком – природні 
ґрунти збереглися в заповідниках, національних парках, під корінними 
лісами, в лісопарках, дендропарку ХНАУ тощо) – в них немає генетичних 
горизонтів, притаманних природним ґрунтам, хоч і розвиваються вони після 
техногенного переміщення передусім під впливом природних факторів. 
Д.Г. Тихоненко виділяє у «царстві ґрунтів» відділи: 1) природні, 2) агрогенні; 
3) техногенні; 4) урбаногенні. 

Урбаногенні ґрунти (urbanus – місто) – антропогенно змінені ґрунти 
міських територій, які розвиваються під впливом зонального ґрунтогенезу, а 
також власних специфічних коригуючих чинників. Їх штучний профіль має 
поверхневий шар грубизною більше 50 см, створений насипанням / 
перемішуванням / похованням субстратів суто урбаногенного походження. Їх 
діагностують за наявністю поверхневого шару з включеннями (щебінь, 
карбонати, гіпс, пластик, залишки цементу, арматура, уламки вікон і дверей, 
будівельне сміття) і хемогенним забрудненням (важкі метали – мідний 
купорос, отрутохімікати тощо). Класифікаційний підрозділ урбаноземів 
постійно удосконалюються, зокрема, з поділом на: агроурбаноземи; 
індустріземи; інтруземи; техноземи; екраноземи і «запечатані» ґрунти, 
некроземи. 

Тож, урбанізовані землі зазвичай бувають представлені територіями з 
перемішаними породами до четвертинного / доплейстоценового віку 
(неогенові – міоцен, пліоцен, палеогенові, а подекуди й Мезозойські 
відкладення періодів крейди, юри, тріасу), які вкупі з еродованими землями 
підлягають обов‘язковій адаптивній фіторекультивації / фітомеліорації. 
Більшість з таких порід («едафотопів») має значний рівень родючості 
(трофності), через що вони класифікуються як екогрунти – леси, алювій, 
делювій, поховані, у т.ч. чорноземні, ґрунти, породи палеогену, природно-
антропогенні субстрати (будівельне сміття тощо), які проявляють вибіркову 
родючість, особливо помітну при вирощуванні на них бобових (у т.ч. дерев 
та чагарників – гледичія, акація біла та жовта тощо) та інших рослин, завдяки 
яким гірські породи набувають інтегральної екофункції біосферного рангу – 
родючості (М.О. Бекаревич, М.Т. Масюк).   
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УДК 639.112.081.2 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОЛЮВАННЯ НА БАБАКА 

 

Горошко В.В., канд. с.-г. наук, доцент; Сємілєтов О.С., магістрант 

кафедра лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка 

 

У своїй роботі В.А. Токарський, В.В. Грубник, А.С. Авдєєв 

«Реакклиматизация степного сурка (Мarmota Воваk Мull., 1776) в Украине 

(Харьковская, Полтавская, Сумская, Запорожская и Днепропетровская 

области)» окремо зазначають про нагальну потребу створення у Харківській 

та Луганській обл. мисливських господарств для охорони, добування та 

реакліматизації бабаків. Варто зазначити, що бабак є мешканцем відкритих 

просторів переважно лісостепових та степових районів України. Як відомо, 

Степ займає фактично 40 % території України. Лісистість відповідного 

регіону доволі низька − на рівні 5 %, при цьому державні підприємства 

лісового господарства степового регіону є фактично всі дотаційними. 

Розвиток полювання, зокрема і на бабака, певною мірою дасть змогу 

зменшити залежність підприємств лісової галузі Степу від бюджету країни.   

Бабак звичайний (Marmota bobak Мull., 1776) є одним з найбільших 

вивіркових: довжина його тіла становить близько 60 см. Маса самців, за 

різними даними, сягає від 5 до 10 кг.  

Полювання на бабака на теренах сучасної України має давнішню 

історію. Нині добування бабака в Україні дозволено згідно із Законом про 

мисливське господарство та полювання. При цьому добування мисливських 

тварин, що належать до державного мисливського фонду, здійснюють за 

дозволом − ліцензією або відстрільною карткою.  

Згідно з наказом від 23 червня 2016 р. за ғ 218 «Про затвердження 

лімітів використання мисливських тварин державного мисливського фонду у 

сезон полювання 2016/2017 років» установлений ліміт на добування бабака 

становить 291 голову. У межах різних областей ліміт на добування бабаків 

становить: Донецька обл. − 100, Одеська − 75, Харківська − 74, Полтавська − 

34, Миколаївська − 8 голів. Переважну більшість ліміту відстрілу надано 

УТМР − 249, іншим господарствам − 42 тварини.  

За нашими спостереженнями, на сьогодні одним з основних факторів, 

що вплинули на зменшення популяції бабака, є браконьєрство. При цьому 

впродовж п‘яти років деякі колонії бабаків, за якими вели спостереження, 

фактично були повністю знищені браконьєрами. Під час добування тварин 

браконьєри переважно використовували різні системи пасток: ловчі петлі, 

капкани, а також зачіпки, виготовлені з проволоки або навіть електродів.  

Зауважимо, що мисливці, маючи законне право на відстріл 291 бабака, 

не можуть бути тим фактором, що істотно впливатиме на чисельність 

популяції бабака в Україні.  

Одним із сучасних напрямків полювання на бабака в Україні є 

вармінтінг. Вармінтінг – різновид високоточної стрільби та спортивного 
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полювання, стрільба на далекі дистанції в основному по гризунах (бабаках, 

щурах та інших дрібних тваринах).  
Влучність пострілу на дистанції 500 м та більше істотно залежить від 

зовнішніх та внутрішніх факторів. Як свідчать результати проведених 
одночасних замірів, швидкість вітру по трасі польоту кулі на різних 
дистанціях різна і вітер може навіть змінювати напрям. На полюванні 
швидкість та напрямок вітру можна визначати не лише за допомогою 
анемометра, а і за допомогою сигнальних прапорців, що встановлюють по 
всій трасі пострілу. При цьому єгерській службі бажано встановити прапорці 
або на стаціонар, або за кілька днів до полювання. Прапорці потрібно 
встановлювати через чітко визначену відстань один від одного та у місцях 
зміни рельєфу.  

Під час відстрілу бабака використовували гвинтівку зі стволом фірми 
«Bartlein». Довжина ствола становить 20 дюймів, крок нарізів 9 дюймів, 
калібр 0,223 Remington. Оптичний пристрій, що використовувався «Leica» 
3*12*54, з висотою підйому над стволом 5,5 см. Стрільбу вели зі сошок 
фірми «Harris» 6-9 дюймів висотою. Набої використовували з кулею 
«Hornady V−Max», вагою 55 г (близько 3,5 г), початкова швидкість становить 
870 м/с. У зв‘язку з тим, що постріли велися фактично по одній осі відносно 
стрільця і тварини, кут нахилу поверхні не заміряли.  

Зазначимо, що під час полювання на дальніх дистанціях постріли 
потрібно здійснювати переважно по голові бабака, при цьому обов‘язково 
треба враховувати як деривацію, так і напрямок і швидкість вітру.  

Встановлено, що швидкість кулі за швидкості вітру 0,5 та 3,0 м/с 
фактично тотожні. При цьому швидкість кулі на відстані 500 м знижується 
майже удвічі, порівняно з початковою швидкістю. Падіння кулі на відстані 
500 м становить близько 2,4 м.  

У разі швидкості вітру 0,5 м/с горизонтальне відхилення кулі від точки 
прицілювання становить близько 10,6 см, що можна пояснити деривацією. 
Дія деривації нерівномірна та посилюється до кінця траєкторії.  

У разі швидкості вітру 3,0 м/с горизонтальне відхилення кулі від точки 
прицілювання становить близько 9,2 см. Отже, під дією вітру (швидкістю 3 
м/с) куля (з урахуванням деривації) відхиляється близько 19,8 см.  

Висновок. Мисливці, маючи законне право на відстріл, не є тим 
фактором, що значно лімітує чисельність бабака в Україні. Одним з основних 
факторів, що вплинув на зменшення популяції бабака, є браконьєрство. 

Щоб залучити якомога більшу кількість мисливців у мисливські 
господарства степового регіону України, потрібно враховувати сучасні 
тенденції у полюванні, однією з яких є вармінтінг. 

Результати виконаних розрахунків відхилення кулі від точки 
прицілювання під час пострілу на дистанції 500 м за різної швидкості вітру 
свідчать, що величини горизонтального відхилення кулі більші за голову 
бабака, а величини вертикального відхилення більші не лише за голову 
бабака, а і за саму тварину.  

Єгер повинен не лише вміти «виставити» звіра для пострілу, але й 
облаштувати угіддя (організувати прокоси, встановити прапорці, 
облаштувати місце для стрільби), вміти визначати основні балістичні 
характеристики польоту кулі з урахуванням низки факторів, що дасть змогу 
значно зменшити кількість поранених звірів.   
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УДК 340.12 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ: 

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД 

 

Гриньова Я.Г., канд. пед. наук, доцент  

кафедра історичних, соціальних і правових дисциплін 
 

Теорія правової держави формувалась протягом великого історичного 

періоду розвитку людства. Право – одна з ознак існування держави. Не 

можна державу уявити без права. Платон зазначав, що він передбачає 

близьку загибель держави, де закон не має сили і перебуває у чиїсь владі. 

Панування ж закону над владарями – це шлях рятування держави [1]. Цю ж 

ідею поділяв і розвинув Аристотель, який зазначав, що там, де немає влади 

закону, немає місця для жодної форми державного режиму і що закон має 

панувати над усім. Солон ще в VI ст. до н. е. говорив про необхідність 

з'єднання сили державної влади та права. Стародавній Рим, перейнявши весь 

історичний досвід Стародавньої Греції, всю передову філософію, закони і 

принципи права, вважав, що право – це мистецтво добра і справедливості. 

Важливий крок у напрямку формулювання теорії правової держави зробив 

давньоримський вчений Марк Тулій Цицерон. Він писав: «Закон – опора того 

високого становища, яким ми користуємося у державі, основа свободи, 

джерело правосуддя: розум, душа, мудрість і сутність держави зосереджені у 

законах» [2, с. 215]. Перевершивши своїх учителів: Платона, Аристотеля, 

Полібія, Цицерон показав державу як правову форму організації загальної 

справи. Право, за Цицероном, є необхідним джерелом державності [2, с. 67]. 

Він сформулював дуже важливий принцип права, стверджуючи, що чинність 

закону поширюється на всіх. Цицерон відстоював формальну правову 

рівність усіх громадян, рівність їхніх прав і водночас відкидав фактичну 

майнову, розумову, службову та іншу рівність. Він визначав державу як 

загальний правопорядок. Захист свободи громадянина, його прав як 

складової правопорядку та всієї державності – це не приватна, а загальна 

справа держави [2]. Іммануіл Кант обґрунтував і детально розробив 

філософську основу теорії правової держави, центральне місце в якій займає 

людина. Верховенство народу через верховенство Конституції, що виражає 

його волю, обумовлює свободу, рівність і незалежність усіх громадян у 

державі, що виступає як «об‘єднання множини людей, підпорядкованих 

правовим законам» [3, с.200]. На початку ХІХ століття в працях німецьких 

юристів і філософів: К. Велькера (1813р.), І.-Г. Фрайхера фон Аретіна 

(1824р.) і Роберта фон Моля (1832р.) відводилося  також важливе місце 

ученням про правову державу.  
На сьогоднішньому етапі розвитку правової думки є різні поняття 

«правова держава», але всі вони підпадають під низку ознак які притаманні 
цьому феномену, а саме це: і поділ державної влади на законодавчу, 
виконавчу, судову; і наявність Конституційного Суду; і верховенство закону 

http://www.outstanding-people.com/platon.html
http://ua.textreferat.com/referat-6053.html
http://ua.textreferat.com/referat-6053.html
http://ua.textreferat.com/referat-6053.html
http://ua.textreferat.com/referat-6053.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kanti.php
http://www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/1390.html
http://www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/1390.html
http://www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/1390.html
http://www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/1390.html
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й права; наявність безпосередньої та представницької демократії; взаємна 
відповідальність держави й особи; реальність прав і свобод людини і 
громадянина; реальність, дієвість контролю й нагляду за здійсненням законів 
та нормативно-правових актів, правова культура всіх громадян (у т.ч. й 
державних службовців). 

В Україні на сьогодні створено лише правові передумови для 
встановлення та подальшого розвитку концепції правової держави. Щоб 
побудувати в Україні таку державу, треба передусім, аби ті вимоги, які 
становлять її зміст, були реально втілені в життя, що у свою чергу потребує 
запровадження низки дієвих прогресивних реформ. Однак несприятлива 
політична, економічна, соціальна ситуація (криза) в Україні, яка існує 
протягом тривалого часу, створює певні перепони на шляху до розбудови 
правової держави. Реалії свідчать про нездатність держави надати ефективні 
соціальні гарантії, пенсійне забезпечення, гідну оплату праці на рівні 
проголошеного Конституцією України гарантованого достатнього життєвого 
рівня для особи та її сім'ї та низка інших суспільних проблем, які існують і не 
вирішуються як на державному так і на місцевих рівнях негативно впливають 
на рівень довіри громадян до влади. 

Але ж в статті 1 Конституції України закріплено положення, що 
«Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 
держава», а в статті 3 проголошується, що «людина, її життя і здоров‘я, честь 
і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю… права і свободи людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави»[4]. Отже, реалії сьогодення 
вказують на те, що норми основного закону поки що, нажаль, мають 
формальне закріплення. І попереду нас очікує кропітка праця у цьому 
напряму. Тому вбачається перш за все нагальна необхідність забезпечити 
систему суворого дотримання законів усіма суб‘єктами правової діяльності 
держави. Не менш важливою є підвищення якості юридичної практики, яка у 
свою чергу залежить від правової, професійної культури тих, хто створює і 
застосовує (виконує) правові акти. Створення сприятливих умов для 
розвитку суспільства забезпечить тим самим поновлення довіри громадян до 
державних інституцій. 

Питання правової держави потребує й надалі детального вивчення та 
аналізу з позиції того, що адаптація України до вимог моделі правової 
держави повинна здійснюватися з урахуванням її історично-політичних, 
соціальних, культурних особливостей, національної самобутності.  Хоча 
традиції демократії і правової державності в Україні не міцні, є підстави 
сподіватись, що вона не зверне зі шляху побудови правової держави. 
Звичайно, доля правової державності в Україні буде не простою, оскільки це 
вимагає гігантської напруги сил усього народу, мудрості, далекоглядності і 
патріотизму політичної та культурної еліти суспільства. 
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ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД АМАРАНТОВОЇ ОЛІЇ ЗАЛЕЖНО  

ВІД СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА УМОВ ВИРОЩУВАННЯ 

 

Гудковська Н.Б., здобувач 

кафедра генетики, селекції та насінництва 

 

Не зважаючи на те, що в світі існують і досконало вивчені олії та жири 

традиційних олійних рослин, на сьогодні увагу людства привертають  

малопоширені рослин, олії яких можуть мати цінність для харчової, 

косметичної та фармацевтичної промисловості.  

 Особливе місце серед  рослинних олій займає амарантова олія. 

Останнім часом ця культура стає популярною і в якості кормової та харчової. 

Площа посівів під амарантом в Україні складає на сьогодні 10% посівних 

площ. 

 В зерні амаранту міститься 6-8% олії, яка за жирнокислотним складом 

наближається до кукурудзяної. Але унікальність амарантової олії 

обумовлюють дві її складові: сквален, як імуностимулятор та 

протипухлинний засіб і вітаміни – Е, що знаходиться в рідкій, особливо 

корисній формі і володіє антиоксидантними властивостями, та F, комплекс 

ненасичених жирних кислот, який є природним  розріджувачем крові. 

 Для визначення відмінності сортів амаранту за жирнокислотним 

складом нами проводилися дослідження в 2014-2016 рр. 

В якості вихідного матеріалу були використанні сорти амаранту, 

виведені в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. 

Докучаєва. Сорти адаптовані до вирощування в Лівобережному Лісостепу 

України та внесення до Реєстру сортів рослин України. Сорт Ультра 

(A.hybridus) – ранньостиглий, з вегетативним періодом 90 діб; сорт 

Студентський (А. hypochondriаcus) – середньостиглий, з вегетаційним 

періодом 120 діб. Насіння амаранту висівали в чотири строки – перший при 

досягненні температури ґрунту +12
о
С і далі через кожні два тижня, двома 

способами - рядковий з міжряддям 15 см та широкорядний з міжряддям 45 

см. Жирнокислотний склад зерна визначали в лабораторії якості інституту 

рослинництва ім. В.Я. Юр`єва. 

Як показали проведені дослідження видовий склад жирних кислот олії 

амаранту представлений насиченими, моно-(МНЖК) та поліненасиченими 

кислотами (ПНЖК). Вміст насичених жирних кислот у обох сортів становив 

більше 25%  від всього жирнокислотного складу олії та не залежав від умов 

року і способів вирощування. Основу насичених жирних кислот амарантової 

олії становить  пальмітинова кислота, на вміст якої у обох сортів впливали 

строки сівби, при більш пізніх строках сівби спостерігалося її зменшення з 

20,85% до 19,96% у сорту Ультра від першого строку сівби до четвертого та 

від 20,37% до 19,70% у сорту Студентський. Стеаринова кислота знаходилася 

в межах 3,54-3,87% у обох сортів, значних коливань залежно від умов 
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вирощування не спостерігалося. Вміст міристинової, бегенової та 

ейкозанової кислот в олії амаранту у обох сортів був менше 1%.   

Вміст моно- та поліненасичених жирних кислот був різним в олії 

амаранту різних сортів. Так, олія амаранту з зерна сорту Ультра містила 

більше поліненасичених жирних кислот (вітаміну F), а в олії з зерна сорту 

Студентський вміст моно- та поліненасичених жирних кислот знаходився в 

однаковому співвідношенні. Сума МНЖК у сорту Ультра складала 23,8-

25,3%. Основу МНЖК становила олеїнова кислота (комплекс ὼ-9), її вміст 

коливався в межах 22,9-25,8%, більше її спостерігалося при оптимальних 

строках сівби (другий та третій).  У сорту Студентський цей показник 

знаходився в межах 33,45-39,35%. Динаміка накопичення олеїнової кислоти 

залежала від умов вирощування – найбільша її кількість спостерігалася в 

першому та другому строках сівби (друга декада квітня, перша декада 

травня). Так, у першому строку сівби вміст олеїнової кислоти у сорту 

Студентський був 36,09% при рядковому способі сівби та 36,07% - при 

широкорядному. До четвертого строку сівби її вміст поступово зменшувався 

та складав  33,40% і 33,12%, відповідно. Сорт Ультра накопичував комплекс 

ὼ-9  в кількості 24,87% при рядковому способу сівби і 24,40% - при 

широкорядному способі першого строку сівби та 24,44% і 23,31% відповідно  

четвертого строку сівби. 

Склад ПНЖК в олії амаранту був представлений в основному 

лінолевою кислотою. У сорту Студентський вміст лінолевої кислоти 

(комплексу ὼ-6)  коливався від 36,84% до 33,80% залежно від строків сівби. 

Вміст комплексу ὼ-6 у цього сорту був найменшим у першому строку сівби 

2014 року і становив  34,81% при рядковому способу сівби та 34,73% - при 

широкорядному. Далі за строками сівби вміст збільшувався та інтенсивніше 

накопичувався у четвертому строку і становив  40,25% та 40,62%. Цей 

показник був найбільшим у 2016 році та складав 40,79% при рядковому 

способі сівби і 40,10% при широкорядному способі  першого строку сівби та 

41,22% і 40,50% четвертого строку сівби відповідно. Ліноленова кислота 

(комплекс ω-3) була представлена в олії обох сортів. У сорту Студентський її 

вміст був найбільшим у 2014 році та становив  0,88%-0,97%, у 2015 році – 

0,68%-0,77%, у 2016 році – 0,58%-0,78% залежно від строку та способу сівби.  

На відміну від сорту Студентський у сорту Ультра комплекси ὼ-6 та  ὼ-

3 накопичувалися в більшій кількості, але суттєвій різниці між строками та 

способами сівби не було. Так,  вміст комплексу ὼ-6 коливався від 48,02% до 

49,51% залежно від строку сівби, а комплекс ὼ-3 був у межах 0,93%-1,26%. 

Найбільше  його накопичувалося теж у 2014 році, при чому спостерігалася 

тенденція зменшення вмісту від першого до четвертого строку сівби. 

Таким чином, проведені дослідження показали залежність 

жирнокислотного складу олії амаранту від сортових особливостей та умов 

вирощування. 
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УДК 632.4:633.11 

 

БОРОШНИСТА РОСА ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ТА ЗАХОДИ ОБМЕЖЕННЯ  

ЇЇ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ННВЦ «ДОСЛІДНЕ ПОЛЕ»  

ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 

 

Горяінова В.В., асистент 

кафедра фітопатології 

 

Велику шкідливість  посівам пшениці в останні роки завдають хвороби, 

які здатні різко знижувати врожай та якість сільськогосподарської продукції і 

призводити до збитковості сільськогосподарського виробництва. Найбільш 

часто зустрічаються хвороби, збудники яких поширюються за допомогою 

повітряних течій і уражують рослини впродовж всього періоду вегетації. 

Шкідливість інтенсивного розвитку цих хвороб полягає в ранньому і 

передчасному відмиранні листя, в глибокому порушенні фізіологічних 

процесів, у результаті чого значно знижується якість врожаю. Проблема 

збереження та реалізації потенційної врожайності сортів пшениці є на 

сьогодні надзвичайно актуальною 

У всіх зонах вирощування ярої пшениці борошниста роса є поширеною 

і шкідливою хворобою. Захворювання, за сприятливих для її розвитку умов, 

здатне в короткий проміжок часу охопити у вигляді сильних епіфітотій 

значні площі. Збудником борошнистої роси пшениці є облігатний паразит 

Erysiphe graminis f. sp. tritici. Шкідливість борошнистої роси проявляється в 

зменшенні асиміляційної поверхні листків, руйнуванні хлорофілу і 

передчасному їхньому всиханні. В уражених рослин пригнічується розвиток 

кореневої системи, відмічається ослаблення склеренхіми стебел, що може 

стати причиною вилягання рослин. Це призводить до втрати врожаю через 

зменшення кількості зерен в колосі та його невиповненості, зниження якості 

зерна й зеленої маси. 

Метою наших досліджень було вивчити особливості розвитку 

борошнистої роси та провести заходи по обмеженню її розвитку. Роботу 

виконували впродовж 2012-2016 рр. в умовах ННВЦ «Дослідне поле» ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва. Досліди проводили за загальноприйнятими методиками 

на сортах ярої пшениці Спадщина, Нащадок. 

Хвороба проявляється на стеблах, листках, листкових піхвах, а інколи 

(в сприятливі для розвитку хвороби роки) й на колосі у вигляді білого 

павутинистого нальоту, що складається з екзогенної грибниці збудника 

хвороби. Згодом наліт набуває борошнистого вигляду - конідіального 

спороношення і розміщується на органах рослини щільними ватоподібними 

подушечками. У кінці вегетації останні стають жовто-сірими, і на них 

утворюються дрібні чорні клейстотеції (плодові тіла), а далі побуріння 

ттканин в місцях розташування грибниці. 

За результатами наших досліджень рослини можуть заражатися при 

температурі 0˚-20˚С і відносній вологості повітря 50-100%. Конідії 



75 

проростають при вологості повітря 95-100% і температурі 3˚-31˚С (оптимум 

14˚- 17˚С). Волога погода прискорює дозрівання і розповсюдження аскоспор, 

суха затримує ці процеси. Захворювання призводить до зменшення 

асиміляційної поверхні листя і руйнування хлорофілу. При сильному 

ураженні знижується кількість стебел, затримується колосіння, але 

прискорюється дозрівання. Недобір урожаю може досягати 10-15%, іноді 30-

35%. 

Нами встановлено, що за вегетаційні періоди 2012-2016 рр. на 

дослідних ділянках поширеність борошнистої роси у ННВЦ «Дослідне поле» 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у сорту Спадщина у фазі кущіння становила 18,4%, 

а розвиток хвороби 2,7%. У фазі колосіння-цвітіння 22,3%, а розвиток 

хвороби 10,2%. У фазі молочно-воскової стиглості 37,6%, а розвиток хвороби 

19,9%. 

Що стосується сорту Нащадок, то поширеність борошнистої роси у 

фазі кущіння становила 19,1%, а розвиток хвороби 3,2%. У фазі колосіння-

цвітіння 24,5%, а розвиток хвороби 11,5%. У фазі молочно-воскової стиглості 

38,7%, а розвиток хвороби 21,3% . 

Проведення хімічних захисних заходів найбільш ефективне, коли 

поширення патогенів перебуває на рівні економічного порогу шкідливості. 

Одержані результати досліджень щодо вивчення ефективності 

протруйників в обмеженні розвитку бурої іржі свідчать, що найвищу захисну 

дію проявив препарат Сертікор 050 FS, т.к.с. (93,3%) на сорті Спадщина. Що 

стосується сорту Нащадок, то ефективність цього препарату знаходилася на 

високому рівні (90,7%). Ефективність препарату Селест- Топ 312, FS, т.к.с. у 

всіх варіантах коливалась в межах 41,5-76,7%), а Максим Стар 025 FS, т.к.с. – 

32,1-83,3%. 

Погодні умови 2012-2016 рр. майже не відрізнялися і були не 

сприятливими для розвитку хвороб. У ці роки спостерігалась жарка, суха 

погода. Через недостатню вологість повітря, високий температурний режим 

спостерігався помірний розвиток бурої іржі.  

Обприскування проводили у фази виходу в трубку та колосіння. Було 

застосовано наступні фунгіциди: Абакус, к.е.; Альто Супер, к.е.; Амістар 

Екстра, к.с; Амістар Тріо, к.е; Фолікур, к.е. Контролем були рослини ярої 

пшениці, обприскані водою. 

Оцінка їх ефективності показала, що застосування фунгіциду Амістар 

Тріо, к.е. дає можливість обмежити інтенсивність розвитку хвороби на 5,0-

10,6%. Що стосується технічної ефективності досліджених пестицидів, то 

вона склала 72,4-82,3%. 
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УДК 631.348.46 

ВИВЧЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ РОБОТИ 

ОБПРИСКУВАЧА 

 

Гусаренко М.П. канд. техн. наук, доцент, Сєдих К.В. викладач 

кафедра механізації та електрифікації сільськогосподарського 

виробництва і безпеки життєдіяльності 

 

Істотним рушієм прогресу сільськогосподарської техніки за значної 

хімізації сільського господарства поряд із підвищенням продуктивності стала 

вимога за безпечення екологічної безпеки.  

Це стає зрозумілим, якщо проаналізувати сучасні технології 

вирощування основних сільськогосподарських культур, наприклад, зернових, 

де для забезпечення пристойного врожаю (50 ц/га) потрібно провести 

щонайменше п‘ять обприскувань гербіцидами та засобами хімічного захисту 

рослин на загальну суму щонайменше 75 $/га. З іншого боку, внесення таких 

значних кількостей екологічно агресивних хімікатів не тільки морально, а й 

фізично застарілою технікою беззаперечно призведе до екологічних 

катастроф. В сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських 

культур використовують обприскувачі як для внесення пестицидів, так і для 

підживлення добривами. Останніми роками спостерігається значний прогрес 

у розробці нових технологій внесення пестицидів. Належна якість роботи 

штангових обприску вачів для обробітку польових культур залежить від 

рівномірності розподілу рідини по всій ширині захвату штанги, ретельного 

приготування робочої рідини і монодисперсності розпилу. При збільшенні 

нерівномірності розподілу рідини по ширині захвату штанги необхідно 

збільшити гектарну норму внесення пестицидів. Так, при нерівномірності 

розподілу рідини на рівні 40% (що є в реальних умовах експлуатації машин), 

для забезпечення належної якості роботи гектарну норму внесення 

пестицидів необхідно збільшити на 30%. Але ця перевитрата рідини збільшує 

забруднення ґрунту в окреми місцях у 2 - 3 рази відносно допустимих норм, а 

також зростатимуть перевитрати коштів на придбання пестицидів. 

Зменшення нерівномірності розподілу рідини на 15 - 20%, що реально 

досягається, дає змогу заощадити від 20 до 10 % пестицидів. 

Досвід показує, що на сьогодні розпилювачам приділяють дуже мало 

уваги. Ефективність дії пестицидів в основному залежить від якісного 

розпилювання: витрати робочої рідини, яка проходить через кожен 

розпилювач; розмір краплини; розподіл розпиленої рідини над обробленою 

поверхнею . Ці показники змінюються при зміні технічних параметрів 

розпилювачів, а при роботі обприскувача зношується. Існує два види зносу: 

засмічення нальоту та „розточування‖ сопла абразивним розчином. 

Довговічність роботи розпилювача залежить в основному від матеріалу 

розпилювачів, а та- кож від чистоти фільтрування робочої рідини. 

Дослідженнями встановлено, що керамічні сопла розпилювачів можуть 

використовуватись приблизно 3,5 рази довше ніж пластмасові та 2 рази 
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довше ніж із нержавіючої сталі. Так, дійсно, вони стійкіші до зносу, 

пов‘язаного з абразивністю розчину. Але якщо розглянути інші чинники 

(тиск, абразивність розчину, матеріал розпилювача, утворення нальоту за 

рахунок кристалізації компонентів розчину), можливо полімерні розпилювачі 

є найоптимальнішим вибором. Теоретичний ресурс зносу полімерного 

розпилювача може досягати, при ширині штанги 36 м до 10 000 га, а 

керамічного 100 000 га, при цьому потрібно кожну зміну промивати 

обприскувач і розпилювачі лужним розчином відразу після закінчення 

роботи.У реальних умовах догляд не виконується часто. Фактичний ресурс 

знижується до 50 годин роботи (7-10 днів) із-за утворення нальоту який 

накопичується та змінює геометричні розміри. Час утворення нальоту не 

залежить від матеріалу розпилювачів і однаково швидко відбувається у 

полімерних і у керамічних розпилювачів. Потім багато хто заправляє 

обприскувачі водою з водойм різної якості, при цьому забувають чистити 

фільтри, часто вони просто зняті. Одним із важливих показників ефективного 

застосування пестицидів є визначення точності дозування та рівномірності 

розподілу робочих розчинів на рослинах, ґрунті тощо. 

При обприскуванні рослин відбувається знос мілких краплин 

подрібненості робочої рідини. Якщо поле велике, а обприскувач знаходиться 

далеко від краю поля, то в любому випадку буде випаровування рідини, а те 

що не випаровувається осідає там, куди дує вітер, можливо туди де відбувся 

обробіток, або де тільки передбачається. Це явище небажано з точки зору 

забруднення навколишнього середовища та не ефективного використання 

пестицидів та збільшення витрат на вирощування сільськогосподарських 

культур. 

Знос крапель робочої рідини можно звести до мінімуму наступними 

способами: 

- підібрати висоту розташуваня штанги обприскувача  по відношенню 

обробляємої поверхні; 

- зменшенням тиску в робочій магістралі обприскувача; 

- установкою різних типів та розмірів розпилювачів; 

- дотримуватись умов обпірискування( швидкості та направленню вітру, 

відносної вологості та температури середовища); 

- використання засобів,які зменшують знос краплин ( захисних щитків, 

пневморозпилювання тощо. ) 

Висновки. Враховуючи ці способи, на кафедрі механізації додатково 

обладнали конструкцію штангового обприскувача пристроєм для зниження 

зносу краплин робочої рідини. До арочної штанги за допомогою 

вертикальних та горизонтальних металевих стійок закріпили захисний щиток 

з міцної, прозорої плівки.  Коли обприскувач рухається цей пристрій не 

тільки нахиляє рослини, для кращого проникнення краплин робочох рідини в 

рослинний покрив, а також знижує знос крпалин, захищає розплину робочу 

рідину від зустрічного вітру.Такий пристрій покращує рівномірність обробки 

рослин, зменшує витрати пестицидів та забруднень навколишнього 

середовища.  
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АГРОХІМІЧНИЙ СТАН ЧОРНОЗЕМІВ ТИПОВИХ  

ННВЦ «ДОСЛІДНЕ ПОЛЕ» 

 

Дегтярьов Ю.В., канд. с.-г. наук, старш. викладач 

кафедра ґрунтознавства 

 

Інтенсивний розвиток землеробства, багаторічне відчуження великої 

кількості поживних речовин з урожаєм, без їхнього повернення в ґрунт, 

призводить до зниження родючості чорноземів, формування ґрунтів, за своїм 

складом відмінних від природних. 

Метою роботи є дослідження агрохімічних показників чорноземів 

типових навчально-науково-виробничого центру «Дослідне поле» у різних 

природних і агрогенних екосистемах, що послужить основою для їх 

раціонального використання і підвищення родючості. 

Для вирішення поставлених завдань заклали три розрізи. Перший 

розріз лісосмуга (дубові насадження віком більше 65 років), другий – рілля 

(більше 100 років, дослідне поле кафедри агрохімії), а третій розріз – переліг 

(трав‘яна рослинність, віком більше 65 років). 

Аналітичні дослідження ґрунтів проводились за загальноприйнятими 

методиками. Зокрема, визначення рухомих форм фосфору та калію 

проводили за методом Мачигіна в модифікації ЦИНАО; лужногідролізного 

азоту за методом Корнфильда (в чашках Конвея); загального вмісту гумусу за 

методом І.В. Тюрина. 

Характеристика загального гумусу. При визначенні вмісту гумусу в 

гумусово-акумулятивному горизонті чорнозему типового отримали наступні 

результати: найбільший вміст 5,42% отримали під перелогом, дещо нижче 

під лісосмугою – 5,31% та найнижчий вміст на варіанті ріллі – 4,24%. З 

глибиною в досліджуваних чорноземах відмічається закономірне зниження 

вмісту гумусу. Дане зниження слабо простежується на ріллі, так як ґрунт 

щорічно перемішується в шарі 0-30 см. Для лісосмуги та, особливо, для 

перелогу спостерігається значне накопичення гумусу в верхньому 0-10 см 

шару ґрунту, що пов‘язано з постійним збільшенням рослинної маси та 

переважанням процесів гуміфікації над мінералізацією. 

Запас гумусу для гумусово-акумулятивного горизонту чорнозему 

типового у різних фітоценозах складає відповідно: для перелогу – 331 т/га, 

лісосмуги – 317 т/га, ріллі – 260 т/га. 

Уміст лужногідролізного азоту. Вміст азоту в профілі ґрунту 

зменшується з глибиною, особливо з глибини від 40-50 см та незначно в 

гумусово-акумулятивному горизонті. 

Слід відмітити вищий вміст азоту по всьому профілю ґрунту під 

лісосмугою в порівнянні з перелогом та ріллею, а особливо підвищення 

вмісту в шарі 0-10 см. 
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Отже, чорнозем типовий під лісосмугою має найбільші значення за 

вмістом лужногідролізного азоту в порівнянні з перелогом та ріллею, яка 

зазнає впливу антропогенного навантаження. 

За літературними даними в гумусі міститься близько 5% азоту і тому 

між вмістом гумусу та вмістом азоту простежуються певний кореляційний 

зв‘язок. Даний взаємозв‘язок найбільш чітко простежується для перелогу, 

дещо нижче для лісосмуги – коефіцієнти кореляції склали 0,83 та 0,79. 

Слабкий кореляційний зв‘язок (0,54) між вмістом гумусу та вмістом 

лужногідролізного азоту спостерігається для ріллі, що може бути пов‘язано з 

значним коливанням щільності в різних горизонтах. 

Під лісосмугою спостерігається найбільший вміст лужногідролізного 

азоту відносно вмісту гумусу, особливо в шарі ґрунту 0-10 см. 

Уміст рухомого фосфору та обмінного калію. Модифікований метод 

Мачигіна дозволяє визначати рухомі сполуки фосфору і калію в ґрунтах 

збагачених карбонатами кальцію (карбонатних горизонтах), якими є 

досліджувані нами чорноземи. 

Забезпеченість рухомим фосфором відзначалась як низька та середня в 

гумусово-акумулятивному горизонті та дуже низька починаючи з верхнього 

перехідного горизонту. Забезпеченість обмінним калієм відзначалась як 

підвищена, а в верхньому 0-10 (20) см шарі дуже висока. 

Найвищий вміст рухомого фосфору відмічається для перелогового 

використання чорнозему типового, дещо нижчий рівень можна спостерігати 

для ріллі і значне зниження вмісту рухомого фосфору бачимо під 

лісосмугою, особливо в шарі 0-30 см. 

Вміст рухомого фосфору різко знижується з глибини 30 см на ріллі та 

ґрунті під перелогом, чого не скажеш про ґрунт лісосмуги. Також 

відмічається нижчий рівень вмісту рухомого фосфору на ріллі в порівнянні з 

перелогом, де іде його накопичення. 

Вміст обмінного калію практично не відрізнявсь по профілю ґрунту за 

різного використання (лісосмуга, рілля, переліг). Дуже висока забезпеченість 

обмінним калієм відмічається для шару 0-10 см для лісосмуги та перелогу. 

Рілля має дещо нижчий вміст обмінного калію в шарі 0-10 см в порівнянні з 

лісосмугою та перелогом, але все рівно він залишається дуже високим навіть 

в шарі 0-20 см. 

Серед представлених чорноземів типових різних варіантів 

використання в межах «Роганського стаціонару» найвищий вміст гумусу та 

поживних речовин, а отже, і родючість має чорнозем типовий перелогової 

ділянки. Показники чорнозему типового під лісосмугою близькі до 

показників перелогового чорнозему типового, а показники орних ґрунтів 

відповідають найнижчому рівню серед досліджуваних варіантів, що 

виокремлює орні (агрогенні) ґрунти серед чорноземів під лісосмугою та 

трав‘яною рослинністю. 
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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЗРАЗКІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА РІВНЕМ 

ПОЛЬОВОЇ ПОСУХОСТІЙКОСТІ 

 

Деревянко І.О., викладач  

кафедра рослинництва 

 

Для оцінки посухостійкості найчастіше використовують прямі методи. 

Порівняння показників зразка в сухі і сприятливі роки дозволяє судити про 

його стійкості до посухи. 

Рівень продуктивності як високо -, так и низьковрожайних сортів 

ячменю ярого – генетично закріплена ознака, яка успадковується і вказує 

лише на потенційну врожайність. Але потенційна можливість сорту дати 

високий урожай залежить від ґрунтово - кліматичних умов, які 

спостерігаються під час вегетації, та від рівня стійкості зразків до відхилення 

від оптимальних умов для росту та розвитку рослин (Манько, 2012). 

Значна зміна умов навколишнього середовища призводить до зниження 

врожайності й навіть до повної загибелі рослин, тобто залежно від 

конкретних умов вирощування потенційна врожайність сорту може 

коливатися в значних межах – від 0 до 100 %. Причому в одних і тих же 

екстремальних умовах сорти однієї і тієї ж культури знижують потенційну 

продуктивність у різній мірі, тобто володіють різним рівнем стійкості до 

стресової ситуації (Храмцов, 2007). 

Для оцінки посухостійкості використовували прямі методи. Найбільш 

надійною є оцінка на тлі природної посухи. При цьому в посушливий рік 

визначали врожайність зерна і його виповненість, а також динаміку приросту 

зеленої маси і зерна, озерненість колоса. Порівняння показників зразка в сухі 

і сприятливі роки дозволяє судити про його стійкості до посухи. 

Кластерний аналіз традиційно відноситься до методів класифікації 

вивчених об‘єктів і набув широкого використання при вивченні колекцій 

вихідного матеріалу. Однак його використання окрім вирішення суто 

класифікаційних завдань дозволяє отримати чітке уявлення про характер 

відмінностей між різними групами і на основі цього виявити різні морфо-

біологічні типи сортозразків. 

З метою системного вивчення морфо-біологічних ознак було проведено 

багатомірний аналіз даних, який є методом системного аналізу. В якості 

критерію польової посухостійкості нами було використано відсоток 

зниження продуктивності в сухі роки по відношенню до вологого. 

Дослідження проводилися протягом 2010 – 2013 рр. В результаті 

ієрархічного кластерного аналізу було встановлено, що вся сукупність 

вивчених зразків може бути розділена на 3 кластери (групи). Перший та 

другий кластери однакові, а найменш чисельним виявився третій кластер. 

До нього входять одинадцять сортозразків, з яких: один походить з 

Австрії (5), один з Чехії (19), п‘ять – Казахстану (20, 21, 25, 26, 27), два – 
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Швеції (30, 31), один з Туреччини (32) та один з України (36). До складу 

першого кластеру входять наступні тринадцять сортів: шість за походженням 

з Росії (6, 7, 10, 11, 12, 13), три – Казахстану (22, 23, 24), три з України (1, 2, 

34) та один з Киргизстану (29). До другого кластеру також належать 

тринадцять сортозрзків, а саме: п‘ять походять з Росії (8, 9, 14, 15, 16), два з 

Білорусії (17, 18), три з України (3, 35, 37) та по одному сорту з Вірменії (4), 

Казахстану (28), Франції (33). 

Отже, за відсотком продуктивності зразків у сухі роки по відношенню 

до вологого, в сукупність вивчених сортів може бути виділено три кластери з 

різним рівнем організації адаптивних процесів.  

Для більш детального вивчення посухостійких типів нами було 

проведено кластерний аналіз методом К-середніх, який дозволяє отримати не 

тільки чітке уявлення про відмінність між сортозразками, але й встановити 

кількісну різницю між ними. Було розраховано індекси ознак (відношення 

середнього значення ознаки зразку до середнього значення сум всіх 

сортозразків за даною ознакою). 

Проаналізувавши данні можна сказати, що принципово різними є 

перший та третій кластери. Так перший кластер виявився посухостійким, 

третій не посухостійким, а другий займає проміжне положення. Перша група 

зразків характеризується найвищою посухостійкість, тому, що середній 

відсоток продуктивності у 2010 р. складає 54,4 % це найбільший показник по 

відношенню до другого кластера (43,5 %) та третього (31,0 %). У 2012 р. 

перший кластер має найбільший відсоток продуктивності по відношенню до 

вологого 2011 р. (74,9 %), а другий кластер також має високе значення 

продуктивності 73,1 %, що лише на 1,31 % менше від першого кластеру. 

Значення продуктивності третього кластеру залишається на найнижчому 

рівні лише (34,6 %). У зв‘язку з складними погодними умовами 2013 р. 

значна частина зразків другого кластеру загинула у фазі кущення тому 

середнє значення продуктивності становило лише 3 %. Сортозразки першого 

та тертого кластерів також знизили продуктивність до 47,4 % та 19,5 % 

відповідно. Незважаючи на те, що зразки другого кластеру значно знижують 

продуктивність у 2013 р. їх все одно відносимо до зразків з середньою 

посухостійкістю, бо у 2012 р. вони мали високий відсоток продуктивності. 

Отже, підводячи підсумок можна стверджувати, що вся сукупність 

сортозразків чітко розділилася на три групи і другий кластер хоча і знижує 

продуктивність на 71,8 % у 2013 р., але він має високий рівень 

продуктивності у 2012 р. В результаті ми отримали перший кластер до якого 

відносяться сортозразки з високою посухостійкістю, другий – з середньою та 

третій – з низькою стійкістю посухи.  

т
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ВПЛИВ МЕХАНІЗОВАНИХ ДОГЛЯДІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ  

РУБАЧА КОРИДОРІВ РОТОРНОГО (РКР-1,5)  

НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ І РІСТ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО  

 

Діденко М.М., викладач  

кафедра лісових культур і меліорацій 
 

На сьогодні більшість територій лісового фонду України заліснюється з 

наданням переваги штучному створенню лісових культур, що досягається за 

умови використання значної кількості доглядів. При цьому особлива увага 

приділяється проведенню агротехнічних доглядів, як одного з методів 

покращення умов росту. 

Відомо, що дуб у молодому віці росте дуже повільно, і за відсутності 

належного догляду, кущіця. В свою чергу: ясен звичайний, клени 

гостролистий та польовий, ліщина та ін. в перші роки ростуть значно 

швидше, що надає їм перевагу за висотою. Таким чином особливу увагу при 

проведенні доглядів необхідно приділяти співвідношенню головної породи 

до її супутників, від якого залежить інтенсивність та повторювальність їх 

проведення.  

За даними Ізюмського П.П. (1952) догляди в лісових культурах 

необхідно починати з часу їх змикання, а в окремих випадках і раніше, 

проводячи періодичну вирубку частини супутників головної породи.  

Нажаль на сьогодні при механізації всього комплексу проведення 

агротехнічних доглядів в лісових культурах не завжди вдається досягти 

оптимальної участі головної породи в складі насадження, що пов‘язується з 

несвоєчасним або запізнілим їх проведенням, як наслідок – часткове або 

повне видалення дуба зі складу насадження. 

Метою досліджень було оцінювання впливу доглядів в лісових 

культурах з використанням рубача коридорів роторного (РКР-1,5), на 

щільність і висоту дуба звичайного. 

Дослідження проведено у ДП «Вовчанське ЛГ» Жовтневого лісництва 

найбільш поширеному типі лісу – свіжій кленово-липовій діброві, на ділянці 

лісових культур, створених на суцільному зрубі 2006 р. за схемою 6х0,5 м.  

Для оцінювання стану дуба звичайного було закладено чотири пробні 

площі (ПП) розміром 0,25га кожна. 
З аналізу даних висоти дуба звичайного чотирирічного віку зростання 

(штучного та природного походження) на лісокультурній площі (зруб), 
встановлено перевагу даного показника у варіанті без проведення попередніх 
агротехнічних доглядів – 91±3,56 та 90±2,67см з доглядом 46±1,75 та 
83±1,80см, різниця становила 26см. Отримані дослідження підтверджують 
результати Мясоєдова С.С. (1964) яким відзначено особливе ставлення дуба 
до освітлення та інтенсивності їх проведення. В даному разі інтенсивність 
проведення доглядів не знайшла своє місце. А дане переважання за висотою 
пояснюється не скільки інтенсивністю проведення доглядів, а більш за все 
впливом другорядних порід залишених у міжрядковому просторі та 
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світловим голодуванням в умовах загущеного зростання з іншими породами 
Мясоедов С.С. (1964), що супроводжується витягуванням його у висоту. 

Після п‘ятирічного зростання дуба на ділянці та триразового 
проведення механізованих доглядів (РКР-1,5) в культурах середня висота у 
варіанті поновлення була меншою за висоту штучно створених культур і 
становила – 88±3,92см, відповідно 118±2,94см. Значна різниця за висотою 
пов‘язана з постійним пошкодженням зростаючого у міжряддях поновлення, 
що супроводжується значним періодичним ушкодженням його стовбурової 
частини. В свою чергу варіант без проведення доглядів характеризувався 
майже однаковим показником росту 147±7,69см (поновлення) та 150±5,35см 
(лісові культури). 

Поєднуючи отримані нами дані висвітлені у попередній роботі 
встановлено, що інтенсивність зростання дуба за висотою впродовж п‘яти 
років є більшою у варіанті без проведення доглядів - 56 см/рік (поновлення) 
та 60 см/рік в штучно створених культур. У варіанті з триразовим 
проведенням доглядів РКР-1,5 інтенсивність росту є меншою і становила 
відповідно 42-35 см/рік. Дане явище зниження інтенсивності росту 
пояснюється різкою зміною освітленості дуба у бік його збільшення, в 
наслідок суцільного зрізування другорядної деревно-чагарникової 
рослинності у міжряддях, з наступним збільшенням кількості бокових 
пагонів та утворенням більш розгалуженої крони. 

При проведенні механізованих доглядів за лісовими культурами з 
використанням РКР-1,5 спостерігається різке зменшення кількості дуба після 
проведення наступного (третього) догляду. Так збереженість дуба 
природного походження становила 66%, штучно створених культурах 68%, в 
свою чергу у варіантах без проведення доглядів збереженість значно 
відрізняється одна від одної, так у варіанті природне поновлення 
збереженість становила – 93% в культурах 71%. Дане явище зменшення 
кількості дуба є досить закономірним, в наслідок досить тривалого 
перебування в умовах пригнічення другорядними породами та різкого 
виставлення на освітлення після проведення догляду.  

Виходячи з цього постає необхідність винаходження оптимальних 
умов для покращеного росту дуба за рахунок проведення доглядів. Як 
відзначено в роботі Мясоєдова С.С. (1964), ширина прорубуваних коридорів 
повинна забезпечувати дубу в культурах оптимум сонячного освітлення яке 
повинно складати біля 10 годин в період росту першого та другого пагону.  

Висновки:  
1. Не допустиме проведення суцільного вирубування супутників 

зростаючих у міжрядковому просторі, що призводить до його кущіння. 
2. При проведенні механізованих доглядів з використанням рубача 

коридорів роторного (РКР-1,5) необхідним є врахування висоти зростаючого 
насадження та ширини прорубуваних рубачем коридорів.  

3. Кількість дуба є більшою у варіанті з проведенням доглядів на 
відміну від варіанту без його проведення. 

4. Щорічний механізований догляд в культурах дуба призводить до 

«притуплення» його росту та кущіння. 
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УДК 502:14 

ЕКОЦЕНТРИЗМ ЯК ДОКТРИНА І КУЛЬТУРА ЖИТТЯ 

 

Довбня О.М., канд. філос. наук, доцент 

кафедра філософії 

 

З давніх часів людина сприймала природу як середовище свого життя. 

Порівняно мала кількість людей та обмеженість їх потреб до певного часу не 

вели до руйнації еко-соціальної системи. Господарсько-культурний тип 

епохи індустріального суспільства, пов‘язані з ним перетворення у способі 

життя, високі темпи росту населення Землі та його кількість, зміна потреб 

спричинили стрімкий антропогенний вплив людства на природне середовище 

і призвели до порушення рівноваги у природній системі зокрема та у системі 

життєзабезпечення взагалі. Глибока екологічна криза стала наслідком появи 

індустріального суспільства і подальшого технічного прогресу. Гармонічний 

зв'язок між суспільством і природою чимдалі порушувався і проблема 

взаємодії природи, людини і суспільства висунулася у ряд найбільш 

актуальних проблем сучасності. Основна причина екологічної кризи полягає 

у домінуванні антропоцентричного погляду на світ, згідно якого людина є 

центром світобудови і володарем природи, яку вона може нещадно 

експлуатувати. 

Прибічники екоцентризму на противагу анропоцентризму виходять із 

уявлень існування цілісної системи – природи, людини та соціуму разом із 

створеним ним штучним середовищем, – у якій природа виступає мірилом 

ціннісного ставлення до неї людини і суспільства. Наріжним каменем 

збереження цієї системи є екологічна культура, яку розглядають як частину 

загальнолюдської культури, систему соціальних відносин, суспільних і 

морально-етичних норм, поглядів, установлень і цінностей, що стосуються 

гармонізації взаємовідносин людини, суспільства і природи. Найбільш ревні 

апологети екоцентризму заперечують ідеї активного оволодіння і 

перетворення біосфери. Оптимальними взаємовідносинами людини і 

біосфери ними вважаються такі, за яких людина мінімально впливає на 

середовище свого існування і підпорядковує потреби вимогам біосфери. 

Мінімізація цього впливу досягається різними шляхами, основними з яких є 

обмеження потреб, відмова від багатьох зручностей, які є наслідком 

технічного прогресу. Для запобігання глобальної екологічної катастрофи 

найбільш радикальними представниками екоцентризму пропонуються 

поступове скорочення чисельності людства шляхом обмеження 

народжуваності, обмеження наукового і технічного прогресу, встановлення 

найсуворіших обмежень на всі технології.  

Природа, людина, суспільство самі по собі є ціннісними домінантами 

сучасного світу. У філософії життя, пронизаній культурним екоцентризмом, 

можна виділити кілька ціннісних аспектів соціального значення природи: 

– краса природи, досконалість її форм як джерело натхнення, 

естетичної насолоди, емоційних почуттів людини; 
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– природа як предмет праці, засіб виробництва, сфера застосування 

знань і вмінь людини, система життєзабезпечення; 

– природа як могутній регулятор зв‘язку у системі «людина-

суспільство-природа». За нераціональне використання її потенціалу, темпи і 

масштаби впливу природа може кинути виклик невдячним та 

невідповідальним homo sapiens, бо, являючись частиною цілісної системи 

«людина-суспільство-природа», вона змінюється в результаті предметно-

практичної діяльності людей і сама впливає на них та штучне середовище, 

ставить в залежність від себе людину і суспільство. Таким чином, ціннісно-

природна складова предметно-практичної діяльності передбачає розуміння 

унікальності природи, необхідності її збереження, визнання її значення для 

людей у всі часи, формування ціннісного ставлення до природи.  

Дослідники екологічної етики, прибічники системного підходу до 

вивчення світу і ідей його самоорганізації в процесі еволюції вважають, що в 

умовах глобалізації існує нагальна потреба у новій моралі, новій етиці, яка 

має базуватися не стільки на індивідуальних цінностях, скільки на вимогах 

адаптації людства як глобальної системи до природи. Вони, виходять з 

міркувань, що людина – одна з форм існування біо- і соціосфери, поставлена 

перед необхідністю підкорення індивідуальних інтересів суспільним для 

досягнення гармонічних відносин з природою.  
Існування глобальної небезпеки, відчуття причетності до долі планети 

в цілому, зумовлюють виникнення глобально-екологічного мислення. Втім 
далеко не кожна людина на Землі розуміє гостроту екологічних проблем, 
усвідомлює їх як свої власні і діє над їх усуненням. В сучасному світі є 
передумови успішного вирішення питань екології та взаємодії в системі 
«людина-природа-суспільство». На думку Д.Реале та Д.Антісері до числа 
чинників, які можуть служити гарантією цьому, вони відносять наступні: 
сучасний культурний рівень людства, здатний сформувати системне 
екологічне мислення і нову ієрархію суспільних цінностей; сучасний рівень 
технічного розвитку; технічні можливості проведення екологічного 
моніторингу природи; наявність достатньої кількості інженерів-екологів; 
розвиток міжнародного співробітництва з глобальних проблем людства [1, с. 
67]. Не менш важливими у цьому сенсі є екологічна інформація та доступ до 
неї громадськості, можливість участі широкого загалу у процесах прийняття 
екологічно значущих рішень, гарантії захисту екологічних прав. На нашу 
думку, подальший розвиток людства не можливий без нормалізації відносин 
людини і природного середовища і має базуватися на гармонійному 
поєднанні розвитку технологій і становленні біосферної орієнтації діяльності 
людини, системі екокультурних цінностей, сформованих з урахуванням 
сучасної картини світу, подолання антропоцентризму з позицій холізму, 
синергетики, коеволюції, гармонії Людини і Природи. 
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ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПРИРОДНИХ 

РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ РОДУ FESTUCA  

ЗА МОЛЕКУЛЯРНИМИ МАРКЕРАМИ 

 

Долгова Т.А., канд. біол. наук, доцент 

кафедра екології та біотехнології 

 

Рід Festuca L. представляє собою поліморфний таксон, в якому існують 

наукові проблеми в області систематики та еволюційних взаємовідносин між 

різними видами. Згідно з останнім загальним зведенням флори Європи 

описано 170 видів костриць, проте, питання об'єму роду і таксономічного 

рангу багаточисельних його представників, особливо серед вузьколистих 

костриць, до цих пір є дискусійним [1]. В першу чергу це пов'язано з 

фрагментарністю самих досліджень по філогенії роду Festuca, проведених з 

використанням різних методик. Це не дозволяє об'єктивно оцінити амплітуду 

мінливості видів, з'ясувати її причини, оцінити дискретність видів, їх 

диференціацію в різних частинах ареалу зростанія видів. Високий рівень 

мінливості морфологічних ознак і складана анатомічна діагностика видів 

роду Festuca обумовлюють брак інформації щодо ендемічних популяції 

Festuca cretacea [2]. У сучасній систематиці рослин альтернативою 

традиційним методам порівняльної морфології є методи молекулярної 

генетики [3, 4]. Молекулярні генетичні методи надають можливості швидко і 

з високою точністю дослідити питання, пов‘язані з генетичним різноманіттям 

та можливістю збереження популяцій костриці крейдяної в Україні [5, 6]. 

Тому метою роботи було вивчення поліморфізму вузьколистих костриць 

за міжмікросателітними послідовностями (ISSR-маркери) для встановлення 

генетичного взаємовідношення між популяціями різних видів вузьколистих 

костриць.  

При залучені п‘яти праймерів до міжмікросателітних ділянок для 

аналізу поліморфізму трьох популяцій костриці крейдяної було 

ідентифіковано 101 локус, з яких 100 виявилися поліморфними, що склало 

99,0 % поліморфізму. Внутрішньопопуляційний аналіз трьох популяцій 

костриць показав, що усі виявлені локуси є високо поліморфними. Відсоток 

поліморфізму варіював від 95 до 100 %. Мінімальне число локусів - 17 було 

визначено з використанням праймеру UBC2, а максимальне - 23 із 

залученням праймерів UBC834 та UBC857. Тільки один продукт ампліфікації 

був мономорфним – це фрагмент розміром 582 п.н., який ідентифікувався з 

використанням праймеру UBC3. Розмір фрагментів ампліфікації варіював в 

широких межах: від 242 до 1596 п.н. Найбільший діапазон в розмірах 

фрагментів ампліфікації був виявлений із залученням праймеру UBC857 та 

становив від 297 до 1596 п.н., а найменший – з використанням праймеру 

UBC3. Розміри фрагментів варіювали від 350 до 1053 п.н.  

Внутрішньопопуляційний поліморфізм трьох популяцій Festuca 

cretacea  дозволив виявити специфічні фрагменти для кожної популяції. 



87 

Специфічними фрагментами були такі, які зустрічалися в популяції один раз. 

Для популяції 1603 (Старобільський р-н) було ідентифіковано десять 

специфічних фрагментів. Це продукти ампліфікації розміром 367 та 1163 п.н. 

(UBC2), 430, 730, 767, 813, 863 (UBC3), 338, 1254, 1375 (UBC834). У 

відносних одиницях це становило 9,9 %. При аналізі електрофореграм, 

отриманих при розділені продуктів ампліфікації, які детектувалися з 

праймерами UBC847 та UBC857, була показана відсутність специфічних 

фрагментів для цієї популяції.  

Для популяції 1605 (Новопсковський р-н) було ідентифіковано шість 

специфічних фрагментів, що склало 5,94 % від загального числа виявлених 

фрагментів ампліфікації. Специфічні фрагменти детектувалися тільки з 

праймерами UBC2, UBC847 та UBC857. Це фрагменти розміром 367 п.н. 

(UBC2), 311, 508, 571 п.н. (UBC 847), 1168, 1307 п.н. (UBC857).  

Для популяції 1607 (Біловодський р-н) ідентифіковано всього три 

специфічних фрагменти, розміри яких становили 1500, 800, 545 п.н. для 

праймерів UBC2, UBC3, UBC857, відповідно. У відносних одиницях це 

склало 2,97 %.    

Високий рівень поліморфізму можна пояснити нуклеодитним складом 

праймерів та видом рослин, що тестуються. Так, залучений в аналіз вид –

Festuca cretacea є перехреснозапильним і відповідно популяції складаються з 

генотипів, які різняться алельними варіантами за ISSR локусами. 

Отже, виявили високий рівень поліморфізму дослідних популяцій 

Festuca cretacea за ISSR-локусами, який в середньому становив 99,0 %. Для 

кожної популяції костриці крейдяної ідентифіковані специфічні фрагменти, 

за якими ці популяції можна ідентифікувати. Найбільш генетично 

віддаленою серед досліджених була популяція 1605, відібрана в долині річки 

Біла поблизу села Новобіла Новопсковського району Луганської області.  
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УДК 541.12.038.2 

ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ МАКРОКОМПЛЕКСІВ КАТІОНАМИ 

ПЕРЕХІДНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ КОМПЛЕКСИТАМИ НА ОСНОВІ 

ЦЕЛЛЮЛОЗИ 

 

Дубина О.М., канд. хім. наук,  доцент 

кафедра загальної хімії 

 

Мета і задачі дослідження. Виявити вплив полімерної специфіки 

волокнистих комплекситів і хімічної природи їхніх матриць на протолітичні 

рівноваги і реакції утворення ВМКС; встановити закономірності зміни 

властивостей об'єктів у залежності від складу змішаного розчинника, механізм 

процесів комплексоутворення комплекситів з йонами перехідних металів, склад, 

термодинамічну стійкість ВМКС і залежність цих характеристик від природи 

йона металу, типу комплексита і складу розчинника. 

Предметом    дослідження в роботі були комплексити двох типів: на основі 

прищепленого співполімеру целюлози і поліакрилонітрилу з групами 

гідроксамової кислоти (Г) та амідоксиму (А)  – комплексит ЦГ і 

поліакрилонітрильного волокна, що містить, поряд із зазначеними, невелику 

кількість карбоксильних груп  (≈10%) – комплексит НАГ. 

Методи дослідження: іонообмінний метод, ІЧ-спектроскопія, елементний 

і функціональний аналізи – для визначення будови і вмісту груп у полімерах; рН-

метрія, мікрокалориметрія, набухання – для вивчення типу взаємодій між 

групами, механізму термокінетики протолітичних рівноваг, структурних 

відмінностей матриць і комплекситів, протолітичних і комплексоутворюючих 

властивостей полімерів у сумішах; сорбційний і атомно-абсорбційний методи – 

для визначення концентрації протиіонів у комплекситах; титриметричні методи, 

набухання, ІЧ- і дифузно-відбивна спектроскопія – для встановлення 

концентрації іонів металів у комплекситах, природи, будови, складу ВМКС, що 

утворюються. 

Результати дослідження. Вивчення рівноваги утворення ВМКС між 

йонами Сu
2+

, Со
2+

, Ni
2+

 і комплекситами (x=0,0-0,32) в інтервалі рН 2,0-6,2 

показало, що при взаємодії з катіонами металів змінюються деякі 

характеристики комплекситів: зменшується (ЦГ, НАГ) або зростає (НАГ, х=0,17 і 

0,32; рН 3,8-6,2) набухання; в ІЧ-спектрах відбуваються зближування частот 

(1700-1600 і 1550 см
-1
) з утворенням (і подальшим батохромним зсувом) 

розширених смуг і зменшення інтенсивності аж до зникнення поглинання при 

900-890 см
-1
 (Г групи ЦГ і НАГ), а в спектрах НАГ (х=0,17, 0,32; рН 3,8-6,2) через 

зближування частот 930 і 900-890 см
-1
 (А і Г групи) з‘являється нова розширена 

смуга при 900-850 см
-1
; криві рН-метричного титрування розташовані при 

нижчих значеннях рН, ніж криві титрування самих комплекситів (ЦГ, х=0,0-0,32; 

НАГ, х=0,0 і 0,049), а при утворенні ВМКС НАГ в області рН 3,8-6,2 (х=0,17 і 

0,32) їхні рН стають значно вищі. Про комплексоутворення свідчать смуги 

поглинання в спектрах дифузного відбивання (СДВ), зумовлені d-d-переходами, і 

величина обмінної ємності полімерів за йонами металів (gm). Остання найбільша 
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в воді, зменшується в суміші х=0,049, мало змінюється при зростанні вмісту ДО, 

але відмінна для однакових за катіонами металів ВМКС ЦГ і НАГ. Одержані 

результати в поєднанні з аналогічними літературними даними про модельні 

низькомолекулярні сполуки дозволяють вважати, що комплексоутворення 

відбувається з Г групами комплекситів за умов: рН 2,0-6,2 для ЦГ в усіх сумішах, 

у НАГ в воді і суміші х=0,049, а в сумішах х=0,17 і 0,32 в інтервалі рН 2,2-3,8. В 

області рН 3,8-6,2, поряд з Г групами, при х=0,17 і 0,32 в утворенні ВМКС НАГ, 

ймовірно, приймають участь А групи комплексита. 

Встановлені закономірності в цілому є результатом впливу ефекту 

ланцюга, який є причиною відміни значень Кст. ВМКС від таких відповідних 

комплексів гідроксамових кислот і обернення ряду стійкості ВМКС ЦГ 

(Сu
2+

>Со
2+

>Ni
2+

) при х=0,0 і 0,049. Останній факт (згідно СДВ) зумовлений 

співіснуванням в волокні координаційних центрів йонів Ni
2+

 октаедричної та 

тетраедричної структур, спотворення стереохімії яких є наслідком впливу 

полімерного ланцюга. Тип ізотерм залежності lgКст.=f(1/)  також визначається 

співвідношенням впливу сольватації і «полімерних» чинників. Останні  

спричиняють різний характер ізотерм ВМКС і відповідних низькомолекулярних 

комплексів. Побудовані ізотерми однакові у ВМКС обох комплекситів і не 

залежать від природи йонів металів, а значення lgКст. в сумішах більші, ніж у 

воді. Екстремальний   характер змінювань   lgКст.   при  зростанні    вмісту  ДО   

зумовлений структурними особливостями сумішей (х=0,17), пересольватацією 

частинок (х=0,17) і перебудовою координаційних центрів ВМКС через 

входження до їхньої сфери молекул ДО (х=0,049, 0,32). зміну величин Gст., 

Hст., Sст. в сумішах х=0,049, 0,17 . Більша, ніж у воді, стійкість ВМКС у 

сумішах дозволяє прогнозувати можливість застосування комплекситів для 

очистки розчинів ДО від домішок d-перехідних елементів. Зважаючи на природу 

йонів металів і утворення ними з лігандними групами комплекситів міцних 

координаційних зв‘язків, отримані ВМКС випробувано також як каталізатори в 

модельній реакції розкладання пероксиду водню. Попередньо встановлено, що 

комплексити та їх аналоги - БГК і бензамідоксим є інгібіторами процесу, а 

швидкість () реакції в присутності їхніх комплексів з йонами Сu
2+

, Ni
2+

, Со
2+

 

нижча, ніж при добавках відповідних ВМКС. В залежності від природи йона 

металу каталітична активність ВМКС змінюється в межах одного порядку і 

за величиною  зростає з підвищенням значень Кст. ВМКС (рН 5,5-6,5). 

Експериментально встановлено, що в області рН 5,5-12,5 активність залежить від 

типу низькомолекулярних лігандів, що оточують йон металу в полімері, і від 

здатності їх донорних атомів підвищувати рухливість електронної щільності на 

йонах металів. Відомо, що молекули ДО сприяють підсиленню цього ефекту. 

Тому можна вважати доцільним розробку каталізаторів на основі досліджених 

ВМКС, що містять молекули ДО. 
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УДК 631.33.024.2 

АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ СОШНИКОВИХ СИСТЕМ  

ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

 

Дьяконов С.О., канд. техн. наук, доцент, Пахучий А.М., старш. викладач 

кафедра механізації та електрифікації с.-г. виробництва і безпеки 

життєдіяльності 

 

На сьогоднішній день багато систем обробітку ґрунту, зокрема 

мінімальна, не забезпечують необхідної якості підготовки посівного ложа. А 

своєчасні і дружні сходи, нормальний розвиток рослин, формування 

високого врожаю значною мірою залежить від глибини загортання насіння. 

Глибина загортання насіння повинна бути однаковою, інакше виходять 

різночасові сходи і рослини виявляються не рівноцінними за своєю 

індивідуальною потужністю, що із-за конкуренції між ними не дозволяє 

отримати продуктивний стеблостій оптимальної щільності. На якість 

розподілення насіння за глибиною впливає крім підготовки ґрунту і 

конструкція сівалки, а саме сошник. Основне призначення якого – розкрити 

борозенку, укласти в неї насіння на задану глибину і закрити вологим 

ґрунтом. Залежно від агротехнічних вимог, особливостей посівного 

матеріалу і ґрунтових умов застосовуються сошники різних конструкцій. 
Істотний вплив на рівномірність ходу сошників має здатність 

копіювати рельєф поля. Конструкція і параметри сошникової системи 
повинні забезпечувати копіювання поверхні поля, зберігаючи при цьому 
встановлену глибину загортання насіння. Дослідження, спрямовані на 
вдосконалення процесу роботи і конструкції сошників більшою мірою носять 
експериментальний характер ніж теоретичний. Обґрунтуванням параметрів 
сошникової системи займалися П.М. Василенко, М.М. Сєвєрнев, Д.В. 
Пологих, І.В. Морозов, В.А. Агейчик, Г.М. Бузенков і інші. 

З усього різноманіття типів сошників можна віддати перевагу дисковим 
сошникам. Основними перевагами яких є невеликий тяговий опір, задовільна 
робота на неякісно оброблених ґрунтах, а також грудкуватих і багатих 
кореневими та рослинними залишками. Крім того вони найбільш працездатні 
в різних умовах і завдяки цій якості отримали широке застосування на 
зернових сівалках. Але такі сошники недостатньо забезпечують необхідну 
якість загортання насіння в ґрунт. За даними раніше проведених дослідів 
визначено, що дводискові сошники достатньо нерівномірно розподіляють 
насіння за глибиною; відхилення від глибини загортання для певних умов 
може досягати 30%. Спираючись на проведені дослідження та досвід 
провідних виробників зернових сівалок запропоновано обладнати серійну 
дводискову сошникову систему опорно-прикочуючим котком. 

З метою вивчення впливу конструкцій сошникових систем, режиму їх 
роботи на рівномірність ходу сошника за глибиною провели порівняльні 
випробування в польових умовах при сівбі озимої пшениці. 

Для цього на зернову сівалку СЗ-3,6 була встановлена сошникова 
система з опорно-прикочуючим котком замість серійної. Сівалку 
агрегатували з трактором ЮМЗ-6Л. Посів озимої пшениці здійснювався на 
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полі, що підготовлено під сівбу за традиційною технологією: лущення стерні, 
оранка, культивація на глибину 8-12 см, друга культивація, передпосівна 
культивація. Глибину загортання насіння встановили на 6 см. Вологість 
ґрунту на час сівби становила 22,9 %. 

Визначення впливу швидкості руху агрегату на рівномірність 

розподілу насіння за глибиною сошниками проводили на трьох швидкісних 

режимах (середні швидкості рузху 7,06; 8,24; 10,33 км/год). Вплив 

конструкції сошникових систем на рівномірність розподілу насіння за 

глибиною проводили при постійному швидкісному режимі для наступних 

варіантів: 

- сівба серійною дисковою сошниковою системою без подальшого 

прикочування; 

- сівба серійною дисковою сошниковою системою з опорним котком 

без подальшого прикочування посівів. 

Після чого на облікових ділянках площею 10 м
2
 визначали 

рівномірність розподілу насіння за глибиною шляхом вимірювання 

етіолованої частини рослин, а отримані при обробці результати оцінювали 

коефіцієнтом варіації глибини ходу сошника. 
Отримані результати показують, що сівба серійною сошниковою 

системою без операції прикочування і сівба сошниковою системою з опорно-
прикочуючим котком без прикочування із збільшенням швидкості руху 
агрегату призводить до погіршення рівномірності загортання насіння за 
глибиною в першому випадку в 1,3 рази, а в другому – в 1,6 рази. Але при 
посіві сошниковою системою з опорно-прикочуючим котком рівномірність 
загортання насіння за глибиною зі збільшенням швидкості руху 
поліпшується приблизно в 1,8 рази в порівнянні з сівбою серійною 
сошниковою системою. Достовірність відмінностей між варіантами дослідів 
за критерієм Фішера на рівні 95 %. При порівнянні середніх за варіантами в 
досліді впливу швидкості на рівномірність глибини ходу сошника за t - 
критерієм визначили, що різниця середніх істотна на рівні 99 % ( рt =6,223 > 

тt =3,708). У досліді впливу швидкості на рівномірність глибини ходу 

сошника при порівнянні середніх за варіантами за t - критерієм визначили, 
що різниця середніх істотна на рівні 90 % ( рt =2,166 > тt =1,943). А при посіві 

з максимальною швидкістю руху рівномірність загортання насіння за 
глибиною вище в 1,2 рази, в порівнянні з серійною сошниковою системою на 
мінімальній швидкості руху. 

Висновки. Використання серійної дискової сошникової системи 

зернової сівалки, що обладнана опорно-прикочуючим котком, сприяє 

поліпшенню рівномірності загортання насіння за глибиною в 1,4...1,8 рази. 

Забезпечує можливість збільшення швидкості руху агрегату до 10 км/год без 

погіршення агротехнічних вимог до відхилення від глибини загортання 

насіння. Також опорно-прикочуючий каток не тільки забезпечує стійкість 

ходу сошника за глибиною, але і виконує функції локального прикочування, 

забезпечуючи (у рядках) прикочування насіння. 
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УДК 631.362 

ТРАВМУВАННЯ ЗЕРНА ШНЕКОМ ОЧІСУЮЧОЇ ЖАТКИ 

 

Дьяконов С.О., канд. техн. наук, доцент, Пахучий А.М., старш. викладач 

кафедра механізації та електрифікації с.-г. виробництва і безпеки 

життєдіяльності 

 

Збирання є завершальною операцією в технології вирощування 

сільськогосподарських культур. Період збирання зернових колосових і 

зернобобових культур обмежений агрономічними строками в 6-7 днів від 

початку повної стиглості зерна. Ще більш жорсткі вимоги до збирання рапсу 

та інших культур, які легко осипаються. У структурі загальних витрат на 

виробництво сільськогосподарських культур збирання займає 31-50% витрат 

енергії і 45-60% трудових витрат. 

Технологія збирання рослин на корені очісуючою жаткою є 

альтернативою традиційної технології. Суть технології виражена її назвою і 

полягає в повному або частковому відділенні зернівок від колоса без зрізання 

або обриву стебла рослини за допомогою якого-небудь знаряддя. Після 

прибирання за цією технологією в жниварку поступає вільне зерно, обірвані 

колоски, полова і невелика кількість стебел рослин, а в полі залишається 

солома. Маса домолочується в молотарці зернозбирального комбайна, 

сепарується і зерно накопичується в зерновому бункері. 

Процес роботи очісуючого жатки розглядаємо як ряд послідовних 

взаємозалежних етапів, в якому вихідні параметри попереднього етапу є 

вхідними даними для наступного. Перший етап, взаємодія стебла очісуючого 

рослини з зубами очісуючого барабана детально розглянуті Шабановим П.А.. 

Другий етап, взаємодія колоса очісуючого рослини з зубами очісуючого 

барабана був розглянутий цим же автором. При розробці математичної 

моделі процесу взаємодії колоса з зубами було розглянуто варіант, коли 

очісуючи зуби є продовженням радіусів барабана, а вектор швидкості 

зернівки після відриву спрямований по дотичній до кола, проведеної через 

точку контакту колоса з зубом. Третій етап, рух зернівки після відриву, вже 

виходячи з того, що зернівка після відриву рухається по очісуючому зубу, 

але з початковою швидкістю, що дорівнює нулю розглянуто в роботах. При 

такому допущенні ігнорується факт, що зерновка володіє пружними 

властивостями. Четвертий етап, рух зернівки після її сходження з зуба до 

моменту контакту з внутрішньої поверхнею переднього кожуха жатки. 

Залежно від кута нахилу вектора швидкості до поверхні кожуха в точці їх 

контакту, зерновка або буде ковзати по ній у напрямку до інтегрує шнек, або 

станеться пружний удар в результаті якого зміниться і величина і напрямок 

швидкості. 
Завершальним етапом подачі очісаної маси шнеком жатки до комбайну 

є транспортування зерна до похилого транспортера. Цей процес відрізняється 
від класичного процесу транспортування зрізаного урожаю, тим що в 
очісуючий жатці майже 90% вільного зерна, що суттєво впливає на його 
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травмованість. Якщо провести огляд використання шнеків у виробництві 
зерна, то ми побачимо, що вони використовуються майже у всіх машинах які 
задіяні у даному виробництві. А саме: шнеки зернозбирального комбайна, 
мобільних та стаціонарних завантажувальних машин, очисних, 
зерносушильних, машин для передпосівної обробки насіння (шнекові 
протруювачі). І на усіх цих етапах відбувається контакт насінини з робочою 
поверхнею шнекового транспортеру що призводить до її травмування. Згідно 
даних О.П. Тарасенка, кількість травмованих насінин після проходження 
всієї технологічної лінії по збиранні, післязбиральної та передпосівної 
обробки становить 80-90%. На робочі органи транспортувальних машин 
припадає 28,8-79,4%. Установлено що кожні 10% травмованих насінин 
знижують урожайність пшениці на 1,0-2,5 ц/га. 

Травмування зерна залежить від таких факторів: 
- ймовірності контакту нетравмованої зернини з поверхнею тертя; 
- швидкості зернини з якою вона вдаряється об робочий орган; 
- часу (протяжності) транспортування з наявним ударом чи тертям 

зернини із витком або кожухом шнекового транспортеру; 
- ймовірності защемлення зернини між витком і кожухом. 
Ці фактори напряму залежать від конструкційних і технологічних 

параметрів транспортуючих машин, а також від фізико-механічних 
характеристик транспортованого матеріалу. 

До конструкційних параметрів слід віднести: крок спіралі шнека, 
товщину і радіус заокруглення торцевої частини витка, матеріал 
виготовлення, шорсткість робочої поверхні витка і кожуха, ширини спіралі, 
діаметр осі шнека, діаметр кожуха, радіус кривизни траси транспортування, 
кут нахилу витка до нормального перерізу рукава, величину 
завантажувального і вивантажувального вікна, зазор між витком і кожухом 
шнека. 

Технологічні: частота обертання шнека, висота транспортування, 
коефіцієнт завантаження, кут нахилу транспортера та осьова швидкість 
зернового потоку. Фізико-механічні характеристики транспортованого 
матеріалу – це твердість, стиглість, вологість і геометричні розміри 
насінини.В подальшому розглянемо кожен із цих факторів, від чого вони 
залежать і на що впливають.Одним із основних чинників, через який 
відбуваєтьсятравмування зерна, є спрацьовування робочих поверхонь 
транспортерів зерновим потоком. Що супроводжується збільшенням зазору 
між витком і кожухом, а також шорсткість поверхні. 

З підвищенням частоти обертання шнека збільшується травмування 
зерна. Це зумовлено тим, що при збільшені обертів збільшується ймовірність 
защемлення насінини між витком і кожухом. Так як відбувається 
переміщення зернового потоку від центральної (осьової) частини витка до 
його країв. Також зникає сепарація, що збільшує ймовірність контакту не 
травмованої насінини з поверхнею тертя і її травмуванням.  

Прикріплення еластичного матеріалу на витки шнеку позитивно 

впливає на подачу зібраної маси до  похилого транспортеру та зменшує 

травмування зерна в каналі шнеку озимої пшениці 1,2%, ячменю 2,0%, 

мікротравмування озимої 3,1%, ячменю 4,5%, що є допустимо за 

агровимогами, а також очищення підшнекового простору.  
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УДК 378.14 

ВПЛИВ МУЗИКИ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Євсюков О.Ф., канд. пед. наук, доцент 

кафедра філософії 

 
Позитивний вплив музики на людину (і на все живе) насправді факт, 

вже неодноразово доведений численними експериментами вчених з різних 
країн. 

Дослідження впливу музики на певні психічні, фізіологічні і біохімічні 
процеси почали проводитися в кінці XIX, початку XX століть: Догель В. М. 
(1888), Бугославський В. О. (1891), Тарханов В. Р. (1893) та ін. Певний 
інтерес до використання музики у трудовій діяльності на промислових 
підприємствах виник у 60-х роках XX століття: Перроте А. А., Гольварг І. А., 
Повилейко Р. П., Полякова В. Б. (1968) та ін. Трохи пізніше були зроблені 
спроби використовувати музику для підвищення ефективності тренувань 
спортсменів: Стукачев В. І. (1968), Озолін Н. Р. (1978), Коджаспиров Ю. Р. 
(1991) та ін. 

Вченими доведено, що саме всебічний вплив на людину чинить 
класична музика. Саме про вплив класичної музики на людину йдеться 
найбільше. Вчені приписують класичним творам просто чудодійний ефект. 

Щоб зрозуміти, як на вас впливає музика того чи іншого жанру, слід 
просто поспостерігати за своїми емоціями і відчуттями. 

Музика може покращувати, бути нейтральною або навіть погіршувати 
окремі психомоторні якості і фізичну працездатність. Впливаючи на 
мотиваційну сферу людини, сприйняття, психічні стани можна 
опосередковано керувати процесом впливу музики на навчально-практичну 
діяльність. 

Гіпотетично ми припускаємо, що використання у навчально-
практичному процесі аграрного вишу науково-обґрунтованого музичного 
фону створить передумови для максимальної реалізації потенційних 
можливостей студента. 

Для успішного застосування музики в навчальній і виробничій 
практиці, а також у весняно-польових роботах необхідно використовувати 
три основних фактора: конкретний вид діяльності, індивідуально-
психологічні особливості студента і структуру музики. При цьому процес дії 
музики на практичну діяльність виявляється під впливом наступних умов: 
ставлення до музики, сприйняття музики, дії музики на психічний стан 
студента. У цих випадках студенти можуть здійснювати навчально-
практичну діяльність інтенсивно, розкуто і з бажанням. 

А практична значимість застосування музики в навчальній і виробничій 
практиці, а також у весняно-польових роботах полягає в тому, що спеціально 
розроблена методика комплексного застосування музичного супроводу в 
навчально-практичному процесі студентів дозволить домогтися високих 
результатів меншими вольовими зусиллями як студентів так і викладачів. 

Таким чином, викладачі отримують можливість керувати реальним 
процесом дії музики на навчально-практичну діяльність студентів через 
регуляцію і саморегуляцію деяких психічних властивостей, процесів і станів.  
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УДК 632.754:634.11(477.54) 

ГРУШЕВИЙ КЛОП – STEPHANITIS PYRI F. (HEMIPTERA: 

TINGIDAE)  

В ЯБЛУНЕВОМУ САДУ ННВЦ «ДОСЛІДНЕ ПОЛЕ»  

ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА 

 

Євтушенко М.Д., канд .біол. наук, професор 

кафедра зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова  

 

Поширення: південна частина СНД, Україна (до лінії Луцьк, Коростень, 

Чернігів), Рамонь (північніше Воронежа), Саратов, Уральськ, Оренбург. Зони 

значного розмноження та шкідливості: Молдова, Україна (Степ, південна 

частина Лісостепу), Кавказ, Середня Азія, Європа – від узбережжя 

Середземного й Чорного морів і північніше до 52
0
С паралелі, включаючи 

Бельгію, Німеччину, Польщу до Сандомира, а також в Сирії, північній 

Африці, Іраку і Афганістані.  

Живиться переважно яблунею, грушею, рідше кісточковими породами 

розоцвітих. Може живитися на липі, березі, білій акації, ліщині та ін.  

Довжина дорослих особин від переднього краю голови до вершини 

складених передніх крил 3,5 мм, довжина тіла 2,8 – 3,3 мм. Тіло плоске, 

видовжено овальної форми, знизу чорне або рудувате. Передньогруди з 

листоподібними бічними виростами, надкрила листоподібно розширені, 

світлі, з мереживним малюнком; вусики 4–членикові, тонкі, вдвічі коротші 

тіла; очі червоні. У самок яйцеклад складається з двох пилкоподібних 

відростків. Яйце колбоподібно вигнуте, довгасте, довжиною 0,4 – 0,45 мм, 

сіре, до вершини трохи загострене. Личинка імагоподібна, завдовжки від 0,6 

до 2,3 мм, плоска, довгаста, білуватого кольору з коричневою головою і 

тонкими довгими шипиками з боків тіла.  

Зимують статевонезрілі дорослі клопи серед опалого листя, в тріщинах 

кори, серед інших залишків рослин поблизу місць розмноження. Особливо 

багато їх скупчується в садозахисних і лісових насадженнях під відсталою 

корою, лишайниками на деревах. Місця зимівлі залишають досить пізно. На 

яблуні з‘являються після появи листя, заселяючи дерева яблуні та груші на 

півдні України наприкінці квітня – на початку травня, в Лісостепу – в 

середині травня.  

Під час весняних міграцій за 7 – 10 днів при сприятливих погодних 

умовах (відсутність похолодань і тривалих дощів), клопи можуть залітати на 

2 – 5 км від місць зимівля. Додатково живляться, висмоктуючи сік із листя. 

Чисельність їх на плодових деревах на початку вегетації звичайно невелика. 

Самиці, що зимували, живуть довго, у зв‘язку з чим відкладання яєць може 

розтягуватися на 1,5 – 2 місяці, хоча більша частина популяції відмирає до 

початку – середини липня. Вони відкладають яйця купками по 7 - 10 штук з 

нижньої сторони листка, звичайно з боків вздовж центральної жилки, 

вводячи їх у тканину за допомогою яйцеклада. Частіше яйця відокремлені 
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одне від іншого майже на ширину кришечки яйця. Плідність самок може 

досягати 400 – 500 яєць, але вона не перевищує 100 – 150.  

Ембріональний період на півдні ареалу (Крим) триває 20–28, а 

північніше (Лісостеп) – близько 30–35 діб.  

Масове відродження личинок відбувається у Лісостепу в липні, на 

півдні – в середині червня. В міру відродження личинки скупчуються в тісну 

групу на нижній стороні листка і, залишаючись малорухомими, висмоктують 

сік. Це місце з часом окреслюється білуватою плямою. Пошкоджене листя 

знебарвлюється, забруднюється клейкими екскрементами й линочними 

шкірками. Кількість личинок у групі коливається від декількох особин до 3–4 

десятків. Групи в 10–20 особин частіше складаються з личинок одного або 

близького віку, але в більших або маленьких колоніях віковий склад різний, 

що вказує на їхнє випадкове формування. Личинки розвиваються впродовж 

20 -25 діб, проходячи шість віків.  

Сильніше заселяються гілки нижнього й середнього ярусів зі сторони, 

захищеної від вітрів. Насадження схилів, що інтенсивно освітлюються 

сонцем і продуваються вітром, заселяються слабкіше, але в Лісостепу, де 

сонячна інсоляція слабкіша, а вологість повітря трохи вища, грушевий клоп 

поводиться вже як типовий мезофіл. Тут він розселяється у всіх ярусах 

дерева рівномірно, хоча й уникає сильних притінків.  

Молоді клопи літнього покоління досить рухливі й не тільки 

переселяються на нове, менш пошкоджене листя, але й перелітають на інші 

дерева.  

У Лісостепу імаго, що з‘явилися, продовжують живитися і з настанням 

холодів і опаданням листя перелітають у місця зимівлі. На більшій території 

України має одну генерацію за рік, у Степу та в Криму є друге покоління, 

розвиток якого відбувається в липні – серпні.  

Шкода, якої завдають клопи, найвідчутніша у посушливі роки. У разі 

значних пошкоджень листя засихає й обпадає, дерева, особливо молоді, 

призупиняють ріст, плоди стають дрібними і часто обпадають.  

В молодому саду ННВЦ «Дослідне поле» ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

грушевий клоп в обліках вперше був виявлений у 2014 р. В наступні роки 

чисельність клопа поступово збільшувалась. На початку міграції клопів з 

місць зимівлі (25.05.2016 р.) їх щільність в середній частині яруса яблунь 

склала 53–84 екз./100 листків, тоді як в нижній – лише 19–38 екз./100 листків. 

В останній пентаді липня місяця (початок відродження гусениць яблуневої 

плодожерки другого покоління) щільність клопів на один листок середньої 

частини яруса становила від трьох до восьми особин на один листок, або  

300–800 екз./100 листків. Таке зростання чисельності популяції грушевого 

клопа пояснюється тим, що після цвітіння яблуні обприскування проводили 

лише проти першого покоління яблуневої плодожерки. 

Клопи продовжували своє живлення весь серпень і вони траплялися на 

листках і плодах навіть під час збирання врожаю, а саме 29.09.2015 р. та 

04.10.2016 р.  
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УДК 57.017.3 

ОСНОВНІ МОТИВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ З ДИСЦИПЛІНИ 

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Єфіменко Н.П., канд. пед. наук, доцент  

кафедра механізації та електрифікації с.-г. виробництва і безпеки 

життєдіяльності 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного 

комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

від 21.10.2010 р. ғ 969/922/216 "Про організацію та вдосконалення навчання 

з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у 

вищих навчальних закладах України".  

Розробка етапів методики навчання з питань безпеки життєдіяльності 

Н.Єфіменко, що є однією з найважливіших функцій професійної діяльності 

майбутніх фахівців вищих аграрних закладів освіти 3 – 4 рівнів акредитації. 

Програму вивчення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» 

складено відповідно до освітньо-професійної програми з певними напрямами 

підготовки. 

Проведений аналіз наукової літератури В.Андронов, Ю.Буц, 

В. Березуцький, В. Джегирей, Є. Желібо, Г. Іванов дозволяє виділити 

декілька методик викладання  дисципліни «Безпека життєдіяльності». 

Формування мотивації та системи заглиблених знань та умінь у цьому 

напрямі має посідати відповідне відображення у цілях змісту професійної 

підготовки майбутнього фахівця. 

Мета дослідження  полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

виявленні основних мотивів, які забезпечують викладання дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» майбутніх фахівців агарно-промислового 

комплексу  

Виклад основного матеріалу. Метою вивчення дисципліни «Безпека 

життєдіяльності» є  формування у майбутніх фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» необхідного в їх професійній діяльності 

рівня знань, умінь та здатностей, які відповідають державним стандартам і 

дають можливість професійно орієнтуватися в питаннях з правових і 

організаційних заходів з питань безпеки. 

В останній час у ВНЗ особливу актуальність набули питання 

підвищення мотивації студентів до навчання. Особливий інтерес до неї 

спостерігається і в зарубіжній педагогіці, присвяченій дослідженню питань 

мотивації навчання, що належить таким авторам, як Є. Ільїн, І.Зимня, 

виділили такі мотиви навчання: соціальні, пізнавальні  та комунікативні. На 

наш погляд, мотивація безпечної життєдіяльності полягає в розумінні 
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життєвої необхідності  та корисності здійснення правильних дій по 

забезпеченню  власної безпеки, безпеки довкілля, суспільства і держави.  

Можна виділити наступні мотиви вивчення дисципліни «Безпека 

життєдіяльності»: пізнавальні, ціннісні та соціальні. При викладанні 

дисципліни «Безпека життєдіяльності» мотивацією є становлення 

пізнавальних мотивів безпеки життєдіяльності, яка починається з 

оперативної оздоровчої інформації під час першої лекції та від того, яка 

інформація відібрана, залежить процес придбання і накопичення знань і 

умінь. Викладачам цієї дисципліни необхідно формувати у студентів  

систему базових знань і умінь з проблеми забезпечення безпечних умов  

існування людини в природному й соціальному середовищі. Необхідно 

стимулювати у студентів цю життєву позицію, навчити їх прийомам 

самоконтролю і необхідності реалізації захисних заходів, заснованих на 

розумінні механізмів виникнення небезпек і спрямованого на їх 

попередження .  

При вивченні дисципліни Безпека життєдіяльності» не менш 

важливими є також ціннісні мотиви студентів. У формуванні певних 

ціннісних мотивів в області безпеки життєдіяльності, розвиток вроджених і 

формування придбаних якостей особистості, які забезпечують можливість 

дієвого попередження реалізації загроз і небезпек та захисту від них.  

Основними соціальними мотивами майбутнього фахівця є: прагнення 

підтримати свій авторитет, справити гарне враження на колектив, контакти з 

товаришами,  соціально-політичні, соціально-економічні та побутові фактори 

рівень спілкування, рівень освіти і культури . 

Аналіз результатів опитування щодо наявності домінуючих мотивів 

безпеки життєдіяльності до занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності» 

студентів факультетів «Облік і аудит» (ОА) і факультет інженерів 

землевпорядкування (ФІЗ), показав, що при виявленні найбільш значимих 

пізнавальних мотивів безпеки  на питання: «Які мотиви є найбільш 

значимими?», студенти відповіли, що це є пізнавальні мотиви. Вони  склали 

у сумі  у студентів факультету ОА – 70,7%  і у студентів ФІЗ – 63, 0%. Це 

говорить про те, що  пізнавальні мотиви є домінуючими, як у студентів 

факультету ОА так  і ФІЗ. Другою групою мотивів є ціннісні мотиви де 

студенти стосовно збереження стану здоров'я з метою підвищення 

працездатності і витривалості відповіді були однаково позитивні: у студентів 

факультету ОА склали по 16,3%,  у студентів факультету ФІЗ склали – 22,0%. 

Знання соціально небезпечних факторів у системі соціальних мотивів склав  

відсоток позитивних відповідей: у студентів ОА він склав  13%, в той же час 

у студентів ФІЗ склав 15% . 

Висновки. Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити 

наступні висновки:  домінуючими визначено пізнавальні мотиви безпечних 

умов середовища існування, другою групою мотивів є ціннісні мотиви де 

студенти стосовно збереження стану здоров'я з метою підвищення 

працездатності і витривалості.  
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УДК 631.445.41:631.417.2 

ГУМУС ЧОРНОЗЕМІВ ТИПОВИХ ЗА ЕКОЛОГОЗБЕРІГАЛЬНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ЗЕМЛЕРОБСТВА 

 

Жернова О.С., канд. с.-г. наук, старш. викладач  

кафедра ґрунтознавства 

 
Першочерговим завданням сучасного землеробства є збереження і 

відтворення родючості орних земель. Сьогодні сільськогосподарське 
виробництво стає все більш залежним від екологічних факторів, які постійно 
змінюються під його впливом. Це стосується не тільки фермерських 
господарств, що розташовані в межах одного ландшафту, але і 
товаровиробників різних екологогеографічних районів, у зв‘язку з 
формуванням направлених потоків товарної продукції, насіннєвого 
матеріалу, добрив, меліорантів тощо. У зв‘язку з цим набуває особливого 
значення оптимізація стратегії природокористування для попередження 
негативних наслідків. Одним з важливих аспектів у вирішенні цієї проблеми 
є оптимізація гумусового стану ґрунту, який являється базисом рівня 
ґрунтової родючості. 

Гумус представляє собою відносно динамічну складову частину ґрунту, 
яка зазнає якісних і кількісних змін під впливом низки чинників, серед яких 
провідним є господарська діяльність людини. Завдяки значним запасам 
енергії, вуглецю, практично усіх елементів живлення рослин, які зосереджені 
в ґрунтовому гумусі, він впливає на всі агрономічно важливі властивості 
ґрунтів. 

Мета роботи – дослідити уміст гумусу та його колоїдні форми 
чорноземів типових в умовах органічного землеробства.  

Досліджено чорноземи типові ПП «Агроекологія» Шишацького району 
Полтавської області.  

Найважливішим завданням в «Агроекології» вважається природне 
відтворення родючості ґрунту. Його вирішують шляхом широкого 
застосування органічних добрив. По-перше, тут вносять на гектар сівозмінної 
площі в середньому 20–30 т гною, який отримують від власного стада. 
Щороку ферми підприємства виробляють понад 70 тис. т гною. По-друге, у 
господарстві широко застосовують сидеральні добрива. Бур‘яни та пожнивні 
рештки не знищують за допомогою гербіцидів, а заробляють у ґрунт, 
отримуючи таким чином додаткову безкоштовну органіку, яка працює на 
його родючість. 

Обрані наступні варіанти: переліг 30 років, контроль, органічна 
система удобрення, сидеральна система удобрення та мінеральна система 
удобрення. Індивідуальні зразки відбирали через кожні 10 см до глибини 50 
см.  

Уміст гумусу у ґрунтах визначали за методом І. В. Тюріна в 
модифікації С.М. Сімакова (ДСТУ 4289:2004). Уміст колоїдних форм гумусу, 
за О.Н.Соколовським. 

Дослідження умісту загального гумусу (ЗГ) в чорноземах типових 
середньосуглинкових показали що варіант перелогу порівняно з контролем, а 
також з усіма іншими досліджуваними варіантами має найвищий ЗГ так як 
цей варіант є природним фітоценозом. Так у 0-10 сантиметровому шарі 
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чорнозему цього варіанту становить 6,7 %, з глибиною гумусованість у 
ґрунті під перелогом зменшується і вже у шарі 40-50 сантиметрів уміст 
гумусу складає 4,24 %, що на 2,5 % менше. Це пов‘язано з наявністю 
великого об‘єму фітомаси, що є джерелом органічних решток на цьому 
варіанті. 

У варіанті без застосування добрив (контроль) відмічається тенденція 
до зменшення вмісту загально гумусу порівняно з чорноземом перелогу. Так, 
у шарі ґрунту 0-10 сантиметрів уміст загально гумусу становить 4,20 %, що 
на 2,5% нижче чорнозему, що формується в умовах перелогу.  

У цілинних ґрунтах формується поверхневий насичений відмерлими 
рештками шар, у якому відбувається більш активне новоутворення гумусу, 
порівняно з агрочорноземом. Із глибиною вміст загального гумусу в 
чорноземі контролю дещо зменшується і на глибині 40-50 сантиметрів 
становить 3,61 %. 

За органічної системи удобрення спостерігається підвищення вмісту 
загального гумусу у чорноземі типовому середньосуглинковому особливо у 
шарі 0-10 сантиметрів і становить 5,59 %, що на 1,39 % більше порівняно з 
ґрунтом контролю. У більш глибоких шарах ґрунту також спостерігається 
накопичення гумусу, але менш інтенсивніше ніж у шарі 0-10 сантиметрів і на 
глибині 40-50 сантиметрів складає вже 3,59 %, що на 2,0 % менше порівняно 
з шаром 0-10 сантиметрів.  

При застосуванні мінеральної системи удобрення у шарі 0-10 
сантиметрів відзначається найнижчий уміст загального гумусу – 4,60 % у 
порівнянні з усіма удобрювальними варіантами. Із глибиною показник 
гумусу по профілю чорнозему типового середньо суглинкового зменшується 
і на глибині 40-50 сантиметрів – 3,57 %.  

Застосування сидеральної системи удобрення сприяє збільшенню 
вмісту загального гумусу, відносно шару чорнозему контролю. Але 
порівняно з органічною системою удобрення значення вмісту загального 
гумусу нижчі. 

Проведені дослідження колоїдних форм гумусу засвідчили, що в 
чорноземах типових під перелогом, що являється природною екосистемою 
частка пасивної форми гумусу у складі загального гумусу є найвищою 2,6 %, 
що на 1,6 % більше порівняно з контролем і з глибиною зменшується до 1, 4 
%. 

Висновок. Найвищий уміст гумусу в господарстві має чорнозем 
ділянки перелогу, в 0-10-сантиметровому шару – 6,70 %. Застосування 
органічної системи удобрення сприяє підвищенню вмісту загального гумусу 
в чорноземі типовому. Сидеральна система удобрення також підвищує вміст 
загального гумусу, але порівняно з органічною системою удобрення значення 
вмісту загального гумусу дещо нижчі. За мінеральної системи удобрення 
відбувається збіднення на гумус ґрунту порівняно з усіма досліджуваними 
варіантами.  

Дослідження колоїдних форм гумусу показали, що варіант чорнозему 
під природним фітоценозом у складі загального гумусу має більший відсоток 
пасивної форми гумусу на відміну від варіантів під впливом 
сільськогосподарського використання. Серед агрочорноземів більше 
пасивної форми у гумусі чорнозему за органічною і сидеральної системи 
удобрення, особливо це характерно для верхнього 0-10 сантиметрового шару 
ґрунту.  
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УДК 632:633.11 

ЕФЕКТИВНІСТЬ АЛЬТО СУПЕР 330 ЕС  
У ЗАХИСТІ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ВІД ХВОРОБ 

 

Жукова Л.В., канд. с.-г. наук, старш. викладач;  

Ємленінова А.М., магістрант 

кафедра фітопатології 

 

Рослини пшениці ярої з моменту сівби аж до збирання можуть 

уражатися багатьма хворобами, що призводить до зниження врожаю зерна та 

його якості. Щорічні втрати зерна від хвороб становлять понад 10-20 % 

потенційного врожаю. З інтенсифікацією виробництва і збільшенням 

продуктивності рослин шкідливість хвороб посилюється і втрати можуть 

перевищити 50 %. 

Найпоширенішими у посівах зернових колосових культур є 

захворювання, збудники яких поширюються за допомогою повітряних течій і 

уражують рослини впродовж усього періоду вегетації. Шкідливість 

інтенсивного розвитку цих хвороб полягає у ранньому і передчасному 

відмиранні листя, у глибокому порушенні фізіологічних процесів у середині 

рослини, внаслідок чого значно знижується не лише кількість, а й якість 

урожаю. 

Серед хвороб найбільш поширеними у 2016 році в умовах ДП ДГ 

"Елітне" Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва виявились септоріоз і 

жовта іржа. Септоріоз є однією з найбільш поширених і шкідливих хвороб 

пшениці ярої. Ураження хворобою призводить до зменшення асиміляційної 

поверхні листків, викликає недорозвиненість колосу і передчасне дозрівання 

злаків. Недобір зерна іноді становить 30 % і більше. Масовому розвитку 

хвороби сприяє температура +12...25 °С, наявність краплинної вологи або 

відносна вологість повітря 90–100 % — за таких умов пікноспори можуть 

прорости протягом кількох годин після виходу з пікнід, але мінімальний 

поріг розвитку хвороби — +5 °С. Крім того, при внесенні збалансованого 

повного мінерального добрива підвищується стійкість рослин до септоріозу, 

а при однобічному внесенні азотних — знижується. 
Жовта іржа теж досить шкідливе захворювання пшениці ярої. 

Збудником є гриб Puccinia striiformis / glumarum. Особливо шкідливе 
ураження частин колоса. Зерно не наливається, підсихає, стає щуплим і 
легким. Пізніше в місцях ураження під епідермісом формуються темно-бурі, 
майже чорні теліопустули. Зимує збудник урединіоміцелієм на посівах, 
падалиці, дикорослих злаках. Оптимальна температура проростання 
урединіоспор 11-13°С. Розвитку сприяє м‘яка зима, волога та прохолодна 
погода навесні і в першій половині літа. Джерелами інфекції можуть бути 
дикі злаки, падалиця зернових, уражені посіви. 

Ефективний захист від хвороб забезпечує лише застосування 
фунгіцидів. При цьому важлива роль відводиться раціональному й 
обґрунтованому вибору з широкого сучасного асортименту саме ефективних 
хімічних препаратів та вчасному їх застосуванню в оптимальні строки. 
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Дослідження з даного питання були проведені у 2016 році в умовах ДП 
ДГ "Елітне" Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. Метою досліджень 
було вивчення динаміки розвитку основних хвороб на посівах пшениці ярої 
та встановлення ефективності заходів захисту культури, що здійснювали в 
господарстві. 

Матеріалами для досліджень слугували: сорт пшениці ярої Спадщина; 
протруйник фунгіцидної дії Вітавакс 200 ФФ, в.с.к. (д.р. тирам 200 г/л + 
карбоксин 200 г/л); фунгіцид Альто Супер 330 EC, к.е. 

Протруювання насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння) 
проводили за 10 днів до посіву. У фазу виходу в трубку здійснювали 
обприскування посівів пшениці ярої фунгіцидом  Альто Супер 330 EC, к.е.  з 
нормою витрати 0,5 л/га.  

Альто супер 330 ЕС, к.е. Комбінований фунгіцид захисної і 
терапевтичної дії, до складу якого входять дві діючі речовини: ципроконазол, 
80 г/л + пропіконазол, 250 г/л. 

Як й інші триазолові сполуки ципроконазол є інгібітором біосинтезу 
ергостерону (провітаміну Д2) – ІБЕ, а точніше – інгібітором С-14-
демитилювання в реакціях біосинтезу стиролів (ДБС) у грибів. При обробці 
рослин швидко проникає у бруньки та стебла й рухається при формуванні 
листя переважно акропетально. Здатний проникати з однієї поверхні листка 
на іншу. 

Обидві діючі речовини швидко поглинаються рослинами та 
транспортуються в ксилемі акропетально. Така системна транслокація сприяє 
хорошому оптимальному розподілу активних речовин всередині рослини на 
стадії формування першої гаусторії, зупиняючи розвиток грибів. Хоча 
біологічний спосіб дії ципроконазолу та пропіконазолу дає змогу 
використовувати препарат для захисту, лікування рослин чи знищення 
збудника хвороби, найкращий результат вдається досягти при використанні 
фунгіциду в ранній період розвитку хвороби. 

Динаміку розвитку хвороб пшениці ярої визначали шляхом проведення 
систематичних обліків виробничих посівів за загальноприйнятими 
методиками та шкалами обліку. У фазу молочної стиглості розвиток 
септоріозу та жовтої іржі на пшениці ярій становив відповідно 27,3 та 18,5 %. 
Технічна ефективність застосування фунгіциду Альто Супер 330 EC, к.е., в 
цей період,  становила 57,3 та 61,5 % відповідно. 

Крім того, використання даного фунгіциду для захисту посівів пшениці 
ярої від основних листостеблових хвороб, в тому числі і септоріозу, 
дозволило додатково отримати 0,13 т/га насіння (урожайність у контролі 
склала 4,21 т/га). 

На захист від шкідливих організмів в посівах пшениці ярої повинен бути 
спрямований весь комплекс агротехнічних заходів (сівозміна, обробіток 
ґрунту, строки сівби, норми висіву, підбір стійких сортів та ін.). За сучасних 
умов уникнути хімічних обробок посівів пшениці ярої без значного зниження 
врожайності від негативного впливу шкідливих організмів практично не 
вдається. Тому застосовувати пестициди на посівах пшениці ярої слід тільки 
за результатами моніторингу за фітосанітарним станом посівів при 
перевищенні економічних порогів шкодочинності шкідливими об‘єктами.  
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ОСОБИСТІСНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНСЬКОГО  

СОЦІАЛЬНОГО МЕНТАЛІТЕТУ 

 

Заздравнова О.І., д-р філос. наук, професор 

кафедра філософії 

 

Самобутність та оригінальність українського менталітету визнають, 

мабуть, усі дослідники українських реалій нашого часу. Утвердження 

Україною свого місця у сучасному цивілізаційному просторі є невіддільним 

як від подальшого знаходження надійних механізмів забезпечення своєї 

етнокультурної ідентичності, так і від будь-якої культурної експансії, яка не 

передбачає свого здійснення за рахунок національних пріоритетів. 

Найактуальнішим завданням у цьому плані передбачається акцентування 

уваги на тих особливостях менталітету нації, що утворюють стрижень усього 

українського конкретно-історичного культурного організму. Йдеться, 

звичайно, і про українське «колективне несвідоме» (за К.-Г.Юнгом). Адже 

специфіка останнього, глибинний фундамент якого складає архетип родючої 

Землі, позбавляє світосприймальні настанови українця агресивної активності, 

породжує культ праці на рідній землі, що є досить близьким за своїм духом 

сучасній цивілізованій свідомості. Вироблений історією в українців 

«психоповедінковий стереотип» полягає саме в активізації протидії  

духовному насиллю для збереження власної усвідомленої ідентичності, свого 

вже освоєного соціокультурного простору. Звідси – працьовитість, 

терплячість, консервативність, схильність до створення маленьких груп на 

базі взаємної приязності, сердечності, тобто кордоцентричної орієнтації. У 

такому оточенні стає природним гостроемоційне переживання 

повсякденності, життєлюбство, пріоритет «серця» над «головою». 

Саме в українському менталітеті активність і багатство душевних 

почуттів і прагнень цінуються значно вище, ніж прояви зовнішньої 

активності. Зміст комплексної характеристики українського соціального 

менталітету, згідно Д.Чижевському, зводиться до того, що «українець цінує 

більше широкий жест, ніж глибокий зміст, більше розмах і кількість, ніж 

внутрішню якість, більше образи, форми, прояви змісту, ніж самий зміст, 

одним словом – цінує більше «здаватися» ніж «бути». На артистичні 

елементи українського менталітету звертають увагу і інші дослідники 

(Б.Цимбалист, Є.Онацький, О.Кульчицький). В поведінці індивіда ця риса 

виявляється як надмірна чутливість, швидкі запальність і охолодження, 

дратівливість на дріб‘язки та байдужість до дійсно важливих речей. Отже, 

перевага емоційного начала над раціональним в українському менталітеті – 

безперечний факт, для якого існує історичне виправдання. Багатозначність і 

незрозумілість соціальних подій на українському просторі, в вирі яких 

постійно знаходиться (до цього часу) пересічна людина, виробляє у неї 

позицію постійного пошуку стійкості і сталості не стільки в цих подіях, 

скільки в самій собі, у своєму внутрішньому житті. 
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Природна саморефлексія українця, тобто самопізнання на побутовому 

рівні, породжує своєрідну бінарну опозицію, де «внутрішня людина» 

протистоїть своєму соціальному і природному буттю, тобто «зовнішній 

людині», хоча відношення до природного і соціального у «зовнішньої 

людини» неоднакове. В менталітеті закріплюється поважне ставлення до 

природних сил; вони якщо не обожнюються, то стають своєрідними 

еталонами краси і гармонії. 

Одночасно в українському менталітеті сформувалося специфічне 

ставлення до влади, яка завжди асоціювалася з насильством над особистістю. 

Таке ставлення формувалося у системі сімейного виховання. Цим 

пояснюється відносна байдужість українців до загальнодержавних інтересів, 

до агресивно-здобувчих настанов у широких масштабах. В українському 

соціальному менталітеті наявний природжений індивідуалізм українця, як 

характерна риса соціального менталітету нації. 

Етнопсихологічні дослідження про українців, початок яких поклав 

М.Костомаров, дають підстави вважати, що в українському менталітеті 

віддається перевага особистому над загальним, індивідуалізм й егоцентризм 

гармонічно уписуються у світоглядні конструкції завдяки інтровертному 

вектору національної свідомості. Ця свідомість була обумовлена тривалий 

час тим, що українська родина виступала основною суспільною одиницею, а 

соціум уявлявся у вигляді своєрідної федерації.  

У центрі сучасного українського соціального менталітету стоїть не 

клас, не стан, навіть не група, а особистість, яка нині сама прагне визначати 

життєві орієнтири в умовах кризи соціальних структур і інститутів. Вже зараз 

соціальні перетворення, що проявляються у процесі індивідуалізації 

суспільного та особистого життя, орієнтовані на різноманітність цінностей та 

поведінки, формують особистість, яка самовизначається не в просторі 

всезагальних форм як таких, а у власному життєвому процесі. Особистість 

отримує шанс розкривати унікальність і неповторність одиничного 

людського існування в усій повноті його виявів: національного, мовного, 

етнічного, статевого, соціокультурного. Різноманітні моделі повсякденного 

життя особистості доповнюють одна одну, вступають у суперечність, 

утворюють єдність життєвого світу як сукупності усіх дійсних і можливих 

горизонтів досвіду людського життя. Все це безпосередньо визначає 

гранично складний зміст еволюціонуючого українського соціального 

менталітету.  

Піднесення національної самосвідомості в Україні потребує пильного 

ставлення до соціального менталітету. Очевидно, що нація виступає стосовно 

окремого індивіда як реальна соціально-духовна основа, завдяки якій індивід 

відчуває себе продовжувачем своїх спільних ознак (мови, культури, традицій 

тощо) у майбутньому. Людський рід – це не тільки загально теоретичне 

поняття, скільки спільність людей, яка на окремих етапах історичного 

розвитку набуває національних рис. Це означає, що прилучення індивіда до 

людства може носити і національний характер.  
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УДК  633.16: 631.445: 631.81 

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РІЗНИХ НОРМ ДОБРИВ НА 

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ТА АГРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО В ОКРЕМОМУ ПОЛІ СІВОЗМІНИ 

СТАЦІОНАРНОГО ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ 

 

Залізовський В.С., канд. с.-г. наук, професор 

кафедра агрохімії 

 

Метою цих досліджень є встановлення  особливостей змін урожайності 

зерна ячменю й агрохімічних показників чорнозему типового від 

застосування різних  норм добрив, для  встановлення параметрів їх впливу  

на продуктивність  ячменю, зокрема,  у другому полі стаціонарного 

польового досліду за період перших двох ротацій сівозміни, а також на 

основні агрохімічні показники ґрунту в цьому полі. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в установлені величини 

впливу систематичного внесення (на протязі 8-ми років)  різних  норм добрив 

на врожайність зерна ячменю та агрохімічні показники ґрунту в окремо 

взятому полі сівозміни. 

Польовий стаціонарний дослід по вивченню впливу органічних і 

мінеральних добрив на врожайність культур у чотирьохпільній сівозміні та 

на зміну агрохімічних показників ґрунту, було закладено у 1983 році 

співробітниками кафедри агрохімії на території дослідного поля 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва із 

таким чергуванням  : кукурудза на зелений корм-озима пшениця - цукрові 

буряки-ячмінь. 

 У попередні роки нами узагальнювались результати досліджень з 

ячменем, проведених у даному досліді в цілому по сівозміні за певні 

проміжки часу (по трьом роком, по ротаціям, тощо). У цій же роботі ми 

вирішили проаналізувати зміну врожайності зерна ячменю та агрохімічних 

показників орного шару чорноземного ґрунту в окремо взятому другому полі 

сівозміни (по якому раніше подібних узагальнень не проводилось) за той 

період часу, коли тут вивчалась ефективність  внесення різних норм 

органічних і мінеральних добрив. Контроль впливу добрив реєстрували по 

ротаціям, тобто через кожні наступні чотири роки. 

Ми проаналізували величини ефективності як прямої дії, так і післядії 

добрив, які вивчались у польовому  досліді,  що складався із семи варіантів,  

закладених у трьохкратній повторності. 

Пряма дія добрив, внесених під ячмінь урожаю 1988 та 1992 років, у 

досліді з нормами добрив,  досліджувалась нами у таких варіантах: 

1.Контроль (без добрив);   2. N60P45K70;   3. (NPK)30;  4. (NPK)40;  5. (NPK)30;    

6. (NPK)40;     7. N60(PK)50. 

Післядія добрив, внесених під три попередники ячменю за 3 роки, 

характеризувалась по варіантам наступними сумарними величинами їх норм 

(Гній [Г]- т/га; мінеральні добрива – кг/га д.р.): 1.Без добрив (контроль);                
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2. N340P260K350; 3.Г-30+(NPK)130; 4. Г-30+N210P190K200; 5. Г-45+(NPK)130; 

6. Г-45+N210P190K200;  7. Г-45+N280P250K270. Що ж стосується післядії сукупної 

кількості добрив, внесених під попередники ячменю за сім попередніх років, 

то вони характеризуються наступними  величинами, по варіантам: 1. 

Контроль; 

2. N740P565K770;  3. Г-60+(NPK)290;  4. Г-60+N460P420K440; 5. Г-90+(NPK)290; 

6. Г-90+N460P420K440;  7. Г-90+N620P550K590. 

Перша ротація сівозміни, в якій останньою культурою вирощувався 

ячмінь, закінчилась  у другому полі в 1988 році, а друга ротація –у 1992 році. 

По вищенаведеній схемі дослідів ячмінь вирощувався тільки на протязі 

перших двох ротацій. У кінці 1992 року, після збирання врожаю ячменя, була 

введена  нова схема дослідів з добривами, яку ми тут розглядати не будемо.  

У результаті досліджень агрохімічних показників у орному шарі  ґрунту 

другого поля було  встановлено , що різні норми  добрив, внесені з 1985 по 

1992 рр. у другому полі стаціонарного досліду, не призвели до суттєвих змін 

агрохімічних показників у орному шарі чорноземного ґрунту, але виявили 

наявність тенденції до помітного накопичення в ґрунті доступних рослинам 

форм фосфору та калію, особливо по тим варіантам, де вносились  фосфорні 

та калійні добрива. 

 Порівняння  величин приростів зерна ячменю у 2-му та 3-му варіантах 

досліду, де вносились тільки мінеральні добрива (2-й вар.) та де 

застосовувалось сумісне внесення як мінеральних, так і органічних добрив  

(3-й вар.) у еквівалентних кількостях діючих речовин, показало, що вони 

являються практично рівноцінними, так як середні, за два облікові роки, 

прирости зерна у них рівнялись, відповідно,  11.6 та 9.9 ц/га при 

мінімальному значенні НІР05± 3,9 ц/га. 

 Ефективна родючість ґрунту, яка найбільш чітко проявляється у 

величинах урожайності зерна ячменю на контрольних варіантах, помітно 

залежить від рівня волого забезпечення, особливо у період  максимально 

високої інтенсивності кореневого живлення ячменю, яке було найбільш 

рельєфно виражене у 1992році,  як по загально річній кількості опадів 

(зменшення на 16 % порівняно з 1988р), так і за 2-х місячний період 

найбільш активного кореневого живлення ячменю (травень-червень), під час 

якого зниження кількості опадів досягло 15%.  

Прирости зерна від добрив у досліді , виражені у ц/га, на кінець другої 

ротації виявилися (у 5-ти варіантах із 6-ти удобрених) нижчими  у порівнянні 

з першою ротацією. Проте відносні показники ефективності добрив ( у %) – 

зросли. Ці  дані свідчать про зростання відносної ефективності добрив у 

результаті їх систематичного застосування на протязі 8-ми років. Цей 

феномен чітко проявився через зростання відносної величини приростів 

зерна ячменю від добрив у кінці другої ротації сівозміни.  
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УДК 632.954 

АНАЛІЗ АГРОБІОЛОГІЧНИХ КЛАСИФІКАЦІЙ БУР'ЯНІВ 

 

Зуза В.С., д-р с.-г. наук, професор  

кафедра землеробства імені О. М. Можейка 

 

Ефективне контролювання бур'янів рослинності можливо лише при 

використанні їх біологічні особливості. Перші спроби класифікувати 

бур'яни з практичної точки зору зробив класик агрономії А. Т. Болотов. 

Він на прикладі 15 видів поділив бур'яни на "летние" (ярі), "годовые" 

(озимі), "временно растущие", "долговременные" (багаторічні), 

"коренистые" (стержнекореневі) і "малокоренные" (гронокоренові). В 

1866 р. видатний учений І. О. Стебут видав капітальну працю "Сорные 

травы и их истребление", в якій описав 230 польових і лугових бур'янів, 

вказавши при цьому їх латинські назви. В книзі рослини були поділені на 

однорічні, дворічні, паразитні і багаторічні. 

Після цього на протязі багатьох десятиріч особливих напрацювань у 

розробці більш досконалих класифікацій бур'янів не було створено. Так 

В. Р. Вільямс у своїй книзі "Земледелие" (1892-1919) бур'яни поділив на 

однорічні, дворічні, багаторічні і паразити. В групі однорічних бур'янів не 

було проведено диференціювання рослин на ярі, зимуючі і озимі. 

Багаторічні бур'яни були поділені на кореневищні і кореневі. До 

кореневищних вчений включив крім справжніх і коренепаросткових 

видів. В групу кореневих були внесені такі бур'яни, які отримали пізніше 

назви стержнекореневих, цибулинних, гронокореннвих, повзучих та 

інших. 

В 30-ті роки ХХ сторіччя завдяки більш детального вивчення 

біології бур'янистих рослин були запропоновані більш доскональні 

класифікації. Відомий флорист І. К. Пачоський (1927) ярі і озимі бур'яни 

поділив в залежності від часу їх визрівання на ті, які закінчували свої 

вегетації до збирання і під час збирання хлібів, а також в післяжнивний 

період. Дещо пізніше класик гербології О. І. Мальцев (1937) 

запропонував свою біологічну типізацію польових бур'янів. Вона за 

основу використовується і до теперішнього часу. Бур'яни поділяються на 

автотрофні і гетеротрофні (паразити) типи. Автотрофні бур'яни 

підрозділяються на малорічний і багаторічний підтипи. В малорічний 

підтип входять ярі, зимуючі, озимі і дворічні групи, а в багаторічний-

коренепаросткові, кореневищні, бульбові, стержнекореневі, повзучі, 

гронокореневі, цибульові, і дернинні групи. В цій загальній схемі в 

нинішній час є варіанти класифікації О. В. Фісюнова (1984), І. Д. Примака 

та ін. (2005), ЦІНАО (1984), М. П. Косолапа (2004). 
Відомі інші біологічні класифікацїї бур'янів норвезького вченого 

Е. Корсмо (1933) і С. А. Котта (1961). Їх поєднує те, що ці вчені дуже 
деталізують особливості будову підземних вегетативних органів 
розмноження бур'янів. Якщо в класифікації О. І. Мальцева серед 
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багаторічних є 8 груп, то у Е. Корсмо їх 19 груп і підгруп, а у 
С. А. Котта - 22. Крім того однорічні бур'янисті рослини у класифікації 
С. А. Котта диференціюються на зимо- весняні , рановесняні, весняно-
літні і літньо-осінні. 

Принципово по іншому класифікували бур'янисту флору вчені НДІ 
сільського господарства Південно-Сходу, розташованому в м. Саратові. 
Л. І. Казакевич і Б. М. Смирнов (1961) виділили тип вегетативних 
малорічників, в який війшли групи цибулинні, бульбові і частина 
коренепаросткових видів. Підставою для цього служило те, що 
материнська цибулина чи бульба після вегетативного репродукування 
дочірних рослин закінчує своє життя. 

Попередньо розглянуті біологічні класифікації ґрунтувалися на 
сукупності бур'янів, які росли в умовах помірних кліматичних зонах 
(лісової, лісостепової, і степової). В. В. Нікітін (1983) працюючи в 
субтропічній зоні Туркменії, де поєднані різні біоми, по іншому розглядав 
однорічні бур'яни; він їх ділив на весняні-літні і літньо-осінні. Перші є 
кріофільні рослини бореального і бореально-середземноморського 
походження, а другі термофільні тропічного і субтропічного генезису. 

В країнах, відмінних від держав бувшого Радянського Союзу, де 
специфічні ґрунтово-кліматичні і аграрно-економічні умови, мають місце 
інші біологічні класифікації бур'янистої рослинності. В сусідній 
Угорщині прийнята класифікація бур'янів по системі Раункієра-Уйвароші 
(1986). В основу взяті життєві форми рослин, запропоновані датським 
ученим Раункієром в 1934 р., які передбачають положення органів 
відновлення рослин по відношенню до поверхні ґрунту (води) в 
несприятливі зимові умови. Таких груп сім: терофіти, гемітерофіти, 
геофіти, гемікріптофіти, гідафіти, хамефіти і фанерофіти. Крім того, в 
межах цих груп виділені ще 16 підгруп. 

Тривалий час відносили до бур'янів шкодочинну рослинність, яка 
заселяла сільськогосподарські угіддя. В останні роки сучасна гербологія 
термін "бур'яни" розширила і на інші території. На даний час бур'янами 
вважається небажана рослинність на територіях, де людина займається 
господарьською та іншою діяльністю. Якщо традиційно до бур'янів 
відносили майже повністю трав'янисті види, то в сучасному трактуванні 
до них можуть бути віднесені також кущі, дерева і навіть водні рослини. 
В деяких біологічних класифікаціях бур'янів бувшого Радянського Союзу 
виділені підтипи кущів і напівкущів (В. В. Нікітін, 1983), а в галузевому 
класифікаторі ЦІНАО бур'янистих рослин ці ж рослини виділені як група 
в підтипі багаторічників. В сучасну українську класифікацію І. А. Шувар 
(2008) також вніс групу чагарників. Угорська система Раункієра-
Уйвароші також передбачає для кущів і дерев групу фанерофітів (Ференц 
Біхарі та ін., 1986). 

Бур'яни водного середовища в меншій мірі включені до відповідних 
біологічних класифікацій. Зокрема в класифікаторі ЦІНАО виділена 
група багаторічних водних папоротників, а в угорській системі для 
водних бур'янів передбачена група гідатофітів. В США бур'янисту 
рослинність в акваторіях ділять на занурені, напівзанурені і вільно 
плаваючих.  
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УДК 811.161.2'373.7: 82-92 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ  

ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Князь Т.М., канд. філол. наук, доцент  

кафедра мовних дисциплін 

 

Трансформації фразеологізмів як надзвичайно поширений 

стилістичний прийом і в публіцистичних, і в художніх текстах сприяють 

певній перебудові структури і семантики фразеологізмів, а також дозволяють 

точно, глибоко, змістовно передати об‘єктивну дійсність, виразити найтонші 

емоційно-експресивні реалії сучасного суспільства. Проблема структурно-

семантичних трансформацій фразеологічних одиниць (ФО) неодноразово 

ставала об‘єктом лінгвістичних студій науковців: О. Андрейченко, Г. Біловус, 

В. Білоноженко, О. Важеніної, І. Гнатюк, Н. Кочукової, Н. Скиби, 

В. Ужченка.  

Однією з важливих можливостей виявити потенційні функції ФО 

виявляється в субституції, коли можлива заміна одного, кількох чи всіх 

компонентів функціонально схожими елементами. Це один із поширених і 

продуктивних структурно-семантичних способів трансформації ФО в мові 

сучасної публіцистики.  

Лексична заміна компонентів ФО передбачає різні стилістичні функції: 

пристосування ФО до певної ситуації, оновлення виражальних засобів, 

розвиток фразеологічного значення, посилення емоційності мовлення, 

вираження особистого ставлення автора до конкретної ситуації, події тощо. 

При лексичних трансформаціях здебільшого підлягає заміні якийсь 

один компонент, що свідчить про прагнення автора не змінювати до 

невпізнання ФО. Сучасний публіцистичний текст фіксує трансформовані 

ФО, де замінюється дієслівний компонент. Наприклад: Решті великих 

європейських виробників (Peugeot-Citroën, Fiat, Renault) не вдається 

виборсатися зі злиднів [3] (вибиватися / вибитися із злиднів – "перестати 

бідувати; ставати заможнішим" [4, кн.1, с. 80]). Хоча, як зрозуміло з 

контексту, йдеться про вихід із порівняно "відносного" стану бідності, 

оскільки володіти потужними компаніями, в яких виникають фінансові 

проблеми і, наприклад, не мати роботи, коштів – різні речі. Отже, стан 

заможності / бідності у різних ситуаціях кваліфікується різними 

показниками, ознаками тощо.   

Як вид структурно-семантичних трансформацій, еліпсис (випущення, 

пропуск) розглядається лише на рівні синхронії й передбачає обов‘язкове 

дослідження функціонування трансформованих ФО в контексті, 

установлення мети, умов і способів оказіонального усічення авторами 

узуальних ФО. Важливою причиною еліпсиса є прагнення автора до 

скорочення кількості вживаних одиниць з метою підкреслення динамічності 

мови. 
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Способом еліпсиса-стиснення утворена ФО тріщати по швах 

(тріщати по всіх швах – "бути під загрозою краху, розпаду, руйнування і 

т. ін." [4, кн.2, с. 900]). Автори випускають слово-компонент всіх з метою 

характеристики ситуації, коли під загрозою державний бюджет країни, а не 

тотальний, усегалузевий економічний занепад у країні: Зароблені в Україні 

мільярди вивозять за кордон і вкладають в економіки інших країн. Не дивно, 

що державний бюджет тріщить по швах [2, с. 5] 
Низка перетворень фразеологізмів пов‘язана з порушенням їх 

традиційного кількісного складу – збільшення або зменшення кількості 
компонентів ФО. Узуальний фразеологізм аж гай шумить (шумітиме) 
зафіксований зі значенням "виражає інтенсивність якоїсь дії" [4, кн.1, с. 168]. 
Проте в тексті трансформована ФО має інше значення: Свій вибір [пан 
Мірошнік] пояснив так: "Проблема не у політичній силі, а в людях, які її 
представляють на місці. Коли у нас прийшли до влади “помаранчеві”, крали 
так, аж гай шумів. Розікрали і продали у Польщу всі поливні системи" [1]. 
Автор у даному випадку поєднав ФО зі словом красти, від чого у значенні 
ФО, також завдяки контекстуальному оточенню, з‘явилися додаткові семи 
"багато красти чогось". Трансформований фразеологізм має негативні 
конотації, оскільки характеризує ситуації, коли збагачуються нечесним 
способом за рахунок інших. 

Висвітлюючи проблему посилення вимог щодо конкретного адресата 
(заможних представників британського суспільства), автор утворює 
трансформовану ФО шляхом розширення компонентного складу закрутити 
гайки багатіям: Відчайдушно намагаючись повернути втрачений кредит 
довіри, партії згадують про свої історичні витоки. Консерватори шукають 
додаткової підтримки серед заможних, а лейбористи знову прагнуть 
привабити увагу профспілок і робітників обіцянками більш лівого, 
"соціалістичного" курсу, спрямованого на те, щоб закрутити гайки 
багатіям [3] (пор.: закручувати (закрутити, підкручувати, підкрутити і 
т. ін.) гайку – посилювати вимоги, підтягувати в роботі). 

Отже, у мові сучасної публіцистики трансформації фразеологізмів 
спрямовані на оновлення семантики й структури традиційних ФО. Автори 
винахідливо залучають трансформовані фразеологізми до зображування 
подій з метою ефективного впливу на читача, створення нових яскравих 
образів, що у свою чергу може призводити до модифікації значення 
традиційних ФО. 
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УДК 821.161.1 - 31 

ТАНАТОЛОГІЧНІ МОТИВИ  ВСТАВНОЇ НОВЕЛИ РОМАНУ 

Л. УЛИЦЬКОЇ «КАЗУС КУКОЦЬКОГО»  

 

Коврига Ю.В., викладач 

кафедра мовних дисциплін 

  

 Роман Л.Улицької безперечно можна віднести до числа тих творів, в 

центрі уваги яких стоїть тема смерті. Вивчення і аналіз другої частини 

роману дає нам всі передумови стверджувати, що це не просто роман про 

життя і смерть. Цей твір відкриває завісу таємниці про життя після смерті, 

про великий перехід і про важливість підготовки до смерті в межах земного 

буття. 

 Друга частина роману «Казус Кукоцького» корінним чином 

відрізняється від інших трьох частин. Використовуючи термінологію 

А.Б. Єсіна, ми інтерпретуємо цю частину твору – як вставний епізод, а 

точніше – як вставну новелу. За словами літературознавця: «Вставні епізоди – 

це відносно закінчені фрагменти дії, в яких з‘являються інші персонажі, дія 

переноситься в інший час і місце». Погоджуючись із думкою вченого про 

надзвичайну значущість вставних епізодів, ми стверджуємо, що друга частина 

роману має чи не найбільше значення у вивченні даного твору в аспекті 

літературознавчої танатології. 
 Саме це підштовхнуло нас до окремого вивчення вставної новели. Вона 
сповнена алегорій, метафор, ремінісценцій і Біблійських алюзій, що в свою 
чергу поглиблює філософську і релігійну проблематику роману. 
 Деякі дослідники у своїх роботах вже звертали увагу на дану частину 
роману. Наприклад літературний критик Г.П. Єрмошина доволі різко 
відгукнулася з цього приводу, вважаючи, що друга частина роману не несе в 
собі ніякого символічного, філософського і релігійного значення, назвавши її 
«невиразною дрібничкою. 
 Інший літературознавець Л.В.Соловйова корінним чином не згодна з 
попередньою точкою зору і виявила глибокий філософський підтекст твору, 
особливо виділяючи питання багатовікової еволюції людства і його вічне 
мандрівництво, розкрите у романі.  
 В даній роботі нами робиться спроба розшифрувати символізм вставної 
новели роману «Казус Кукоцького», виявити танатологічні мотиви і розкрити 
філософсько-релігійну проблематику. 
 Аналіз місця, де відбуваються події другої частини роману займає одну 
з центральних позицій нашого дослідження. 
 Основний маршрут героїв пролягає по пустелі. Подорожуючі являють 
собою низку доволі дивних людей, яких ведуть по пустелі Іудей і 
Бритоголовий. В даному фрагменті ми вбачаємо алюзію на Біблейську 
пустелю, по якій Мойсей веде народ Ізраїля в Землю Обітованну. 
 Проаналізувавши тлумачення образу-символу «пустелі» у різних 
словниках і енциклопедіях, ми дійшли висновку що, з одного боку – це місце 
безлюдне і безплідне, але з іншого - це, навпаки, місце, заповнене 
спілкуванням з Богом, каяттям, сльозами, молитвами і любов‘ю. Всі 
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зазначені вище дії корелюють із земною підготовкою до переходу у 
загробний світ і дають нам підстави віднести мотив пустелі до розряду 
танатологічних. Крім того, виявлена нами дихотомія у семантиці образу 
пустелі дозволяє нам намітити заздалегідь ще один танатологічних мотив – 
мотив подвійності. 
 Оскільки пустеля – це місце наповнене піском, нами встановлений 
наступний зв‘язок: мотив пустелі – мотив піску – мотив очищення. 
Розглянемо зазначену кореляцію більш детально. 
 Деякі дослідники (Дж.Купер і Дж.Тресиддер) зазначають, що пісок 
використовувався під час миття посуду замість води і, виходячи з цього, 
асоціюється з чистотою і очищенням. Наведемо приклад, який підтверджує 
імпліцитний зв‘язок між піском і очищенням (оновленням): «Руки тоже были 
покрыты сухой пыльной коркой, она потерла их, и випростались тонкие 
длинные пальцы, без утолщений на суставах, без выпуклых темних вен, - как 
из перчаток… 
 ―Как славно, - подумала она. – Я теперь как новенькая‖. 
 И нисколько не удивилась. Она встала на ноги и почувствовала, что 
стала выше ростом. Остатки старой кожи песчаными пластами упали к 
ногам. Она провела рукой по лицу, по волосам – все свое, и все 
изменившееся». 
 Мотив очищення (оновлення) є важливим для нашого дослідження, 
оскільки безпосередньо пов‘язаний із темою смерті. Найбільшу значимість 
очищення несе саме земне буття, оскільки «життя на землі – лише початок, 
лише підготовка до того, що чекає нас після смерті тіла. Розпочате тут буде 
продовжене там; ймовірно, нас чекає і якась відплата за скоєне в земному 
житті». 
 В тексті другої частини роману ми виявили подвійність мотиву 
очищення. Вище нами був розглянутий його духовний аспект, але  тут також 
має місце очищення фізичне, зникнення недоліків і неповноцінності: «Все 
физические неудобства ее существования, связанные с опухшими 
проржавелыми суставами, осевшими и искривившимся позвоночником, 
отсутствием зубов, слабостью слуха и зрения, вялостью кишечника, - все это 
совершенно исчезло, и она наслаждалась легкостью собственного шага, 
огромности обзора, дивной согласованности тела и мира, раскинувшегося 
вокруг нее». 
 Проте, не всі у загробному світі очистяться від душевної і фізичної 
недуги. Як відмічає Є.П.Шевчук «Душа, яка перейшла за гроб із не 
вилікуваними ранами – зі своїми пристрастями, залишається там у 
хвороботворному стані і, не вилікувана на землі, тут вже не зможе позбутися 
своїх пристрастей». Підтвердженням даної думи в романі виступає образ 
кукли-Манекену, який, на відміну від інших персонажів, зберіг свою фізичну 
недугу – епілепсію. Це пов‘язано із розплатою за земні гріхи, оскільки він 
був безжальним і жорстоким убивцею. 
 Отже, визначені нами танатологічні мотиви (мотив пустелі, який на 
імпліцитному рівні символізує мотив самотності і каяття; мотив піску, який 
корелює із мотивом очищення і оновлення) є лише однією із сходинок у 
вивченні мотивного комплексу вставної новели роману «Казус Кукоцького».  
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УДК 631.416:504.05 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ЗМІНАМИ УМІСТУ ГУМУСУ ТА АЗОТУ 

 

Козлова О.І., канд. с.-г. наук, старш. викладач 

кафедра ґрунтознавства  

 

Азот – важливий біогенний елемент, необхідний рослинам. Він 

знаходиться в ґрунті, переважно, у формі органічних сполук, джерелом яких 

є рослинні та тваринні рештки.  

Накопичення азоту в ґрунті, в основному відбувається в органічній 

формі. Тому вміст азоту в ґрунті залежить від вмісту органічних речовин і, 

перш за все, гумусу. Отже, чим більше гумусу міститься в ґрунті, тим більше 

в ньому буде й азоту [1]. 

За великою кількістю проаналізованих у попередніх розділах 

літературних джерел, досить важливого значення для отримання стабільних 

урожаїв має уміст азоту в ґрунті та його доступність рослинам, але не менш 

значущим є уміст гумусу та його якість. Виділити на перше місце, для 

отримання стабільних урожаїв, неможливо жоден з цих показників.  

Учені вказують, що одним з основних прийомів регулювання азотного 

потенціалу ґрунтів є збільшенні вмісту органічних речовин в ґрунті шляхом 

внесення органічних добрив, широкого використання рослинних решток 

(стерня, солома, тощо), вирощування сидеральних культур і збільшення у 

структурі посівних площ частки багаторічних бобових трав. Тож досить 

актуальним є розрахунок залежності між умістом загального гумусу та 

загального азоту, колоїдних форм гумусу та загального і лужногідролізного 

азоту в них. Для встановлення залежності між умістом гумусу та азоту 

проведений кореляційний аналіз.  

Розрахунок коефіцієнту кореляції між умістом загального гумусу та 

загального азоту в темно-каштанових ґрунтах біосферного заповідника 

«Асканії-Нова» показує, що коефіцієнт кореляції між даними показниками 

прямий, дуже високий, тобто зі збільшенням умісту загального гумусу 

збільшується й уміст загального азоту в ґрунтах. Максимальний 

взаємозв'язок між умістом гумусу та азоту спостерігається в ґрунтах ріллі, де 

коефіцієнт Пірсона становить 1,00. Мінімальний за значенням (r = 0,994) 

коефіцієнт мають ґрунти варіанту перелогу. 

Чорноземи звичайні УПСЗ відділення «Хомутовський степ», як і 

темно-каштанові ґрунти, також мають прямий дуже високий коефіцієнт 

Пірсона між умістом загального гумусу та азоту. У чорноземах звичайних 

усіх варіантів досліджень відмічається дуже висока пряма кореляція між 

умістом гумусу та азоту: максимальне значення r = 0,999 мають абсолютно 

цілинні чорноземи звичайні, а найменш сильний r =  0,979 – орні чорноземи.  

Як і в попередніх об‘єктах досліджень, в чорноземах типових  УПСЗ 

відділення «Михайлівської цілини» спостерігається прямий дуже високий 

взаємозв'язок між умістом загального гумусу та азоту. Максимальне 

значення (r = 1,00) коефіцієнт кореляції має в абсолютно цілинному 
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чорноземі типовому. Ґрунти варіантів кошеної цілини, перелогу та лісосмуги 

мають коефіцієнт Пірсона менший від абсолютно цілинних ґрунтів лише на 

0,001 та 0,002. Мінімальну, з поміж усіх варіантів, але високу пряму 

залежність між умістом загального гумусу та азоту мають орні чорноземи 

(коефіцієнт Пірсона складає 0,862). 

Отже, отримані результати розрахунків показують, що зменшення 

умісту загального гумусу в усіх досліджуваних ґрунтах призводить до 

зменшення умісту загального азоту, а отже впливає на рівень потенційної 

родючості ґрунтів та урожайність сільськогосподарських рослин. 

Розрахунок коефіцієнту кореляції між умістом загального гумусу та 

лужногідролізного азоту в темно-каштанових ґрунтах показують, що усі 

варіанти досліджень мають сильний прямий зв'язок між даними 

показниками. Темно-каштанові ґрунти абсолютно цілинного степу мають 

дуже сильну кореляцію між умістом загального гумусу та лужногідролізного 

азоту коефіцієнт якої рівний 0,993. У ґрунтах кошеної цілини r = 0,999, 

перелогу – 0,990, парку – 0,996, а ріллі – 0,988. Це означає, що між умістом 

загального гумусу мається пряма залежність умісту лужногідролізного азоту. 

У чорноземах звичайних заповідника «Хомутовський степ» також 

спостерігається сильний прямий взаємозв'язок між умістом загального 

гумусу та лужногідролізного азоту. Сама висока (r = 0,998) кореляція між 

умістом лужногідролізного азоту та умістом загального гумусу 

спостерігається у ґрунтах перелогу, дещо нижча (r = 0,989) у чорноземах 

звичайних ріллі. У ґрунтах решти досліджуваних варіантів взаємозв'язок між 

умістом загального гумусу та лужногідролізного азоту майже однаковий: у 

чорноземах абсолютної цілини r становить 0,983, кошеної цілини – 0,987, 

лісосмуги – 0,985. 

Результати розрахунку коефіцієнту кореляції між умістом загального 

гумусу та лужногідролізного азоту в чорноземах типових показують середній 

прямий зв'язок між даними показниками у ґрунтах ріллі (r = 0,499). Це 

означає, що уміст лужногідролізного азоту в цих ґрунтах слабо залежить від 

умісту гумусу та визначається іншими факторами. У чорноземах типових 

абсолютної цілини кореляція між умістом загального гумусу та 

лужногідролізного азоту дуже сильна пряма (r = 0,993) і найвища серед усіх 

досліджуваних варіантів на даних ґрунтах. Чорноземи типові варіантів 

кошеної цілини, перелогу та лісосмуги мають сильний прямий, маже 

однаковий коефіцієнт кореляції між умістом загального гумусу та 

лужногідролізного азоту (r = 0,973; r = 0,973; r = 0,974 відповідно). 

Висновки: Розрахунок взаємозв‘язку показує, що зменшення умісту 

загального гумусу в чорноземах та темно-каштанових ґрунтах призводить до 

зменшення умісту загального та лужногідролізного азотів, а отже викликає 

зниження родючості ґрунтів та урожайності сільськогосподарських культур.  

Список використаної літератури: 1. Азот у ґрунті і шляхи регулювання 

азотного режиму // Ґрунтознавство [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://bio.chnu.edu.ua/dist_edu /ftp/ss_zeml_1kurs/232.htm.  
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УДК 32.001 

ПОЛІВАРІАНТНІСТЬ СУСПІЛЬНО – ПОЛІТИЧНОГО 

РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

 

Кравцов А.І., канд. істор. наук, професор університету 

кафедра історичних, соціальних і правових дисциплін 

 

На рубежі третього тисячоліття Україна опинилася в силовому полі 

масштабних цивілізаційних змін, які охоплюють два суттєвих процеси: 

– процес демократизації – впровадження демократичних засад та 

відповідна перебудова держави й суспільства. Демократизація в політичному 

сенсі розглядається як поетапний процес подолання авторитаризму, 

встановлення і розвиток демократії. Суспільно-політичній практиці відомі 

різні моделі переходу від авторитаризму до демократії. В Україні, за 

твердженням політологів, простежується «транзитний» варіант 

демократизації, за якого існує кілька можливих напрямів її втілення: 

ліберальний, популістський, номенклатурний, радикально-націоналістичний 

тощо; 

– процес набуття Україною ознак постіндустріального 

(інформаційного) суспільства, якому властиве поряд із суспільно-політичним 

культурно-ціннісне забарвлення. Помітніше його риси виявляються в 

розвинутих західних суспільствах, деякі з них простежуються і в Україні, яка 

активно намагається інтегруватися в Європу. 

У процес демократизації Україна включилася на початку 90-х років XX 

ст., коли демократизація в загальноцивілізаційному сенсі переживала пік 

фази експансії. Зовнішній універсалізм демократизації породив ілюзорні 

уявлення, що запровадження ліберально-демократичних цінностей є легкою 

справою. У цьому розумінні виявляються характерні ознаки функціонування 

демократії в суспільствах, які переходять від тоталітаризму до суспільної 

свободи: 

1. Утвердження ринкових відносин створює перепони для ефективної 

реалізації плюралістичної демократії, спричиняє послаблення або 

заперечення демократичних принципів, норм і процедур. 

2. Утвердження демократичних інститутів і форм політичної 

самоорганізації суспільства в державі більшою мірою залежить від 

свідомості народу, його готовності реалізувати основні принципи ринку, 

політичної демократії, ніж від перенесення західних стандартів і цінностей 

демократичного розвитку, що призводить до «дикого капіталізму». 

3. Українська ментальність відчужує як однобічно індивідуалістичну, 

так і колективістську форми організації суспільно-політичного життя, визнає 

органічним співіснування їх там, де кожна з них може принести найбільшу 

користь людині, сприятиме динамічному без кризовому розвитку. 

4. В осмисленні демократичного реформування суспільства демократія 

постає тотожною лібералізму. Але її не можна вважати результатом 

практичного втілення постулатів лише однієї з ідеологічних течій. Вона є 
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політичним синтезом консерватизму, соціал-демократизму, марксизму та 

інших течій. Орієнтація на ліберально-індивідуалістичні цінності зводить 

демократію до однобічності, оскільки народ – не арифметична сума 

індивідів, а органічна сукупність соціокультурних, етнічних, конфесійних та 

інших спільнот, які творять розвинутий соціум (конституційні права і 

свободи людини і громадянина). 

5. Під час переходу українського суспільства від фази експансії до фази 

консолідації демократії важливо враховувати: можливі негативні наслідки й 

«відкати» суспільства назад внаслідок запровадження нелегітимізованих 

масовою свідомістю проектів і моделей політичних реформ; страх населення 

перед інноваціями та груповий егоїзм, пов´язаний з небажанням певних кіл 

поступатися груповими, особистими інтересами; конфліктно-кризовий 

характер розвитку суспільства внаслідок цілеспрямованих соціально-

економічних змін (події в Україні у 2004-2005 і 2013-2014 рр.). 
Утвердження в Україні елементів постіндустріалізму передбачає: 

гнучке реагування на нові цивілізаційні процеси, домінуючими серед яких є 
децентралізація, гуманізація, демократизація, інформатизація, 
індивідуалізація, що потребує розвитку інформаційних можливостей та пост-
матеріальних цінностей суспільства; врахування того, що в 
постіндустріальних суспільствах політика перетворюється на різновид 
підприємництва, де провокуються події, конфлікти, створюються штучні 
іміджі лідерів, набуває самодостатнього характеру реклама, що відбувається 
в Україні останніми роками. 

Потреби модернізації українського суспільства в контексті сучасних 
цивілізаційних змін потребують посилення уваги до інтересів і потреб 
конкретної особистості, задля якої і повинні здійснюватися будь-які 
реформи. Сучасною політичною наукою та всією громадсько-політичною 
практикою сформовано чіткі засади демократичної політики: оптимальне 
поєднання класового й загальнолюдського, універсального й національного; 
гуманістична спрямованість, подолання технократизму, насильства, 
злочинності; демократизм і моральність у здійсненні політики; 
громадянськість і патріотизм (в Україні сьогодні переважає радикальний 
націонал-патріотизм). 

Під час вироблення та реалізації політики важливо враховувати такі 
основні чинники: конкретно історичні умови розвитку соціуму, геополітичні 
умови й географічне розташування держави; рівень участі чи відчуження 
населення щодо влади й державно-суспільних справ; спрямованість 
національної ментальності, рівень розвитку політичної та правової 
свідомості; етнонаціональний і демографічний чинники суспільного 
розвитку;  відповідність політичних ідеалів і завдань історичній традиції, 
політичним цінностям певного суспільства, а також принципам гуманізму й 
соціальної справедливості; реальна міжнародна ситуація і ставлення до 
держави світової громадськості (проблема суверенітету і цілісності України). 

Перехід до чесної та гуманної політики є складним і тривалим, тісно 

пов´язаним із корінними змінами у свідомості мас, що, в свою чергу, 

взаємообумовлене стабільністю, ефективністю і результативністю 

конкретного суспільно-політичного процесу, виправданого і перевіреного 

часом в еволюції держави і суспільства  
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УДК [631.452:631.41]:631.582 

ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН 

ТА ЇХ ВПЛИВ НА АГРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОДЮЧОСТІ 

ҐРУНТУ 
 

Кудря С.І., канд. с.-г. наук, доцент; 

Кудря Н.А., канд. с.-г. наук, доцент; Бряник А.В., старш. лаборант 

кафедра землеробства імені О. М. Можейка 
 

В останні роки у зв‘язку з докорінним реформуванням 

агропромислового комплексу України та недостатнім ресурсозабезпеченням 

багатьох новостворених господарств різко погіршився рівень культури 

землеробства, внаслідок чого знизилися врожаї всіх польових культур. 

Основними причинами цього є недосконалість структури посівних площ, 

порушення сівозмін, різке зниження об‘ємів застосування мінеральних і 

особливо органічних добрив, недотримання необхідних агротехнічних вимог 

вирощування сільськогосподарських культур. 

Виникає необхідність розроблення оптимальної форми та організації 

території землекористування на основі запровадження вузькоспеціалізованих 

сівозмін короткої ротації. Сівозміни створюють сприятливі умови для 

ефективного використання сучасної техніки, підвищення продуктивності 

праці й одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур при 

значному зменшенні витрат на їх вирощування. 

У сівозміні значно краще, ніж при беззмінній культурі, складаються 

умови живлення рослин. Це зумовлено рядом причин. Різні культури 

засвоюють поживні речовини з ґрунту в різному співвідношенні. Біологічні 

особливості рослин, а також умови їх вирощування визначають винесення 

елементів мінерального живлення з урожаями різних культур. 

Співвідношення елементів живлення, що витрачаються на створення 

сільськогосподарської продукції, може значно змінюватися залежно від 

культури та структури врожаю. 

У своїх дослідженнях ми визначали вплив різних сівозмін короткої 

ротації на агрохімічні показники родючості чорнозему типового та їх 

продуктивність Дослідження проводили на стаціонарі по сівозмінах 

дослідного поля Харківського національного аграрного університету імені 

В. В. Докучаєва. 

Ми відібрали зразки ґрунту в короткоротаційних сівозмінах, які 

відрізнялися першою культурою. Схеми сівозмін: 1. Попередник пшениці 

озимої. 2. Пшениця озима. 3. Соняшник. 4. Ячмінь ярий. Попередниками 

пшениці озимої були: чистий пар, горох, чина, соняшник, вико-вівсяна 

сумішка соя, квасоля, кукурудза. 
У відібраних зразках ґрунту ми визначили вміст азоту що 

гідролізується лугом методом Корнфільда. Забезпечення ґрунту азотом 
середнє. Дещо вищий уміст азоту спостерігаємо у сівозмінах із соєю, 
соняшником і чистим паром (шар ґрунту 10-30 см), де він склав 117, 117 і 
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118 мг/кг ґрунту відповідно. Найменший уміст азоту в сівозміні з кукурудзою 
– 104 мг/кг ґрунту. 

Можна зробити ще один висновок – чим більша глибина ґрунту тим 
менший уміст азоту. Це спостерігаємо у переважній більшості сівозмін. 

Чорноземні ґрунти досить добре забезпечені фосфором і його запасів 
вистачило б для отримання значної кількості сільськогосподарської 
продукції. Та нажаль фосфор доступний рослинам не ввесь, а лише частково. 
Дослідники виділили так званий рухомий або доступний рослинам фосфор. 

Визначення фосфору ми проводили за методом Чирікова у модифікації 
ЦІНАО. Найменший уміст фосфору виявився у сівозміні з чистим паром, де 
він становив 140 мг/кг ґрунту. Більш високий уміст фосфору – у сівозмінах із 
кукурудзою, вико-вівсяною сумішкою та соєю – 186, 175 і 172 мг/кг ґрунту 
відповідно. 

Загальний уміст калію в ґрунті становить 1-2,5 %. Він поширений у 
природі більше, ніж фосфор. Чим більше у ґрунті дрібнодисперсної фракції, 
тим більший уміст калію. Калій у ґрунті дрібнодисперсної фракції за 
доступністю поділяється на водорозчинний, обмінний і калій що входить до 
складу безводних силікатів і не витісняється розчином нейтральної солі. 

У дослідженнях виявлено певний вплив перших культур сівозмін на 
вміст калію у ґрунтовому розчині. Незначна різниця вмісту калію в ґрунті 
різних сівозмін може бути обумовлена запасами доступної вологи у ґрунті, 
що може впливати на рухомість калію, фізичними властивостями та 
біологічною активністю ґрунту. 

За результатами дослідження більший уміст калію спостерігали у 
варіантах з чиною, де він становив 111 мг/кг ґрунту та у ґрунті парового 
варіанта – 100 мг/кг ґрунту, що є результатом мобілізаційних процесів, а 
найменший у варіантах з кукурудзою, квасолею та соэю – 83, 83 і 85 мг/кг 
ґрунту відповідно. 

З дослідження ґрунту в короткоротаційних сівозмінах на вміст фосфору 
та калію можна зробити висновок, що вміст рухомих форм цих поживних 
речовин у ґрунті більш стабільний показник. 

Сівозміна є найважливішим елементом системи землеробства, яка 
являє собою комплекс взаємопов‘язаних агротехнічних, меліоративних і 
організаційних заходів, спрямованих на ефективне використання землі, 
збереження та підвищення родючості ґрунту, одержання високих і сталих 
урожаїв сільськогосподарських культур. 

Визначивши урожайність польових культур у кожній сівозміні, нами 
були проведені розрахунки продуктивності короткоротаційних сівозмін. 
Вихід продукції з гектару ріллі значною мірою залежав від насичення 
сівозмін високопродуктивними культурами та їх процентного відношення у 
структурі ріллі. Залежно від насичення сівозмін різними культурами, рівень 
показників, якими оцінюють продуктивність неоднорідний. Продуктивність 
сівозмін у своїх дослідах ми виражали у тоннах кормопротеїнових одиниць з 
гектара. Аналізуючи отримані дані необхідно зазначити, що у 2016 р. більш 
високу продуктивність забезпечили сівозміни де першими культурами були: 
соя та вико-вівсяна сумішка. Вихід кормопротеїнових одиниць у цих 
варіантах становив 3,17 і 3,07 т. к.-п. од./га. Гірше себе зарекомендували 
сівозміни з соняшником - 2,87 т. к.-п. од./га та кукурудзою - 2,81. Сівозміни з 
чиною, горохом і чистим паром взагалі забезпечили низьку продуктивність.  
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УДК 632.914 

 

РОЗВИТОК МЕТЕОПАТОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ ПРОГНОЗУ 

ХВОРОБ РОСЛИН. 

 

Кулєшов А.В., канд. с.-г. наук, доцент 

кафедра фітопатології 

 

Одним з найменш розроблених і впроваджених видів прогнозу 

шкідливих організмів рослин є сезонний прогноз хвороб, який повинен 

обґрунтувати тактику захисту рослин. При прогнозуванні необхідно 

спиратися  і використати найдієвіші фактори впливу від яких залежить 

розвиток хвороби. Пошук таких факторів та їх наступне використання у 

якості предикторів прогнозу виконують протягом багатьох генерацій та 

циклів хвороби, тому моделі прогнозів потребують постійної модернізації і 

удосконалення на основі нових даних за останні роки.  

Метеопатологічний і метеобіологічний підхід при прогнозуванні 

відомий здавна і був використаний для передбачення розвитку іржастих та 

інших хвороб. Але таких епіфітотіологічних досліджень дуже мало через ряд 

причин. Основними з них є відсутність спеціального обладнання. На цей час 

навіть та багаторічна інформація, що накопичена в наукових закладах та 

інспекціях захисту рослин в різних зонах України статистично не оброблена і 

не використана для розробки моделей хвороб. Практично не створюються і 

не впроваджуються у виробництво прикладні комп‘ютерні програми. В цих 

умовах новим аспектом досліджень, що спрямовані на покращення прогнозу 

хвороб рослин, може бути вивчення поведінки паразитарних систем в різних 

природно-кліматичних зонах для рослин з однаковим генотипом. Отримані 

дані будуть необхідними для розробки спеціальних шкал оцінки 

сприятливості погодних умов та визначення можливого ступеня ураження, 

або для створення більш досконалих математичних і комп‘ютерних моделей 

прогнозу. 

Важливою рисою любої біологічної системи є наявність відносної 

внутрішньої стабільності, яка регулюється механізмами гомеостаза і 

залежить від умов зовнішнього середовища. Тому для прогнозування хвороб 

необхідно визначити для різних зон України параметри розвитку 

паразитарних систем (збудник хвороби – рослина-господар) під впливом 

зовнішніх умов. 

Нами в умовах Харківської області для основних хвороб помідорів та 

огірків за 16 років в різних за зовнішніми умовами зонах виконаний 

подекадний моніторинг розвитку хвороб на листях рослин і визначені строки 

першого прояву хвороб, поширення, їх розвиток, середнє, багаторічне, 
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мінімальне і максимальне значення цих показників. За цей же період 

виконаний статистичний аналіз впливу основних метеофакторів на розвиток 

хвороб. 

Дослідженнями визначено, що коливання поширення фітофтороза 

помідорів по рокам складає 42%, розвитку 22,6% при середніх значеннях 

відповідно 28,0 та 13,9%. Зміни суми опадів викликало зміну поширення 

хвороби на 0,16, розвитку на 0,33%. Температура повітря мала від‘ємний 

вплив і при підвищенні її на 1°С поширення зменшувалося на 0,52 розвиток 

на 0,45%. 

Збільшення вологості повітря на 1% викликало приріст поширення 

хвороби на 4,43%, розвитку на 1,43%.  

Альтернаріоз помідорів можна віднести до хвороб, які мають у 

відкритому ґрунті слабку, інколи середню шкідливість. За період досліджень 

його поширеність  склала 27%, розвиток 8,9%. Коефіцієнт кореляції суми 

опадів з розвитком хвороби високий (r= +0,98). При збільшенні цього 

показника на 1 мм розвиток альтернаріоза зростає на 1%. Підвищення 

вологості на 1% сприяло поширенню на 1,8%. Коефіцієнт стабільності 

поширення і розвитку альтернаріозу був відповідно 78 і 93. 

Септоріоз помідорів належить до поширених хвороб, розвиток 

проходить у липні – серпні. Поширеність дорівнювала 4,7– 8,0%, в 

середньому 6,6% розвиток хвороби 1,7% Кст відповідно 71-86. Від зміни суми 

опадів на 1мм поширення змінювалося на 0,05% розвиток на 0,01%. 

Збільшення температури на 1°С зменшувало поширення хвороби на 0,27%, 

розвиток на 0,06%. Приріст вологості на 1% збільшував поширення на 0,45, а 

розвиток на 0,12%. 

Переноспороз огірка мав поширення 9-55%, в середньому 27.8%, при 

ступені ураження 2-27, в середньому 14,5%. Аналізом виявлено від‘ємну 

залежність суми опадів із поширенням хвороби (в= -0,69). Очікуваним 

результатом є суттєвий негативний вплив підвищення температури повітря 

(в= -1,57 та -2,59) та позитивний вплив вологості повітря (в=0,68 та 2,07). 

Залежність від суми опадів вірогідно пов‘язана з характером їх випадання в 

липні, коли хвороба швидко розвивається. Невеликі опади, зливи вдень, 

високі температури не забезпечують тривале зволоження рослин. Надмірні 

опади змивають пропагули патогена з рослин та вимивають їх з повітря. 

Тому для переноспорозу сприятливими є помірні опади, випадання роси, 

вологість повітря вище 70%, які забезпечують збереження вологи на 

рослинах більше 4-5 годин, особливо вночі. 

Виявлені нами параметри стану популяцій основних хвороб помідорів 

та огірків, а також їх залежність від найважливіших елементів погоди, може 

бути використана для короткострокового та сезонного прогнозування цих 

хвороб шляхом аналізу відхилення предикторів прогнозу від норми.  
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ВПЛИВ ГАМЕТОЦИДІВ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ПИЛКУ  

ТА РОЗВИТОК РОСЛИН АМАРАНТА 

 

Лиманська С.В., канд. біол. наук, старш. викладач 

кафедра генетики, селекції та насінництва 

 

Амарант – рослина, яка в наш час широко використовується в 

медицині, харчовій, фармацевтичній, косметичній промисловості, 

кормовиробництві, як декоративна рослина тощо. Селекція амаранту 

уповільнена через дрібні розміри статевих органів і квіток, зібраних у 

суцвіття зі складною будовою. Також рід Amaranthus L. характеризується 

змішаною системою запилення з різним рівнем само- і перехресного 

запилення, що дає селекціонерам змогу використовувати комбінацію 

селекційних методів, розроблених як для самозапильних, так і 

перехреснозапильних рослин, але, в той же час, значно ускладнює селекцію й 

уповільнює вивчення спадковості та генетичного контролю ознак культури, 

робить неможливим механічне втручання в генеративний апарат (механічна 

стерилізація рослин), що ускладнює можливість застосування головного 

методу генетики – гібридологічного аналізу, а також обмежує можливість 

ведення гетерозисної селекції амаранта. Отже актуальним є пошук підходів і 

методів, що дозволять вирішити поставлену проблему. 

Одним із таких методів може бути застосування гаметоцидів з метою 

хімічної кастрації рослин і подальшим їх запиленням пилком підібраної 

батьківської форми. Використання хімічної стерилізації рослин дозволить 

здійснювати цілеспрямовану гібридизацію амаранта, що сприятиме розвитку 

гетерозисної селекції культури, зробить можливим застосовувати метод 

генетичного аналізу для дослідження закономірностей успадкування різних 

ознак, що є необхідним для вивчення генетики роду Amaranthus L. 

Однак широкому веденню гаметоцидної селекції амаранета повинне 

передувати детальне вивчення різних груп гаметоцидів з метою встановлення 

їх ефективності для зазначених досліджень, яка визначається високим 

ступенем стерилізації чоловічого гаметофіту без впливу на материнський 

гаметофіт і відсутністю негативного впливу на ріст і розвиток оброблених 

рослин. 

На сьогодні досягнуто успіхів у застосуванні хімічної кастрації для 

таких культур, як соняшник, тритикале, пшениця, жито, гречка, цукровий 

буряк. У амаранта проблема використання методів хімічної стерилізації 

пилку є недослідженою. Отже розробка цього питання є актуальною. 

Метою нашої роботи було вивчити вплив гібереліну (ГК) і гідрозиду 

малеїнової кислоти (ГМК) на життєздатність пилку і розвиток рослин 

амаранта, оцінити ефективність ГК і ГМК як гаметоцидів для амаранту. 
Як рослинний матеріал використано 8 сортозразків амаранту, серед 

яких сорт Роганський і популяція К-146 (A. caudatus L.), популяції Кармен і 
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Багряний (A. cruentus L.), сорти Лєра і Харківський-1 (A. hypochondriacus L.) і 
популяції 00079 і 00097 (A. hybridus L.). Посів та догляд за посівами 
здійснювали відповідно до загально прийнятих методик. Як гаметоциди 
використовували гіберелін і гідрозид малеїнової кислоти. Обробку рослин 
амаранта проводили водним розчином гаметоцидів у концентраціях: ГК – 
0,005 %; 0,01 %; 0,1 %; ГМК – 0,01 %; 0,1 %; 0,5 %. Першу обробку 
проводили у фазу початку бутонізації (волоть 0,5- 1,5 см). Кожною дозою 
обробляли по 10 рослин кожного із сортозразків. Оброблені рослини 
ізолювали пергаментними ізоляторами. Обробку проводили 2 і 4 рази через 
кожні 7-10 днів. Через декілька днів після останньої обробки проводили 
фіксацію квіток у оцтовому алкоголі для цитологічного аналізу 
життєздатності пилку. Під час фенологічних спостережень і обліку урожаю 
оцінювали ступінь розвитку волотей і здатність до формування насіння у 
оброблених гаметоцидами та контрольних рослин. 

Вплив гаметоцидів на життєздатність пилку амаранта був не однаковий 
і варіював залежно від генотипу, типу гаметоциду і його концентрації. 

Рівень стерильність пилку за обробки розчином ГК концентрацією 
0,005 % в середньому становила 23,6 %., за обробки розчином ГК 
концентрацією 0,01 % цей показник був на рівні 51,8 %, ГК 0,1 % – на рівні 
60,1 %. Найбільшу сприйнятливість виявляли сорт Лєра і популяція 
Багряний, у яких при обробці ГК 0,1 % рівень стерильності варіював від 71,4 
до 100 %. Рівень стерильність пилку за обробки розчином ГМК 
концентрацією 0,01 % в середньому становив 16,3 %, при обробці волотей 
ГМК концентрацією 0,1 % цей показник був на рівні 62,1 %, ГМК 0,5 % – на 
рівні 95,8 %. Найбільшу сприйнятливість виявляли сорти Лєра і Харківський-
1 та популяція Багряний. Найменш сприйнятливими до дії обох типів 
гаметоцидів виявилися зразки виду A. hybridus L. 

Нами встановлено, що обробка розчином ГК 0,005 % не мала суттєвого 
впливу на розвиток рослин амаранту і викликала незначне у порівнянні з 
контролем зниження насіннєвої продуктивності і незначне витягування 
гілочок волоті. Обробка розчином ГК 0,01 % призводила до знебарвлення і 
видовження гілочок волоті та більш рідкого розташування на них квіток, а 
також до суттєвого зниження насіннєвої продуктивності (при 4-разовій 
обробці у більшості рослин насіння не зав‘язувалося). При обробці ГК 0,1 % 
більшість рослин не формували насіння, при цьому волоті сильно 
витягувалися і знебарвлювалися, а при 4-разовій обробці – сильно 
ушкоджувалися і засихали. 

При обробці розчином ГМК 0,01 % відмічено незначне пригнічення 
нормального росту волотей. У більшості зразків формувалася не велика 
кількість насіння (від декількох насінин до декількох сотень насінин). 
Обробка розчином ГМК 0,1 % викликала пригнічення росту та «побіління» 
волотей. Ефект посилювався при 4-разовому обробленні рослин 
гаметоцидом. При обробці розчином ГМК 0,5 % спостерігалося припинення 
розвитку волотей, їхнє сильне знебарвлення, ламкість і засихання. 

Таким чином найбільш ефективною виявилася обробка росли амаранту 

розчинами ГК 0,1 % і ГМК 0,1 %. Проте жоден з варіантів не забезпечував 

100 % стерилізації рослин, що свідчить про необхідність подальших 

досліджень з метою корекції експозиції обробки.  
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УДК 633.1 „321” : 631.81.095.337 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ 

ХЛІБІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПОЛІКОМПОНЕНТНИХ ДОБРИВ 

 

Лісничий В.А., канд. с.-г. наук, старш. викладач;  Подолян І.О., магістрант 

кафедра рослинництва  

 

Зернові культури, особливо ті, що призначені для виготовлення 

хлібобулочних виробів, будуть завжди мати стратегічне значення для 

забезпечення продовольчої стабільності в державі. Роль озимої пшениці, як 

головної хлібної культури в Україні, також важко переоцінити. У той же час 

погодні умови, біотичні, едафічні і антропогенні фактори призводять до того, 

що в окремі роки ярі зернові хліба мають перевагу з позиції стабільності і 

якості урожаю. Науково доведено, що відведення 15-20 % всіх площ, 

зайнятих озимою пшеницею під посіви ярої пшениці і тритикале, може 

забезпечити стабільність валових зборів продовольчого зерна у країні. 

Яра м‘яка (Tr. aestivum), тверда пшениця (Tr. durum) і тритикале 

(Triticosecale; Triticale durumforme) – єдині зернові хліба, що містять глютен 

(клейковину) у достатній кількості для формування структурованих 

хлібобулочних виробів без застосування хімічних поліпшувачів. Тому 

створення нових високопродуктивних сортів, розробка і дослідження нових 

технологічних підходів для отримання підвищених урожаїв цих культур має 

важливе значення і актуальність. В останні роки все більшу увагу 

привертають синтетичні добрива і фізіологічно активні речовини, які діють 

безпосередньо на рослину і є дуже важливою корегуючою добавкою до 

основного живлення рослин. 

Протягом двох років на дослідному полі ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

проводили дослідження трьох зернових хлібів ярого типу розвитку: пшениці 

м‘якої (сорт Улюблена), твердої (сорт Нащадок) і тритикале (сорт Лебідь 

харківський). Умови вегетації 2015 р. в цілому мало відрізнялись від 

середньобагаторічного рівня. Вегетаційний період 2016 р. характеризувався 

посушливими умовами на початку сходів озимих культур, а також 

сприятливими, з достатньою кількістю опадів, умовами у весняно-літній 

період. Закладали ділянки шестирядкові довжиною 11 м (10 м
2
). Дослідні 

ділянки розміщували методом рендомізованих повторень (за принципом 

випадкових чисел). Повторність – триразова. Площа під дослідом – 0,6 га. 

Облік урожаю проводили поділянковим методом прямим комбайнуванням 

"Сампо-130" у фазі збиральної стиглості культур (вологість насіння 12-14 %). 
Посів ділянок виконували з різною нормою висіву: 4,5 млн/га; 5,0 

млн/га; 5,5 млн/га. Перед посівом насіння обробляли препаратами: Райкат-
старт у дозі 0,5 і 0,8 л/т; Вуксал-теріос у дозі 1,0 і 1,5 л/т. У фазі виходу у 
трубку вегетуючі рослини обробляли препаратами: Вуксал-грейн у дозі 0,5 і 
1,0 л/га і Ярило-активний ріст у дозі 0,8 і 2,0 л/га. 

У результаті досліджень встановлено, що умови 2016 р. виявились 
найбільш сприятливими для формування підвищеної урожайності зерна по 
всіх досліджуваних культурах. У той же час спостерігалась диференціація за 
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найбільш ефективними нормами у розрізі культур. Так, для пшениці м‘якої 
оптимальною нормою висіву, за якої сформовано найвищий рівень 
урожайності – 3,33 т/га (2016 р.); 2,57 т/га (2015 р.), виявилась 4,5 млн/га. Це 
пояснюється морфобіологічними особливостями сорту Улюблена, який 
краще кущиться при понижених нормах висіву, що дозволяє отримувати 
вищий урожай зерна. Для пшениці твердої кращою нормою висіву стало 5,5 
млн шт./га. Середня дворічна урожайність за такої норми становила 2,54 т/га. 
Це пов‘язано з низьким коефіцієнтом кущіння твердої пшениці, і підвищення 
норми висіву призводить до збільшення урожайності культури. Тритикале 
сорту Лебідь харківський в цьому досліді  дав найкращий врожай -  3,96 т/га 
(2016 р.), за норми висіву     5,0 млн схожих насінин на гектар. За 
результатами досліджень установи-оригінатора, така норма висіву є 
рекомендованою для ярого тритикале в агрокліматичних умовах цієї зони 
вирощування. 

Вивчення передпосівної обробки насіння і її впливу на урожайність 
ярих культур показало, що незалежно від норми висіву урожайність 
підвищується. При цьому «Райкат-старт» діє більш ефективно, ніж «Вуксал-
теріос» за оптимальних (рекомендованих) норм, але у разі підвищення норми 
витрати препарату більш ефективним виявляється «Вуксал». Найкраще 
реагує на передпосівну обробку тритикале – 4,67 т/га у разі застосування 
підвищених норм препарату «Вуксал». Пшениця тверда виявилась досить 
чутливою до передпосівної обробки препаратом «Райкат» (+0,46 т/га до 
контролю). М‘яка пшениця несуттєво реагувала на передпосівну обробку 
насіння.  

У разі обробки посівів мікродобривами у фазі виходу у трубку 
необхідно відмітити суттєву прибавку урожаю у пшениці м‘якої при 
застосуванні підвищеної норми ―Вуксал-грейн» - 4,69 т/га (за норми висіву 
(4,5 млн шт./га). У разі збільшення норми висіву урожайність має тенденцію 
до зниження. По всіх культурах препарат «Ярило» виявився неефективним 
при застосуванні позакоренево. Найвищий рівень урожайності після 
підживлення «Вуксал» спостерігається у пшениці – 4,69 т/га і тритикале – 
4,55 т/га при підвищених нормах застосування препарату. Таким чином, 
препарат «Вуксал» необхідно рекомендувати виробникам при підвищених 
нормах витрат препарату. 

З метою вивчення впливу обробки препаратами на елементи 
продуктивності рослин проводили аналіз структури урожаю. Установлено, 
що обробка насіння препаратами «Вуксал» і «Райкат» позитивно 
позначається на польовій схожості і виживаності рослин. Так, на пшениці 
м‘якій, у порівнянні з контролем (220 шт. на пог. м), після обробки 
препаратами «Вуксал» і «Райкат» кількість рослин на поверхні ґрунту 
збільшилась до 270 шт. Обробка препаратами позитивно впливає на масу 
зерна з рослин пшениці твердої. Так, у порівнянні з контролем (1,11 г) маса 
підвищилась до 1,56 г при обробці препаратом «Ярило» по листку в дозі 2,0 
л/га. 

Аналіз результатів досліджень дозволив зробити висновок, що 

використання синтетичних добрив на ярих зернових культурах буде мати 

бажаний ефект лише за умови дотримання науково обґрунтованих технологій 

вирощування.  
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УДК 811.111’36’243 

ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

В НЕМОВНОМУ ВНЗ 

 

Логінова О.В., Шульга І.В., старші викладачі 

кафедра мовних дисциплін 

 

Процес навчання іноземної мови не можливий без опанування її 

граматичної системи. У контексті успішного навчання англійської мови 

особливої актуальності набуває проблема формування у студентів 

англомовної граматичної компетенції.  
Навчання граматики у немовному ВНЗ не є самоціль, а є засіб 

формування комунікативної компетенції. Виходячи зі сказаного, можна 
виділити наступні загальні вимоги щодо засвоєння граматичної сторони 
мови:  

а) студенти повинні вміти граматично правильно оформлювати свої 
усно-мовленнєві висловлювання;  

б) студенти повинні вміти розпізнавати граматичні явища при читанні і 
аудіюванні, спрямовуючи свою увагу на вилучення змістовної інформації.  

Цій меті повинен відповідати правильно відібраний граматичний 
мінімум. 

Для навчання граматики, а саме для навчання виконання дій з 
граматичним матеріалом, потрібна система тренувальної роботи, яка 
базується на виконанні  вправ різноманітних типів та видів. Більшість вправ, 
в тому числі і граматичних, будуть добре спрацьовувати, якщо вони 
мотивовані, зв‘язані з комунікативними потребами студентів, здатні 
пробудити їх інтерес та пізнавальну активність.  

Цьому сприяє ситуативна презентація граматичних явищ. В світі 
комунікативно-діяльного підходу виникає необхідність в створенні нової 
комунікативної системи підготовчих вправ з граматичним напрямком. При 
роботі над граматичним аспектом мови слід використовувати комунікативні 
вправи, в яких мовленнєва діяльність студентів здійснюється під впливом 
різних видів мотивації. 

Основою для побудови системи вправ повинні бути експериментально 
виділені групи або стадії мовних навичок - стадія імітації моделі шляхом 
інтенсивного повторення мовного зразку, генералізації моделі, порівняння 
нового зі старим, об‘єднання нового зі старим. 

В перелік вправ, які виконуються на останній стадії формування 
граматичного навику – стадії об‘єднання нового зі старим, повинні бути 
включені такі види вправ: 

ситуативні, які спонукають студентів до побудови самостійної ситуації 
спілкування з використанням лексико-граматичного матеріалу, який 
вивчають; 

комунікативні, які допомагають формуванню в свідомості студентів 
функціонально-граматичних узагальнень. Ці вправи дозволяють 
усвідомлювати місце матеріалу, який вивчається, або граматичного явища в 
системі аналогічних явищ; 

комунікативні, які сприяють запобіганню помилок, що з‘являються у 
студентів внаслідок можливої інтерференції. 
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Робота над граматичним матеріалом включає в себе аналіз граматичних 
явищ та вміння пояснювати, чому застосовується та чи інша мовна одиниця; 
коментування правил функціонування мовних одиниць, виправлення та 
пояснення своїх помилок та помилок інших студентів, порівняльний аналіз 
мовних явищ англійської та рідної мови. 

Всі типи і види комунікативних вправ з граматичною спрямованістю 
організовані в систему, що відповідає вимогам комунікативно підходу до 
навчання іноземної мови, забезпечують стійку, гнучку мовну навичку, здатну 
до перенесення в нову ситуацію спілкування. Це означає. що студенти 
повинні засвоїти запропонований граматичний механізм спілкування, а не 
сам зразок або конструкцію. 

Готуючись до заняття, на якому планується введення нового 
граматичного правила або нової граматичної конструкції, викладач повинен 
усвідомлювати труднощі, з якими зустрінуться студенти при засвоєнні 
нового елементу граматики. Їх може бути три типи: труднощі у формі, 
значенні та  використанні граматичної конструкції. Викладачу належить 
продумати спосіб пояснення, методичні прийоми, послідовність введення 
граматичного матеріалу і типи вправ, за допомогою яких студенти 
долатимуть граматичні труднощі. 

На сьогодні, у зв'язку із затвердженням провідної позиції граматики у 
формуванні комунікативної компетенції, проблема формування граматичних 
навичок є однією з найбільш актуальних. Під граматичним навиком ми 
розуміємо автоматизоване використання граматичних засобів у мові. 
Граматичний навик за своєю природою неоднорідний і таким чином вимагає 
до себе комплексного підходу. 

Доцільно виділити три основні етапи формування граматичних 
навичок: 

1. ознайомлення та первинне закріплення; 
2. тренування; 
3. застосування. 
На першому етапі необхідно розкрити значення, формоутворення та 

застосування граматичної структури, забезпечити контроль її розуміння та 
первинне закріплення. 

На другому етапі здійснюється тренування вже первинно закріплених 
граматичних навичок. Велика частина вправ, які відноситься до 
тренувальних, використовують принцип заміщення або завершення висловів 
і фраз.  

З цією метою використовуються імітаційні, підстановчі та 
трансформаційні вправи. Імітаційні вправи можуть бути побудовані на 
одноструктурному або опозиційному граматичному матеріалі. Граматична 
структура в них задана, її слід повторити без змін. Виконання вправ може 
проходити у виді прослуховування та повторення форм за зразком, 
контрастного повторення різних форм за викладачем, копіювання тексту або 
його частини з підкреслюванням граматичних орієнтирів. 

Третій етап передбачає свідоме застосування вивченого граматичного і 
лексико-граматичного матеріалу  в різних контекстах і ситуаціях. Цьому 
сприяє ситуативна презентація граматичних явищ, під час якої студенти 
самостійно і творчо використовують різні граматичні одиниці в процесі 
комунікації.  
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УДК 633.16:632.4 

ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ЗБУДНИКІВ КОРЕНЕВИХ 

ГНИЛЕЙ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

 

Луханін І.В., аспірант
*
 

кафедра фітопатології 

 

Збільшення урожайності зернових культур і зокрема ячменю ярого, 

стримують багато патогенних мікроорганізмів, серед яких важливе місце 

посідають збудники кореневих гнилей. Широка розповсюдженість, зв‘язок із 

ґрунтом, відсутність вузької спеціалізації в ураженні рослин-господарів 

характеризують постійну наявність в агроценозах зернових культур 

збудників кореневих гнилей. Зокрема, на ячмені ярому в Харківській області 

нами виявлені звичайна та фузаріозна кореневі гнилі.  

Звичайна (гельмінтоспоріозна) коренева гниль поширена повсюдно, але 

найбільшої шкоди вона завдає в Степовій та Лісостеповій зонах. 

Інтенсивніший розвиток захворювання виявляється у посушливі роки. 

Збудник уражує пшеницю, жито, ячмінь, кукурудзу, просо та багато диких 

злаків, загалом близько 90 видів рослин із 30 родів. 

Збудником хвороби є недосконалий гриб Bipolaris sorokiniana Shoem. 

(син. Helminthosporium sativum P.K. et В., Drechslera sorokiniana Subrom), що 

розвивається переважно в конідіальній стадії. Інколи гриб формує сумчасту 

стадію Cochliobolus sativus (Ito et Kurib.) Drechsler ex Dastur., яка у циклі 

розвитку патогена майже втрачена. 
На первинних і вторинних коренях, а також на підземному міжвузлі 

утворюються темно-коричневі подовжені виразки, які часто зливаються, 
внаслідок чого уражена тканина набуває чорного забарвлення. Хвороба може 
виявлятися у вигляді побуріння, пожовтіння і пліснявіння молодих листків. 

Фузаріозна коренева гниль поширена в усіх зонах вирощування 
зернових колосових у районах із достатнім або нестійким зволоженням — 
переважно на Поліссі та в Лісостепу. Найсильніше фузаріозною кореневою 
гниллю уражені пшениця, жито, менше — ячмінь, овес і просо. 

Зовнішні ознаки цієї хвороби дуже схожі з ознаками звичайної 
кореневої гнилі. У хворих рослин часто виявляється білостебельність із 
рожевим розмитим малюнком на листках, стеблі, міжвузлях. 

Основною метою наших досліджень було вивчення особливостей 
розвитку збудників кореневих гнилей на ячменю ярому: фітопатогенних 
грибів із роду Fusarium Link. та виду Bipolaris sorokiniana Shoem.  

Для досягнення поставленої мети вирішували такі завдання: 
–  вивчити поширеність і розвиток кореневих гнилей на посівах ячменю 

ярого в ДП ДГ «Елітне» інституту рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН; 
– визначити видовий склад збудників кореневих гнилей. 
Обстеження посівів здійснювали за загальноприйнятими методиками. 

В умовах польових дослідів проби відбирали тричі за вегетаційний період у 

                                                           

* Науковий керівник – д-р с.-г. наук, професор Туренко В.П. 
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фази: повних сходів, цвітіння – початку молочної стиглості зерна та перед 
збиранням врожаю.  

У польових умовах визначали гельмінтоспоріозну кореневу гниль за 
симптомами, які виявлялися на первинному і вторинному корінні, 
підземному міжвузлі та основі стебла у вигляді їхнього побуріння. В 
подальшому проводили візуальну діагностику в лабораторії після ретельного 
промивання кореневої системи, звертаючи увагу на весь комплекс 
діагностичних ознак, що притаманні збуднику звичайної кореневої гнилі 
гриба Bipolaris sorokiniana Shoem. і визначали ураження в балах за шкалою 
ВІЗР.  

Проведеними нами польовими дослідженнями на ячмені ярому були 
виявлені три типи кореневих гнилей: звичайна (гельмінтоспоріозна), 
фузаріозна та гельмінтоспоріозно-фузаріозна. Інші види: церкоспорельозна, 
фузаріозно-церкоспорельозна, ризоктоніозна та офіобольозна кореневі гнилі 
на посівах ячменю ярого не були виявлені. Встановлено, що основним 
збудником кореневої гнилі є гриб Bipolaris sorokiniana Shoem., частота 
паразитування якого сягала в середньому до 65 %. Меншою мірою (до 30 %) 
уражувалися посіви грибами із роду Fusarium Link. Комплекс інфекції 
гельмінтоспоріозно-фузаріозної гнилі не перевищував 5 %. 

Розвиток гриба Bipolaris sorokiniana Shoem. проходив при температурі 
6–37 °С, а максимальне зараження рослин відбувалося при 15 °С і відносній 
вологості повітря 95–98 %. Оптимальна температура для розвитку гриба 
коливалася у межах 12–28 °С. За температури понад 20 °С інкубаційний 
період розвитку хвороби становив 6–8 діб.  

Упродовж 2013–2015 рр. шкідливість кореневих гнилей зростала 
поступово, починаючи від фази сходів і до збирання культури. Це 
пояснюється високим інфекційним навантаженням у ґрунті та сприятливими 
умови для розвитку й поширення хвороби, що склалися протягом вегетації. 
Пік розвитку кореневої гнилі припадав на 3-ю декаду липня при 
середньодобовій температурі 23,4 °С та опадах, менших від багаторічних 
показників. В останні десятиріччя клімат має тенденцією до аридизації. 

Розвиток хвороби під час вегетації на контрольному варіанті в 
середньому становив від 9,8 до 12,3 % при поширеності від 22,1 до 30,4 %. 
При цьому у фазу кущіння рослини були уражені кореневою гниллю по 
першому балу, у середньому поширеність хвороби становила 21,7–22,1 %, а 
розвиток – 9,8–10,3 %. 

У фазах колосіння – цвітіння зберігалася тенденція подальшого 
розвитку звичайної кореневої гнилі від 11,1 до 11,4 % при поширеності до 
27,2 %.  

Щодо фази воскової стиглості зерна — інтенсивність розвитку хвороби 
збільшилася до 11,8–12,3 %, а поширеність у середньому становила 29,5–
30,4 %. 

Шкідливість кореневої гнилі ячменю ярого виявлялася у зменшенні 
врожайності культури. На момент збирання врожаю розвиток кореневої гнилі 
становив 11,8–12,3 %, що вище за рівень ЕПШ (10–15 %), в середньому 
недобір зерна становив до 2 %.  
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УДК 378.147:681.3 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА   

 

Любимова Н.О., д-р техн. наук, доцент 

кафедра  механізації та електрифікації сільськогосподарського 

виробництва і безпеки життєдіяльності 

 

В наш час інформаційного вибуху та безпрецедентного збільшення 

кількості нових технологій та інженерних сучасних рішень необхідно 

активувати і осучаснювати і навчальні методи.  Специфіка викладання 

матеріалу студентам вузів дозволяє застосовувати сучасні суміжні методи, 

які традиційно використовують в інших галузях знань. Наприклад, при 

системному моделюванні педагогічного процесу можна використовувати 

технології, що звичайно застосовуються при вирішенні суто технічних 

проблем. Широкі можливості в колі цих питань відкриває методика 

розпаралелювання обчислювальних процесів на різних етапах вивчення 

нового матеріалу, що традиційно використовується в інформаційних 

технологіях.  

Навчальний процес – це процес поєднання нового із вже відомим. Нове 

розуміння будується на основі попередніх знань та сформованих понять. 

Можна умовно поділити педагогічний процес на три частини. 

На першому етапі вивчення нового матеріалу доцільно пригадати все 

те, що вивчалося попередньо по новій темі, йде перевірка власних знань, 

пригадаються деталі рішень, встановлюється рівень вже відомого знання, до 

якого можна додати нове. Інформація, яку студенти не спроможні пов‘язати 

на даному етапі із вже відомим, може бути швидко втрачена. Мета цього 

етапу – активізувати пізнавальну діяльність, актуалізувати проблему, яка 

вивчається, спрямувати студентів на дослідження теми. Методика 

розпаралелювання на цьому етапі може бути використана в загальному плані. 

Кожен студент може пригадати самостійно, які з вивчених технологій, 

наприклад, з курсу вищої математики, можуть бути використані при 

вирішенні запропонованої задачі. Викладачеві потрібно створити 

сприятливий когнітивний та емоційний клімат, заохочувати всіх студентів, 

активізувати та спрямувати аудиторію на вирішення запропонованої ідеї в 

потрібному напрямку. 
На другій фазі студенти вступають в контакт із новою інформацією та 

ідеями. Більш успішні студенти намагаються перевірити своє розуміння по 
мірі стикання з новою інформацією. Потрібно кількісно дозувати нову 
інформацію, відповідати на запитання, не накопичувати непорозуміння, 
неузгодженості, а мати постійний контакт з аудиторією та максимізувати 
порозуміння. Вітаються дискусії стосовно усвідомлення значення в контексті 
встановлених цілей, критичного мислення, порівняльного аналізу та синтезу. 

В ході таких дискусій також може бути запропонований метод 
розпаралелювання, поділ студентів на групи в залежності від прихильності 
до тієї чи іншої ідеї вирішення проблеми. Можна застосувати міні проекти 
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для різних груп та невелику кількість часу відвести для обговорення 
паралельних рішень та пропозицій, порівнювати всі «за» та «проти», 
формувати зв‘язки між відомими та невідомими «новими» знаннями. 

На третій фазі студент перетворює нове знання на своє власне. Саме ця 
фаза забезпечує тривалість та якість навчального процесу, реконструкцію 
старих схем для пристосування нового – реконцептуалізацію. Відкриття 
багатьох шляхів інтеграції нових знань в цей момент веде до створення більш 
гнучких конструкцій, які можуть в подальшому застосуватися більш 
практично та цілеспрямовано. І на цьому етапі також стає у пригоді методика 
розпаралелювання навчального навантаження  в  групі студентів в найбільш 
характерній своїй формі. Так, наприклад, в Харківському національному 
аграрному університеті в ряді дисциплін економічного та екологічного 
напрямку при знаходженні оптимальної цільової функції симплекс методом 
аудиторія студентів поділяється на групи, які паралельно виконують окремі 
етапи оптимізації за допомогою матриць. Теоретичні знання органічно 
поєднуються із практичними, створюють умови для формування нових вмінь, 
навичок і досвіду. 

В ХНАУ ім.. В.В. Докучаєва використовується метод 
розпаралелювання при викладанні курсу «Охорона праці». Тему «Правила 
поведінки в осередку інфекційного зараження» пропонується вивчати у 
формі гри. Кожен студент (або група) отримує своє завдання, самостійно 
вивчає матеріал теоретично і в другу половину заняття доповідає свої 
результати. Кожен розповідає та інструктує за своїм підрозділом загальної 
роботи. Таким чином, кожен навчає всіх інших та навчається сам після 
доповідей одногрупників. 

Використання методу розпаралелювання в педагогічній практиці 
розкриває дуже великі можливості в галузі вирішення питання підвищення 
якості контролю оцінювання навичок, вмінь та знань студентів без 
додаткових витрат  аудиторного часу викладача. Більш якісне оцінювання 
здійснюється за рахунок автоматичного обліку праці студента за весь 
навчальний семестр ритмічно, а це, в свою чергу, дисциплінує і формує ряд 
позитивних фахових рис майбутнього професіонала. 

В контролюючому алгоритмі інформаційно-тестових програм для 
якісного оцінювання необхідно звернути увагу на правомірність 
використання тієї чи іншої математичної або технічної базової  інформаії, 
швидкість в досягненні мети завдання, економічий ефект капітальних та 
поточних витрат, обгрунтованість та урахування багатопараметричних 
факторів, які впливають, надійність та інше. 

Висновки Інженерна підготовка студентів у вищих навчальних 
закладах сьогодні проходить в умовах економічної та енергетичної кризи, 
інформаційні інфраструктури, комп`ютерні технології не в змозі забезпечити 
в повному обсязі належну високу якість навчання студентів. 

Майбутні фахівці аграрного профілю, навчаютьсь за такою методикою, 
опановують її і в своїй подальшій самостійній роботі вже за стінами вузу та 
будуть з успіхом її використовувати. На основі цієї методики можна 
виробляти стратегію будування «офісів  майбутнього» в мережі Internet з 
урахуванням величезних часових і просторових відстаней між 
співробітниками.   
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UDC 811.111’243:378.147.33 

 

TEACHING ENGLISH LISTENING AND SPEAKING  

 

Makars’ka Ye. H., a lecturer  

of the chair of Language Disciplines 

 

Courses in listening and speaking skills have a prominent place in language 

programs around the world today. Ever-growing needs for fluency in English 

around the world because of the role of English as the world‘s international   

language have given priority to finding more effective ways to teach English.  It is 

therefore timely to review what our current assumptions and practices are 

concerning the teaching of these crucial language skills. Our understanding of the 

nature of listening and speaking has undergone considerable changes in recent 

years.  

The teaching of listening has attracted a greater level of interest in recent 

years than it did in the past. Now, university entrance exams, exit exams, and other 

examinations often include a listening component, acknowledging that listening 

skills are a core component of English-language proficiency, and also reflecting 

the assumption that if listening isn‘t tested, teachers won‘t teach it.  

Earlier views of listening showed it as the mastery of discrete skills or 

microskills, such as recognizing reduced forms of words, recognizing cohesive 

devices in texts, and identifying key words in a text, and that these skills should 

form the focus of teaching. Later views of listening drew on the field of cognitive 

psychology, which introduced the notions of bottom-up and top-down processing 

and brought attention to the role of prior knowledge and schema in comprehension. 

Listening came to be seen as an interpretive process. At the same time, the fields of 

discourse analysis and conversational analysis revealed a great deal about the 

nature and organization of spoken discourse and led to a realization that reading 

written texts aloud could not provide a suitable basis for developing the abilities 

needed to process real-time authentic discourse. Hence, current views of listening 

emphasize the role of the listener, who is seen as an active participant in listening, 

employing strategies to facilitate, monitor, and evaluate his or her listening.  
In recent years, listening has also been examined in relation not only to 

comprehension but also to language learning. Since listening can provide much of 
the input and data that learners receive in language learning, an important question 
is: How can attention to the language the listener hears facilitate English language 
learning? This raises the issue of the role ―noticing‖ and conscious awareness of 
language form play, and how noticing can be part of the process by which learners 
can incorporate new word forms and structures into their developing 
communicative competence. 

Approaches to the teaching of speaking in ELT have been more strongly 
influenced by fads and fashions than the teaching of listening. ―Speaking‖ in 
traditional methodologies usually meant repeating after the teacher, memorizing a 
dialogue, or responding to drills, all of which reflect the sentence-based view of 
proficiency prevailing in the audiolingual and other drill-based or repetition-based 
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methodologies of the 1970s. The emergence of communicative language teaching 
in the 1980s led to changed views of syllabuses and methodology, which are 
continuing to shape approaches to teaching speaking skills today. Grammar-based 
syllabuses were replaced by communicative ones built around notions, functions, 
skills, tasks, and other non-grammatical units of organization. Fluency became a 
goal for speaking courses and this could be developed through the use of 
information-gap and other tasks that required learners to attempt real 
communication, despite limited proficiency in English. In so doing, learners would 
develop communication strategies and engage in negotiation of meaning, both of 
which were considered essential to the development of oral skills.  

The notion of English as an international language has also prompted a 
revision of the notion of communicative competence to include the notion of 
intercultural competence. This shifts the focus toward learning how to 
communicate in cross-cultural settings, where native-speaker norms of 
communication may not be a priority. At the same time, it is now accepted that 
models for oral interaction in classroom materials cannot be simply based on the 
intuitions of textbook writers, but should be informed by the findings of 
conversational analysis and the analysis of real speech. 

Listening and speaking competences are complex skills that need to be 
developed consciously. They can best be developed with practice in classroom 
through activities, which promote interaction between students. This study has 
tried to show that it is easier to obtain students ‗participation and motivation when 
the suggested materials are entertaining, original and surprising. The key is to 
motivate and change their negative attitude towards English giving students a 
chance to speak about interesting topics, which can result easy for them and for 
their level. How can teachers get that? If pupils are accustomed to this language 
since an early age, it will be easier to communicate and understand English better 
and their fears will disappear. The situation has improved due to the creation of 
bilingual schools and extra classes in English but it is still necessary do more for 
the future. Day by day school life is when students really learn the mentioned skills 
previously. Sometimes, it is only when a child spontaneously uses vocabulary or 
expresses his own opinion related to a previous listening or reading aloud carried 
out in the classroom. An idea would be giving pupils opportunities to use their 
speaking and listening skills in real life situations, giving them the sense of what 
they are learning in situations that they do not have in the classroom. For example, 
doing more activities outside school, participating in events or inviting people from 
an English speaking country as a way of comprehending its practical use. Another 
way would be using new technologies, which are very useful and motivate the 
students because they consider them something different and funny.  

It is desirable to say that teachers must support students in their education 
and encourage them to use English, and at the same time, teachers need to be in 
constant contact with new techniques and materials in this changeable teaching 
world. 

Finally, teaching listening and speaking skills can be very different 

depending on the methodology followed by each teacher but what it is really 

important is to develop during the English lessons to get students learn the foreign 

language entirely.  
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УДК 634.11:631.53.03.581   
ВИРОЩУВАННЯ КАРЛИКОВИХ ПІДЩЕП ЯБЛУНІ В УМОВАХ 

СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
 

Маматов М.В., канд. с.-г. наук, доцент; Івакін О.В., канд. с.-г. наук 
кафедра плоодоовочівництва і зберігання 

 

Основою сучасного промислового плодівництва є капіталомісткі скороп-
лідні насадження на слаборослих підщепах з мінімальними трудозатратами на 
догляд і збирання врожаю. Для яблуні це насамперед сади на карликових 
підщепах. Існуючий асортимент  підщеп яблуні не проявляє незалежної  стійкості 
до умов навколишнього середовища, яке за останні десятиріччя істотно змен-
шилося. Це вимагає пошуку нових стійких до місцевих умов вирощування підщеп, 
на яких рекомендовані виробництву сорти проявляють високу зимостійкість і 
врожайність конкурентоспроможних плодів. У зв‘язку з цим вивчення клонових 
підщеп яблуні насамперед з підвищеним виходом стандартних відсадків 
визначають актуальність наших досліджень. У зв‘язку  із цим нами був закладений 
дослід  у навчально-виробничому центрі «Краплинне зрошення» у 2015-2016 рр. 
Схема досліду розроблена  з метою порівняння різних клонових підщеп на 
показники  виходу стандартних відсадків і містить наступні  варіанти: М9 
(контроль); 62-396; Д 1071; Д 3017. Стаціонарний польовий дослід  закладений 
рано навесні в чотирьохразовій повторності. На дослідних ділянках висаджено по 
10 облікових  рослин, а на варіантах відповідно 40.  

 Дослідження проводилися за основними методиками для вивчення 
клонових підщеп  яблуні: «Методика вивчення підщеп плодових культур в 
Українській РСР (Андрієнко М.В., Гулько І.П., 1990).  В результаті  наших 
досліджень встановлено, що висота відсадків визначає якість садіння підщеп у 
черговому полі розсадника, а саме його глибину та висоту проведення окулі-
рування. За стандартом висота підщеп має бути не менше 50 см. Відсадки, що 
мають меншу висоту, належать до нестандарту, а оптимальною слід вважати 
висоту не менше, як 50 см. У середньому за роки дослідження карликові підщепи 
Д 1071 та Д 3017 мали максимальну висоту відсадків, які становили відповідно 
90,5 та 84,8 см. Діаметр умовної кореневої шийки відсадків є найтиповішим і в 
середньому на всіх підщепах відповідав вимогам стандарту.  

Встановлено, що найвищим цей показник був у карликових підщеп Д 1071 
та Д 3017 і значно залежав від їх типу. Запорукою вдалого вирощування сучасних 
високоякісних саджанців є відсадки  з добре розвинутою кореневою системою 
тому, якість відсадків, отриманих у маточнику, знаходиться в прямій залежності 
від розвитку кореневої системи і визначається тривалістю періоду до початку 
коренеутворення, ступенем їх окорінення, а також довжиною коренів. Останній 
показник залежить від тривалості періоду до окорінення. Тривалість періоду від 
підгортання пагонів до початку коренеутворення у досліджуваних  підщеп 
коливалась від 30 до 39 днів.  

Найвищий бал окорінення (більше 4,5) відмічено у підщепі Д 1071. 
Галуження відсадків є одним із негативних явищ, що ускладнює роботу з 
підщепами. Слабке галуження відсадків (1,2-1,4 бала) відмічено  у підщепі Д1071 і 
Д3017, середнє у 62-396, а сильне – у М9. Високою репродуктивністю 
характеризуються підщепи Д 3017, Д 1071 (8,2-8,8 пагона з куща), середньою – 
М9, 62-396 (6,7-7,0). Повну характеристику  формам підщеп можна дати за 
виходом стандартних відсадків. Найвищим цей показник був у карликових підщеп 
– Д 1071 і Д 3017. Отже, у середньому за 2015-2016 рр. максимальний вихід 
стандартних відсадків з 1 га  отримано  на підщепі Д 1071 (135 тис. шт).   
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УДК 632 : 633. 2/3 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНСЕКТОФУНГІЦИДІВ У ЗАХИСТІ 

КАРТОПЛІ ВІД ОСНОВНИХ ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ 

 

Мартиненко В.І.,  канд. с.-г. наук, доцент 

кафедра фітопатології 

Лебединський І. В., канд. с.-г. наук, доцент 

кафедра плодоовочівництва та зберігання 

 

До основних шкідників картоплі відноситься колорадський жук, а до 

хвороб – фітофтороз і альтернаріоз, які значно зменшують врожайність 

бульб, впливають на їх товарний вид, погіршують  смакові якості.   

Основним методом захисту картоплі від шкідників і хвороб є хімічний, який 

передбачає використання інсектофунгіцидів, асортимент яких щорічно 

поповнюється новими препаратами, з новим  механізмом токсичної дії.  

Останнім часом змінюється і принцип захисту картоплі від колорадського 

жука. Дедалі більше, замість традиційного обприскування рослин в період 

вегетації, обробляють бульби картоплі ще перед посадкою. На ринку України 

зареєстровано багато інсектицидних протруйників насіннєвих бульб 

картоплі, які забезпечують захист рослин від колорадського жука  на ранніх 

етапах її розитку і фунгіцидів – від фітофторозу і альтернаріозу. Вибір 

сьогодні  сучасних інсектофунгіцидів є важливим завданням, враховуючи 

доцільність їх використання.   

Метою наших досліджень було вивчити ефективність сучасних 

інсектофунгіцидів в захисті картоплі від колорадського жука, фітофторозу та 

альтернаріозу, способи їх використання. 

Дослідження проводили у 2013 – 2015 рр. на сортах картоплі столового 

призначення Ғ Рокко, Санте і Скарб, в умовах ННВЦ «Дослідне поле» 

ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, за загальноприйнятими методиками.   

Насіннєві бульби картоплі сортували за розміром і пророщували. 

Довжина паростків не повинна перевищувати 2–3 мм, інакше вони 

обламуватимуться.  Потім їх обробляли інсектицидним протруйником Селест 

Топ 312,5 FS, 31,25%  т.к.с., складовими якого є три діючі речовини 

(тіаметоксам, 262,5 г/л + флудіоксоніл, 25 г/л + дифеноконазол, 25 г/л). 

Норма витрати – 20 мл препарату + 0,25 л води для обробки 30 кг бульб. 

Контролем були бульби картоплі, оброблені водою.   

За результатами наших досліджень, на контрольному варіанті  

перезимувавші колорадські жуки масово заселяли сходи картоплі, грубо 

об‘їдали листки, стебла. В дослідному варіанті сходи картоплі, кущі   

практично не пошкоджувались колорадським жуком, листя за кольором було 

темніше, стебла помітно товщі. Інсектицидний протруйник Селест Топ 312,5 

FS, 31,25%  т.к.с. надійно захищав рослини у період їх росту, коли 

формуються і ростуть молоді бульби. 
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 Вивчали шкідливість колорадського жука на картоплі, інтенсивність 

розвитку основних хвороб та їх шкідливість, сучасні інсектофунгіциди в 

захисті рослин від них. 
Колорадського жука на картоплі спостерігали щорічно, від появи 

сходів до усихання бадилля. Шкідник розвивався в двох поколіннях. 
Кількість пошкоджених рослин імаго і личинками у другій декаді червня, у 
фазу бутонізації – початку  цвітіння,  складала 60 – 67 %.  В період вегетації, 
при щільності до двох імаго і 20 личинок на один кущ картоплі, для захисту 
рослин від шкідника застосовували Кораген 20, 20 % к. с. 
(хлорантраніліпрол, 200 г/л) з нормою витрати 0,05 – 0,06 л/га. Це 
контактний сучасний інсектицид, з нової хімічної групи антраніламіди, 
відноситься до малотоксичних сполук, володіє овіцидною і ларвіцидною 
дією. Як еталон застосовували інсектицид Актара  25 WG, 25 % в.г. 
(тіаметоксам 250 г/кг) з нормою витрати 0,06 – 0,08 кг/га, з групи 
неонікотиноїдів, який в останні роки майже щорічно застосовували для 
захисту картоплі від колорадського жука.   Їх технічна ефективність через 
три доби після обприскування рослин була майже рівнозначною і складала 
відповідно 95 – 94% проти імаго і 98,5 – 98,1 % проти личинок. 

За нашими спостереженнями,   фітофтороз   і альтернаріоз проявлялися  
щорічно на всіх  дослідних сортах картоплі.   Найбільший розвиток 
фітофторозу спостерігали у 2014 році, коли максимальна ступінь розвитку  
хвороби складала  25,4 – 27,0 % при поширеності хвороби 48,0 – 51,0 %.      
Максимальна ступінь розвитку альтернаріозу складала 18,2 – 25,0 % при 
поширеності хвороби 38,0 – 49,0 %.  При помірному розвитку   хвороб,   у 
фазу бутонізації–початку цвітіння,  ми проводили одне обприскування 
рослин  комбінованими фунгіцидами:  Акробат МЦ, 69 % в. г. ( диметоморф, 
90 г/кг + манкоцеб, 600 г/кг),  норма   витрати – 2,0 кг/га (як еталон) і   
Квадріс Топ 325 SC, 32,5 %  к. с. ( азоксістробін, 200 г/л + дифеноконазол, 
125 г/л)  норма витрати – 0,8 л/га. Контроль – обприскування рослин водою.  

Застосування фунгіциду Акробат МЦ, 69% в.г. сприяло обмеженню 
розвитку фітофторозу на 11,2 – 14,6%,    аьтернаріозу  — на 10,8–14,8%,  а     
Квадріс ТОП 325 SC, 32,5 % к. с. Ғ на 10,8 – 15,4 %  і   на 11,0 – 15,0 % 
відповідно.  Їх технічна ефективність проти  хвороб картоплі  була майже 
рівнозначною і складала   63 % проти фітофторозу і     58–62 % і 59–61 %  
проти альтернаріоу.  

Висновки  Обробка  насіннєвих бульб інсектицидним протруйником   
Селест Топ 312,5 FS, 31,25%  т.к.с. надійно захищає картоплю від 
колорадського жука у ранній період  її росту.  В період вегетації доцільно 
проводити обприскування  картоплі проти колорадського жука 
інсектицидами   Кораген 20, 20 % к. с. (0,05–0,06  л/га)  або Актара  25 WG, 
25 % в.г. (0,06–0,08 кг/га. Їх  технічна ефективність  через три доби після 
обприскування складала відповідно  95 –  94% проти імаго і 98,5 – 98,1 % 
проти личинок. 

При помірному розвитку фітофторозу і альтернаріозу доцільно 
проводити лише одне обприскування рослин комбінованими фунгіцидами: 
Акробат МЦ, 69 % в. г.  з нормою витрати 2 кг/га    і   Квадріс Топ 325 SC, 
32,5 %  к. с. з нормою витрати  0,8 л/га. Їх технічна ефективність проти 
фітофторозу була рівнозначною складала 63 %, а проти альтернаріозу –58–62 
% і 59–61 % відповідно.      
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УДК 595.752.3:635.925(477.54) 

ПОПЕРЕДНІ ДАНІ ПРО СТАН ВИВЧЕНОСТІ НЕСПРАВЖНІХ 

ЩИТІВОК НА ЯЛИНАХ ПАРКОВИХ НАСАДЖЕНЬ м. Харків 

 

Меленті В.О., аспірантка
*
 

кафедра зоології та ентомології ім. проф. Б. М. Літвінова 

 

Міські зелені насадження очищують повітря, регулюють його 

температуру і вологість, знижують рівень шуму, а також мають величезне 

естетичне значення і забезпечують комфортність для проживання населення. 

Голонасінні рослини посідають важливе місце в міських ландшафтах, серед 

них ялини є одними з популярних. 

Декоративність ялин знижується під впливом фітофагів, з яких найбільш 

поширені в міських насадженнях сисні шкідники. На ялинах відомо декілька 

десятків видів сисних шкідників, переважно представники ряду рівнокрилі − 

Homoptera, в тому числі родина несправжні щитівки і подушечниці 

(Coccidae).  

Кокциди є однією з найбільш адаптованих груп шкідників зелених 

насаджень міста завдяки своїм біологічним особливостям: наявності 

захисних покривів, протекційного забарвлення, тісному зв'язку з рослинами-

господарями, можливості проникати з посадковим матеріалом в насадження 

на всіх етапах розвитку, висока плодючість. 

В європейській частині колишнього СРСР кокцид почали вивчати після 

1917 р. (Н. Упенек, А. Михельсон, Ф. А. Зайцев), тоді з‘являються перші 

фауністичні списки та перші рекомендації із захисту. Пізніше фауною кокцид 

Радянського Союзу займалися А. Д. Архангельска (1922, 1923). 

О. Н. Кириченко ( 1928, 1936), І. І. Гавалов (1931), Н. С. Борхсеніус (1937, 

1938, 1949, 1950), Б. Г. Немирицький (1935) й ін. Великий внесок у вивчення 

кокцид фауни колишнього СРСР внесла Е. М. Данциг, в працях якої 

відображені питання класифікації, еволюції, філогенії порівняльної 

морфології, внутрішньовидової мінливості (1964, 1972, 1980). 

В Україні перші дослідження кокцид розпочалися у 1931−1933 рр., коли 

Інститут захисту рослин здійснив ряд експедицій з метою вивчення фауни. 

Пізніше дослідження фауни кокцид лісових культур і міських зелених 

насаджень України здійснила Є. М. Терезнікова (1975, 1981). Вивчення 

кокцид − шкідників хвойних порід паркових насаджень і лісових угідь Криму 

здійснив Н. Кузнєцов (1967).  

Дослідженнями встановлено, що і в європейських, і азіатських лісах 

Євразії до головних шкідників ялини належать несправжні щитівки, а саме 

мала ялинова несправжня щитівка (Physokermes hemicryphus Dalman, 1826). 

За літературними даними мала ялинова несправжня щитівка трапляється у 

Європі: Росія (Борхсениус, 1960, 1963; Данциг, 1980; Козаржевська 1977, 

                                                           

* Науковий керівник – канд. біол.. наук, доцент Леженіна І.П. 
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1980, 1984, 1986), Україна (Терезникова, 1975, 1981), Білорусь (Горленко, 

Пеньки, 1972; Паромонова, 1976), Литва (Венгеляускайте, 1965), 

Калінінградська область (Расини, 1955; Іванова, 1973), Польща 

(Шульжевський, 1921; Котея, 1964−1986), Фінляндія (Hellen, 1941; Vappula, 

1965); Норвегія (Fjelddalen, 1954; Hoy, 1963); Ісландія (Green, 1931; 

Ossiannilsson, 1955), Франція (Singnoret,1869–1886) та на Кавказі: Грузія 

(Хаджибейли, 1983); Вірменія (Тер-Григорян, 1973).  

Таким чином, узагальнюючи огляд публікацій, присвячених кокцидам 

України, зазначимо, що кокциди Північно-Східної України залишаються 

вкрай мало дослідженими. Це ймовірно пов‘язане з тим, що ялини у цьому 

регіоні є адвентивними рослинами, які використовуються як декоративні в 

лісопаркових та інших насадженнях.  

Короткий огляд досліджень несправжніх щитівок, свідчить, що на 

сьогодні дані про видовий склад дендрофільних кокцид та їх поширення в 

різних екологічних групах міських насаджень уривчасті, відсутня оцінка 

ступеня шкідливості кокцид, не розроблена система заходів з моніторингу та 

захисту міських зелених насаджень. Детальне дослідження фауни, 

поширення, екології та шкодочинності кокцид дозволить теоретично 

обґрунтувати систему заходів щодо обмеження чисельності та зниження 

шкодочинності кокцид в умовах міських декоративних насаджень. 

У серпні та листопаді 2016 р. нами були проведені маршрутні 

обстеження ялин з метою виявлення заселеності їх несправжніми щитівками. 

Були обстежені Дендрологічний парк ХНАУ ім. В. В. Докучаєва і ботанічний 

сад ХНУ ім. В. Н. Каразіна.  

Дендрологічний парк аграрного університету створений у 1922 році і 

займає площу 23,2 га. Ялинові насадження складаються з ялини звичайної 

(Рісеа abies (L.) H. Karst, 1881. Було виявлено, що 28 % дерев заселені 

несправжніми щитівками, у найбільшому ступені заселяються дерева в 

середній частині крони.  

Ботанічний сад університету територіально розміщується в центрі міста 

Харків і займає площу 41,9 га. На території ботанічного саду ростуть ялини з 

різних частин світу, тут є види, привезені з Великої Британії, Польші, Грузії, 

Молдови, колекція ялин складає щонайменше 23 видів та 37 форм. Нами 

встановлено, що 30 % дерев заселені несправжніми щитівками, у 

найбільшому ступені щитівки пошкоджують ялину форми коніка (Рісеа 

glauka «Conika») та ялину корейську (Рісеа koriensis). Вільними від 

несправжніх щитівок виявилися дерева старшого віку − 57 років. 

Таким чином, попередніми дослідженнями встановлено високий ступінь 

заселеності ялин паркових насаджень Харкова несправжніми щитівками.  
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УДК 630.4 

АДВЕНТИВНІ ШКІДНИКИ ТА НАСЛІДКИ ЇХ ПОШИРЕННЯ  

ДЛЯ ЛІСІВ УКРАЇНИ 

 

Мєшкова В.Л., д-р с.-г. наук, професор 

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького 

 

Адвентивні види (від лат. adventicius – чужинці, чужоземні, чужорідні; 

англ. – adventive species, alien, exotic, nonindigenous), або "прибульці", 

"вселенці", "немісцеві" – це організми, які поширилися за межі природних 

ареалів на нову для себе територію природним шляхом (сушею, водою, 

повітрям) або занесені людиною з транспортом, вантажами чи 

безпосередньо.  

Вид може успішно оселитися на новій території, стати складовою 

місцевих екосистем або зникнути. 

Серед адвентивних видів переважає частка фітофагів, які можуть 

завдавати суттєвої шкоди рослинам. Ця частка серед адвентивних видів у 

декілька разів більша, ніж серед місцевих видів.  

Частка лісових комах серед адвентивних видів не перевищує 10 %, але 

саме вони завдають найбільших збитків, оскільки лісові екосистеми 

формуються століттями. Так, величезні економічні збитки спричинило 

поширення непарного шовкопряда (Lymantria dispar), ільмовых 

заболонников (Scolytus sp.) та ясенової смарагдової златки (Agrilus 

planipennis) у США, лубоїда Dendroctonus valens – у Китай, соснових 

рогохвостів – у Південну Африку та Австралію. У Росію останнім часом 

проникли ясенева смарагдова златка, уссурійський поліграф (Polygraphus 

proximus: Scolytidae), платановий клоп-мереживниця (Corythucha ciliate: 

Tingidae), каштановий мінер (Cameraria ohridella; Gracillariidae). Серед них 

найбільш відчутні збитки заподіяв уссурійський поліграф, який поширився 

на території Сибіру. 

В Україну понад півстоліття тому проник американський білий 

метелик (Hyphantria cunea: Lepidoptera, Arctiidae), який набув статусу 

важливого шкідника садово-паркових насаджень, захисних лісових смуг і 

став об‘єктом карантину.  

Ільмовий пильщик-зиґзаґ (Aproceros leucopoda: Hymenoptera, Argidae) 

потрапив у Європу з Далекого Сходу. Його виявлено у Польщі та Угорщині у 

2003 році, а в Україні – у 2006 р. у Луганській і у 2009 р. у Харківській 

областях, у 2014 р. – у Запорізькій і Донецькій, а у 2015 р. – у Ростовській 

області, Краснодарському та Ставропольському краях, Криму та Північному 

Кавказі. Найдужче пошкоджує в‘яз Ulmus pumila, але трапляється також на 

U. minor і U. glabra. 

Останніми роками серед адвентивних видів лісових комах на території 

України поширилися мінери. Так, листя гіркокаштана звичайного (Aesculus 

hippocastanum L.: Hippocastanaceae) пошкоджує каштановий минер 

(Cameraria ohridella), липи дрібнолистої (Tilia cordata: Tiliaceae) – японська 
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липова міль-строкатка (Phyllonorycter issikii), білої акаціїї (Robinia 

pseudoacacia: Fabaceae) – білоакацієва міль-строкатка (Parectopa robiniella) 

та білоакацієвий мінер (Macrosaccus robiniella), платана східного (Platanus 

orientalis: Platanaceae) – платанова міль-строкатка (Phyllonorycter platani). 

Серед адвентивних видів із сисним ротовим апаратом на території 

України (Харківська, Херсонська, Луганська області) виявлений насінний 

клоп-крайовик (Leptoglossus occidentalis: Hemiptera: Coreidae).  

Непарного майхинського короїда (Anisandrus maiche: Curculionidae, 

Scolytinae), відомого на півдні Далекого Сходу Росії, в Північному Китаї та 

Північній Кореї, виявили на початку 21 століття в Північній Америці, а 

також – у Донецькій, а пізніше Харківській і Сумській областях України. Вид 

заселяє дуб, осику, березу. За біологічними особливостями він близький до 

місцевого виду (A. dispar). 

Потенційну загрозу поширення в лісах України має ясенова смарагдова 

вузькотіла златка, яка походить із Далекого Сходу та Китаю, де не завдає 

шкоди. Після проникнення у США та Канаду шкідник спричинив загибель 

насаджень ясенів пенсильванського (Fraxinus pennsylvanica) та звичайного 

(Fraxinus excelsior) і великі економічні збитки. Декілька років тому ясенова 

смарагдова вузькотіла златка потрапила у Москву, а звідти поширилася у 

Європейській частині Росії. Зокрема її виявлено у Воронезькій області, що 

недалеко від кордону з Україною. 

Азійський вусач (Anoplophora glabripennis) вважається небезпечним 

карантинним шкідником у Північній Америці, Європейській Спілці та 

Україні, хоча поки що не виявлений на території України. Батьківщиною 

виду є Китай і Корея, він поширився у США, а з 2001 року – в Європу, де 

заселяє стовбури та гілки кленів, платанів, бука, гіркокаштана, тополь, верб і 

беріз. 

Чому і коли адвентивні види є більш небезпечними, ніж місцеві? 

По-перше, місцеві екосистеми завдяки високому біорізноманіттю є 

стійкішими до дії несприятливих екологічних чинників і щодо проникнення 

нових видів. Тому адвентивні види мають більший шанс закріпитися у 

природних екосистемах, порушених унаслідок пожежі, повені, ерозії, 

техногенного забруднення, або у штучних екосистемах – агроценозах, 

зелених насадженнях населених пунктів, лісових культурах, насінних 

плантаціях тощо.  

По-друге, у випадку проникнення нових видів у нові регіони зростає 

пряма конкуренція з місцевими видами за місця перебування або корм.  

По-третє, адвентивні види можуть перенести на собі чи в собі патогенів 

чи паразитів під час свого переселення в нові регіони або самі бути 

паразитами.  

По-четверте, вибіркове пошкодження чи заселення адвентивними 

видами окремих порід дерев та їхня загибель призводять до зміни складу 

насаджень, а разом із цим до зникнення багатьох організмів (безхребетних, 

грибів, мохів тощо), пов‘язаних із цими породами, а також – до порушення 

циклів поживних речовин у екосистемах.  
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УДК 12.002.3 

 

СОЦІОКУЛЬТУРНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ 

НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 

 

Мокрецова Н.Я., канд. філос. наук, доцент 

кафедра філософії 

 

Світогляд сучасної людини в значній мірі залежіть від науки, яка все 

ще залишається домінуючою серед інших форм суспільної свідомості. 

Домінування зумовлено характером класичної науки та її практичними 

успіхами. Класичний тип раціональності, який є її основою, центрує увагу 

лише на об'єкті й виносить за дужки все, що стосується суб'єкту і засобів 

діяльності. Класична наука носила «об'єктний» характер, що зумовлювало її 

мету – дати картину світу, незалежну від людини і способів її діяльності та 

культури. Існувало уявлення про можливість та необхідність однозначного 

вирішення проблем визначення об‘єктів наукового пізнання. А.Ейнштейн, 

В.Гайзенберг та інші великі вчені підкреслювали, що віра в існування 

зовнішнього світу, незалежного від нашого мислення та діяльності, лежить в 

основі всього природознавства. 

За багатьма свідченнями філософів і науковців, найбільш важливою 

закономірністю еволюції образу науки є її гуманізація. Під гуманізацією 

образу науки розуміється послідовне впровадження, включення до нього, 

різного роду параметрів, що мають ознаку людського фактору 

(суб'єктивність). На початку ХХ ст. відбувається революція у фізиці, 

основним методологічним  результатом якої є уява про неможливість 

описати властивості предмету незалежно від настанов, умов експерименту, 

засобів спостерігача, тощо. В цілому ми можемо сказати, що наукові 

дослідження зумовлені соціальними умовами та геокультурними цінностями 

суб'єкту пізнавальної діяльності.  

Необхідність надання гуманістичного виміру науково-технічному 

прогресу зумовлює потребу формування нового образу науки, що у явному 

вигляді включає в себе гуманістичні орієнтири і цінності. Для некласичної 

раціональності характерна ідея трансформації ідеалу «ціннісно-нейтрального 

дослідження». Об'єктивно істинне пояснення та опис «людино-мірних» 

об'єктів не лише припускає, але й передбачає введення аксіологічних 

чинників до складу пояснювальних положень. Різність методологічних 

настанов та цілей призводить до розуміння існування багатьох варіантів 

опису одного й того ж об'єкту. Фізики відмічають, що їх завданням є 

навчитися описувати об'єкт дослідження всіма способами (Р.Фейнман). 

Також фізики підкреслюють, що дослідження атомних об'єктів сутнісно 

пов'язано з поняттям неоднозначності (Н.Бор). 

Уявлення класичної науки про «очевидність» можливості пізнання 

предмету самого по собі була поставлена під сумнів наукою початку ХХ ст., 

яку стали називати некласичною, а наприкінці ХХ ст. – почали говорити про 
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становлення етапу постнекласичної науки. В цих умовах відбувається 

звернення вчених до філософії. Єдність філософії та науки отримала новий 

рівень свого існування. Висновки, до яких приходять вчені, співпадають з 

філософськими теоріями пізнання, з положенням про нерозривність 

суб'єктивного і об'єктивного в людській діяльності, в тому числі і 

пізнавальній. Ці положення потребують свого подальшого дослідження, яке 

має на меті створення не тільки нового образу науки, але й нового розуміння 

творчої природи людини й необхідності постійного вдосконалення її 

сутності. 
Провідною рисою і тенденцією сучасного етапу розвитку наукового 

пізнання є його гуманізація. Мається на увазі не лише гуманістична 
переорієнтація використання наукових досягнень, а насамперед перебудова 
методологічних основ науки, стилю мислення, архетипу наукового пізнання. 
Одним з головних завдань гуманізації наукового пізнання є формування 
нового гуманістичного стилю мислення. Саме він є сполучною ланкою між 
основними методологічними принципами наукового пізнання і загальними 
ідеями, які виражають сутність того чи іншого світогляду, що є в ньому 
найважливішим і самоцінним. Серед найважливіших ідей, що визначають 
методологічні основи гуманістичної орієнтації сучасного наукового пізнання, 
виділяють два основоположення: по-перше, ідею культури як міри розвитку 
людини; по-друге, ідею єдиної науки про людину. Функціонально-ціннісна 
переорієнтація наукового пошуку в дусі єдиної науки як науки про людину 
передбачає таку якісну зміну в науці, коли її предметний зміст буде прямо 
зорієнтованим на гуманістичні цінності. Наука робить лише перші кроки в 
цьому напрямку. Але вже тепер намічаються глибинні інтегративні процеси, 
зумовлені взаємними струмами між природознавством та суспільними і 
гуманітарними науками на шляху їхньої взаємної гуманізації, концентрації 
уваги навколо проблеми людини як найвищої цінності.  

Відчудження суб'єкту від об'єкту вплинуло на виникнення та постійне 

поглиблення екологічної кризи. Ідеї «підкорення» природи були далекими 

від гуманізму, формували утилітарно-споживче відношення не тільки до 

природи, але й до людини. Свідомість, яка позбавлена духовних цінностей, 

породжує «бездуховну» природу та сприяє загостренню екологічних 

небезпек. Єдність людини та природи повинна стати усвідомленою метою – 

так вважав відомий вчений і філософ В.І.Вернадський. В його концепції 

людина – носій розуму – не тільки спостерігач світового процесу, але й його 

учасник. Поняття «ноосфери» представляє нам картину світу, в якій людина є 

головною складовою. 

Отже, з точки зору сучасного природознавства, Всесвіт – це не тільки 

відкрита система що розвивається, але й «живий організм». У сучасну епоху 

в зв'язку з глобальними кризами виникає проблема пошуку нових 

світоглядних орієнтацій людства, а тому переосмислюється і сутність науки. 

Її домінуюче положення у системі цінностей культури здебільшого було 

пов'язане з технологічною проекцією. Сьогодні важливим є органічне 

поєднання цінностей науково-технологічного мислення з такими 

соціальними та геокультурними  цінностями, як моральність, мистецтво, 

релігія та філософське осягнення світу.  
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УДК 630*905.2 

СУЧАСНИЙ СТАН ДУБОВИХ ЛІСІВ ХАРКІВЩИНИ 

 

Назаренко В.В., канд. с.-г. наук, в.о. доцента 

кафедра лісоуправління та лісоексплуатації 

 

На сьогоднішній день перед лісовим господарством України 

поставлена задача забезпечення поступового переходу до ведення його на 

засадах збалансованого розвитку та покращення якісного складу лісів. 

Виконання цієї задачі потребує не лише застосування комплексу заходів 

щодо розширеного відтворення лісових ресурсів, але і вдосконалення їх 

обліку, оцінки, прогнозу для подальшого планування та управління лісовим 

господарством (Державна цільова програма, 2009). 

Поширені у південній частині зони широколистяних лісів, лісостеповій 

та у північній частині степової зони України дубові ліси займають найбільш 

круті ерозійнонебезпечні схили долин, балок, ярів, у зв‘язку з чим виконують 

важливі захисні та водоохоронні функції: захищають ґрунти від водної та 

вітрової ерозії, регулюють поверхневий стік, снігонакопичення (Генсірук, 

2002). Сучасний стан дубових насаджень Лівобережного Лісостепу, потребує 

значної уваги лісівників, оскільки вони використовують лісорослинний 

потенціал лише на 32-76% (Ведмідь, 2005).  

Сучасний стан дубових лісів проаналізовано на прикладі 

ДП "Балаклійське ЛГ", ДП "Гутянське ЛГ" та Скрипаївське навчально-

дослідне лісове господарство Харківського національного аграрного 

університету імені В.В. Докучаєва за матеріалами безперервного 

лісовпорядкування, загальних проектів організації та розвитку лісового 

господарства Харківської області, матеріалів державного лісового кадастру з 

1970 по 2010 роки. 

Аналізуючи розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок 

частка дубових деревостанів в останній час постійно знижується. Так, 

наприклад в Гутянському лісгоспі з 1970 по 2010 рік відсоток дубових 

деревостанів знизився на 4%, в Скрипаївському лісгоспі майже на 2 %, в 

Балаклійському лісгоспі до 2000 року відсоток постійно зростав з 34,2 % до 

39,5 %, але нажаль за останній період знизився до 36,9 %. Зменшення площі 

відбувається за рахунок утворення похідних деревостанів ясена звичайного, 

клена гостролистого, осики та інших деревних порід які сформувалися в 

умовах, порушених унаслідок діяльності людини або природних чинників і 

процесів, наприклад в результаті незадовільного догляду за культурами дуба. 

Аналіз вікової структури вказує на постійне старіння дубових 

деревостанів регіону, що в свою чергу говорить про розбалансованість 

вікової структури та накопичення пристиглих, стиглих та перестійних 

деревостанів і зменшення молодняків. Це пов‘язано переважно з чинними 

нормативними актами, які суттєво обмежується режим ведення лісового 

господарства і дозволяють проведення лише санітарно-оздоровчих заходів та 

заходів з догляду за лісом. Іншою проблемою в даному питанні є недоліки в 
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створенні та догляді за лісовими культурами дуба звичайного. На даний час в 

результаті дії людського чинника та скрутного економічного становища в 

області та і в країні в цілому значна частка культур до 20 років не 

відповідають нормативам для переводу у вкриті лісовою рослинністю, ще 

частина створених культур внаслідок неналежного догляду заростають 

малоцінними другорядними породами в результаті чого утворюються похідні 

деревостани, лише третина культур вчасно переводиться до вкритих лісовою 

рослинністю земель. 

У зв‘язку зі старінням деревостанів погіршуються таксаційні показники 

та санітарний стан насаджень. Так, аналізуючи динаміку розподілу 

деревостанів за бонітетами з 1980 року спостерігається зниження середнього 

значення на 0,1 одиницю, лише по Гутянському лісгоспу середній бонітет 

збільшився на 0,2. Така ж тенденція спостерігається і у розподілі площ за 

повнотами. В Балаклійському та Гутянському лісгоспах середнє значення 

знизилось на 0,01, а в Скрипаївському на 0,06. Дана тенденція пов‘язана з 

погіршенням санітарного стану насаджень та збільшенням в свою чергу 

обсягів вибіркових рубок. 

Найбільш цікавою для загальної оцінки сучасного стану є динаміка 

щорічної середньої зміни запасу: у 1980-90 роках за оптимального 

середнього віку (60-70 років) спостерігався і найбільший середній річний 

приріст деревини. Надалі середня зміна запасу почала знижуватись, так 

наприклад по Скрипаївському лісгоспу на 1,5 м
3
/га, що еквівалентно 6,95 тис. 

м
3
 з всієї площі дубових деревостанів лісгоспу. 

Для вивчення продуктивності дубових деревостанів в дібровах 
використано методику запропоновану Б.Ф. Остапенком та 
З.Ю. Герушинським (1975) на основі повидільної бази даних "Лісовий фонд". 
В середньому ступінь використання потенційної продуктивності лісових 
земель дубовими деревостанами становить 79 %. Даний показник по лісгоспах 
коливається від 69,6 % (Харківська ЛНДС) до 85,4 % (Гутянський лісгосп). В 
першу чергу це залежить від регіональних особливостей розміщення 
деревостанів та "культури" ведення господарства в них. Порівнюючи 
отриману середню ступінь використання потенційної продуктивності з 
дослідженнями в інших регіонах (Ведмідь, 2005), можна з впевненістю 
говорити про досить високий відсоток використання потенційної 
продуктивності. Але не зважаючи на це, на наш погляд, якщо і надалі буде 
продовжуватись тенденція до зниження показників бонітету та повноти 
дубових деревостанів, то це в кінцевому підсумку призведе до зниження 
ступеня використання потенційної продуктивності. 

Зважаючи на все вищесказане лісівникам в першу чергу необхідно 

звернути увагу на розбалансованість вікової структури, покращення якості 

лісових культур та догляду за лісом, що впливає на зміни в таксаційних 

показниках дубових деревостанів. На даний час вирішувати дане питання 

необхідно на законодавчому рівні, оскільки більшість дубових лісів 

Харківщини віднесені до категорій захисних, рекреаційно-оздоровчих та 

лісів природоохоронного призначення в яких заборонено проведення рубок 

головного користування, що і призводить до старіння деревостанів.   
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УДК 378:504 

 

РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Непран І.В., канд. с.-г. наук 

кафедра екології та біотехнології 

 

На міжнародному форумі в Ріо-де-Жанейро (1992), присвяченому 

навколишньому середовищу, екологічне виховання та підготовка 

висококваліфікованих фахівців у цій області назване одними з необхідних і 

найважливіших засобів для здійснення подальшого гармонійного розвитку 

всіх країн світу.  

Екологічна освіта як основна складова освіти для сталого, 

гармонійного, еколого-безпечного розвитку вкрай необхідна сучасній молоді 

як система екологічних цінностей, навичок і орієнтирів. Вона допомагає 

молодому поколінню вивчати сучасні місцеві, регіональні і національні 

проблеми України, освоювати екологічну нормативно- законодавчу базу, 

орієнтуватися в міжнародних угодах і конвенціях з галузі охорони довкілля, 

брати участь у процесах екологічного аудиту і менеджменту, екологічної 

паспортизації об‘єктів людської діяльності і екологічного управління.  

Не дивлячись на те, що сільськогосподарське виробництво найбільш 

повно відповідає природній еволюції біосфери, воно стало одним з основних 

джерел загальної екологічної кризи в Україні, яка виходить за межі 

екстремальних ситуацій. Тільки велика буферність біосфери поки що 

дозволяє уникнути катастрофи, яку часто ініціюють всілякі наші 

«прогресивні» та «інтенсивні» технології. Стало очевидним, що ніякі науково 

– технічні новації не забезпечать процвітання людини, якщо вони діють 

проти законів Природи. 

Тому підготовка спеціалістів сільського господарства повинна бути 

приведена у відповідність з сучасними екологічними проблемами. В 

контексті цього без великого перебільшення можна стверджувати, що 

усвідомлення нашого зараз становища вимагає зміни екологічної стратегії і 

тактики. Нині очевидно, що вжиті раніше заходи щодо використання й 

охорони природних ресурсів явно незадовільні і неспроможні захистити 

навколишнє середовище. Методологічною основою екологічної освіти 

повинні стати оновлене вчення академіка І.В. Вернадського про біо- та 

ноосферу і перехід від предметно- до проблемно – орієнтованого підходу 

екологічної освіти і освіти в цілому.  

На основі методологічних підходів агроекології слід передбачити чітку 

екологічну орієнтацію усіх ланок науково – технічного прогресу, залучення 

широкого кола спеціалістів для розв‘язання прикладних проблем екології та 

агроекології, проведення екологічної експертизи, моніторингу, суворого 

контролю за реалізацією природоохоронних заходів, виховання екологічного 

світогляду молоді. 
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Один з провідних напрямів екологічної підготовки спеціалістів 

сільськогосподарського виробництва базується на концепції єдиного 

енергетичного балансу вирощування сільськогосподарських культур. Завдяки 

цьому студенти глибше, на кількісному рівні, опановують практичну і 

біосферну суть енергозберігаючих технологій. До того ж саме енергетичний 

підхід, визначення коефіцієнтів енергетичної ефективності вирощування 

сільськогосподарських культур є природничою основою оцінки трофічних 

ланцюгів агросфери і проведення більш глибокого еколого – економічного 

аналізу ефективності виробництва рослинницької і тваринницької продукції 

та використання основних і оборотних засобів виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах.  

Підготовка фахівця-еколога на сучасному етапі є одним з 

найважливіших завдань тому, що від того, яких фахівців буде підготовлено в 

нашій країні, значною мірою залежатиме майбутнє народу і суспільства. 

Екологізація навчальних дисциплін передбачає не тільки ознайомлення 

студентів з питаннями екології, а й ефективну підготовку їх до роботи в 

сільському господарстві, вміння набуті екологічні знання застосувати в 

подальшому на практиці. 
Розглядаючи організаційні аспекти формування свідомого ставлення до 

довкілля, варто зазначити, що серед пріоритетних завдань реалізації питань 
використання адекватних та ефективних методів екологічного виховання під 
час вивчення екологічних дисциплін визначальні місця належать створенню 
єдиної безперервної системи вивчення екологічних проблем. Перше – під час 
розгляду найважливіших навчальних питань в різних галузях науки. Друге – 
у систематичному та оперативному інформуванні студентів про стан 
довкілля регіону, де розташований навчальний заклад. Третє – у проведенні 
наукових досліджень у галузі екологічної освіти та інформації, а також 
комплексній екологічній оцінці стану навколишнього середовища. Як 
результат цього – формування у студентів навичок приймати оптимальні, 
екологічно правильні рішення в галузі природокористування під час 
виконання ними своїх безпосередніх професійних обов‘язків. Таким чином, 
вміння аналізувати екологічну ситуацію у поєднанні з високим рівнем 
екологічної свідомості надає майбутнім фахівцям можливість формувати 
стратегії такого екологічного мислення, яке дасть можливість їм запобігти 
небезпечним наслідкам господарської діяльності соціуму. 

Україна історично є аграрною країною і в перспективі повинна мати 
важливе значення на внутрішньому і міжнародному ринку 
сільськогосподарської продукції. Для виправлення ситуації, що склалася в 
сфері виробництва, переробки, споживання і експорту сільськогосподарської 
продукції, Україні слід мати кваліфікованих фахівців, які б професійно 
займалися справою практичного застосування і поширення міжнародних 
норм якості, підвищенням суспільної свідомості і культури виробництва 
сільськогосподарської продукції та її екологічної чистоти. 

Отже, перспективи розвитку сільськогосподарської галузі вимагають 
від працівників цього профілю усвідомленої відповідної діяльності, 
здійснення якої неможливе без спеціальної екологічної професійно 
спрямованої підготовки фахівця.  
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УДК 632.4:633.11
 

СТУПІНЬ ПРОЯВУ ТА РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ПЛЯМИСТОСТЕЙ 

ЛИСТЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ВПРОДОВЖ ВЕГЕТАЦІЇ 

 

Олейніков Є.С., здобувач
*
 

кафедри фітопатології  

 

Пшениця – основна продовольча культура як в нашій країні, так і в 

багатьох країнах світу. Збільшення виробництва зерна та підвищення його 

якості залишається основним завданням у вирішенні продовольчої проблеми.  

Останнім часом відбулися зміни в структурі видового складу 

патогенного комплексу грибів-збудників хвороб пшениці озимої. Це 

спричинено складними економічними умовами останніх років, в яких 

опинилися господарства різних форм власності, що призвело до загального 

зниженням рівня агротехніки вирощуваних культур і порушень технологій та 

регламентів застосування засобів захисту рослин.  

В останні роки спостерігається погіршення й фітосанітарного стану 

посівів пшениці озимої. Зокрема, зростає шкодочинність хвороб. Серед 

останніх чільне місце займають гельмінтоспоріоз, септоріоз листя й колосу, 

пітіум, борошниста роса, офіобольоз та альтернаріоз, сажкові й фузаріози. 

У наших дослідженнях в умовах ДП ДГ «Елітне» Харківського району 

Харківської області в 2012-2016 рр. на сортах пшениці озимої Харківська 105 

та Дорідна найбільша інтенсивність розвитку відмічена септоріозу, який 

заселяв, в основному, листя і його піхви. Перші симптоми з‘являлися на 

сходах у вигляді бурих смуг і плям. Від уражених проростків хвороба 

поширювалася на інші листки, де утворювалися неправильної форми світло-

зелені, жовті і світло-бурі плями з темним обідком, і чорними дрібними 

пікнідами. Листя ставало блідим, поступово втрачало зелений колір і 

засихало.  

Впродовж років досліджень хвороба починала проявлятися вже з осені 

на сходах. Її поширеність варіювала від 58,2 % до 76,0 %, а розвиток – від 0,9 

% до 7,7 % в залежності від рівня ГТК, який коливався від 0,3 до 3,5. 

Навесні, в період відновлення вегетації поширеність хвороби була на 

рівні 54,7-79,2 %, а розвиток – 1,2-8,5 %.  

У фазу трубкування поширеність зростала до 90,9 %, а розвиток дещо 

знижувався - 2,4-3,7 %.  

В фазу молочної стиглості зерна хвороба помітно прогресувала: 

поширеність - 100 %, розвиток - 24,7-36,4 %.  

У фазу воскової стиглості зерна пшениці озимої поширеність хвороби 

була 100 %, а розвиток зростав до 52,1-75,5 %.  
Наші дослідження дали змогу виявити достовірні кореляційні зв‘язки 

між показником ГТК та поширеністю і розвитком септоріозу на посівах 
пшениці озимої.  
                                                           

* Науковий керівник – д-р с.-г. наук, професор Петренкова В.П. 
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Ще однією плямистістю, яка завдає значної шкоди посівам пшениці 
озимої в східній частині Лісостепу України є борошниста роса, яка 
розвивається в прохолодну і вологу погоду, в загущених, затінених, часто 
перерослих посівах, в умовах низької інсоляції.  

Перші прояви хвороби виявлено восени 2013 року – на сходах пшениці 
озимої з незначною поширеністю і розвитком – 3,9 % та 0,2 % відповідно.  

Проведені дослідження показали, що хвороба відмічалась спочатку на 
сходах пшениці озимої у вигляді матових плям, а потім - білого 
ватоподібного нальоту на верхньому боці листка. По мірі росту рослин вона 
розповсюджувалась на нові листки догори по стеблу. Наліт поступово 
ущільнювався та набував жовто-сірого кольору.  

У період відновлення вегетації у квітні 2014 року поширеність і 
розвиток хвороби були 4,4 % та 0,3 % відповідно.  

У фазі виходу в трубку – молочної стиглості зерна в травні-червні ми 
спостерігали ознаки хвороби тільки на середньому ярусі листя, де 
поширеність була 4,0 %, а розвиток 0,06 %. Після цього борошнисту росу на 
посівах пшениці озимої не відмічали до кінця вегетації культури. Восени 
2014 року борошнистої роси на сходах пшениці озимої теж не було виявлено. 

Перші ознаки хвороби були відмічені в період вегетації 2015 року в 

фазі трубкуванні на нижньому ярусі листя з поширеністю 3,0 % і розвитком 

0,1 %.  

У подальшому до кінця вегетації ознак борошнистої роси в посівах 

пшениці озимої виявлено не було. 

Все це можна пояснити як загальним зниженням шкідливості 

борошнистої роси в агроценозах, так і стійкістю досліджуваних сортів 

пшениці озимої до даного збудника хвороби. 

Таким чином, протягом останніх років відбулися зміни в патологічному 

комплексі агроценозу пшениці м‘якої озимої, які пов‘язані із мінливістю 

погодних умов, які впливають як на саму рослину, так і на патогенів, які її 

населяють.  

Встановлено пряму кореляційну залежність між складом 

фітопатогенного комплексу пшениці м‘якої озимої та погодними умов 

періоду вегетації. 

За умов достатнього зволоження території домінуюче положення у 

фітопатогенному комплексі займають збудники хвороб, які у своєму циклі 

мають некротрофну фазу, зокрема септоріоз. 

В останні роки відбувається зниження шкідливості борошнистої роси, 

не зважаючи на щорічний помірний прояв хвороби, розвиток її наразі 

перебуває у депресивному стані.  

Виходячи з цього, знання біології і інших особливостей потенційно 

небезпечних шкідливих організмів пшениці м‘якої озимої разом з 

правильним підбором сортів, адаптованих до конкретних фітосанітарних та 

кліматичних умов регіону, поряд з систематичним моніторингом посівів та їх 

своєчасним хімічним захистом є основними запоруками високих урожаїв 

пшениці озимої. 
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УДК [632.913.632.51][633.14”324”631.582](477.52/6) 

 

ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКА НА ЗАБУРЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ЖИТА 

ОЗИМОГО В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Олійник Г.М., аспірантка кафедри екології та біотехнології, 

 Пузік В.К., д-р с-г наук, професор, Будьонний В.Ю., канд. с-г наук, доцент 

 

Озиме жито в нашій країні є другою важливою після пшениці 

культурою. Продовольча цінність його визначається значним вмістом в зерні 

білків (12,8%) та вуглеводів (69,1%). 

Наявність у житньому хлібі повноцінних білків, багатих на незамінні 

для людей амінокислоти, особливо на лізин, аргінін та ін., великої кількості 

легкозасвоюваних вуглеводів, а також дуже важливих вітамінів (А, В1 В2, 

В3, В6, РР, С), значна калорійність (1 кг житнього хліба забезпечує людину 

2481,2 ккал) свідчать про його високу поживність як продукту харчування, 

особливо при виконанні людиною фізичної праці. Слід додати також, що, 

з'їдаючи 500 г житнього хліба, людина повністю забезпечує себе залізом і 

фосфором та на 40% — кальцієм. 

Озиме жито – це культура, яка володіє високою алелопатичною 

активністю. Тому актуальним є вирощування жита озимого, як для 

біологічного захисту рослин, що є екологічним аспектом, який є 

найважливішим в наш час, так і для покращення грунтового стану полів, так 

як жито впливає на утворення гумусу. 

Жито є гарним фітосанітаром. Завдяки високим показникам 

різноманітних видідень кореневою системою та швидкому росту воно добре 

бореться з однолітніми та багатолітніми бур`янами, пригнічує збудників 

грибних захворювань, а поглинаючи нітрати, знижує їх вміст у грунті, тим 

самим покращує екологічний стан грунту. 

Восени після основного обробітку ґрунту та перед посівом озимого 

жита було проведено обстеження поля на потенційну забур‘яненість ґрунту. 

Так як насіння основної маси бур‘янів здатне відтворити потомство в шарі 

ґрунту з глибиною не більше 10 см, тому лише до цієї глибини за допомогою 

бура відбирався шар ґрунту. Кількість точок відбору становила 25, які 

розташовувались рівномірно по діагоналі поля та з урахуванням системи 

обробітку ґрунту. Відмивання насіння бур‘янів із ґрунту проводилось на 

ситах з діаметром отворів 0,25 мм. 

В ґрунтових зразках відібраних для визначення потенційної 

засміченості ґрунту в системі основного обробітку після соняшника, було 

встановлено, що найбільша кількість насіння в зразках належить: щириці 

звичайній – від 38 до 126 шт., мишію сизому – від 40 до 68 шт., та лободі 

білій – від 35 до 49 шт., а найменше кількості було гречки березковидної – до 

10 шт., та осоту рожевого до 6 шт.  

В ґрунтових зразках відібраних після сафлору, отримані результати 

показали, що найбільша кількість насіння належить: щириці звичайній – від 
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29 до 120 шт., мишію сизому – від 45 до 60 шт., та лободі білій – від 39 до 53 

шт., а найменше кількості було гречки березковидної – до 15 шт. та осоту 

рожевого – до 10 шт. 

На підставі літературних даних відомо, що із загальної кількості 

насіння бур‘янів, яка знаходиться у верхньому 10-сантиметровому шарі 

ґрунту, за один сезон дає сходи тільки її частина. Основна кількість насіння 

знаходиться в стані спокою або гине у фазі проростків. Значна частина 

насіння, будучи фізично цілим, втратила свою життєздатність.  

Результатом від перерахування  потенційної забур‘яненості на гектар, 

нами було визначено, що потенційна засміченість склала у середньому 

слабкий ступінь забур‘яненості, що дорівнює від 5млн шт/га до 16млн шт/га 

після сафлору, та слабкий ступінь забур‘яненості, що дорівнює від 4млн 

шт/га до 10млн шт/га після соняшника. 

В першій декаді червня в результаті проведенного нами оперативного 

обстеження було визначено видовий склад бур`янів, розраховано суху і сиру 

массу компонентів агрофітоценозу жита. 

За критерій рівня забур‘яненості при оперативному обстеженні мы 

брали питому вагу бур‘янів у загальній масі культурних і бур‘янистих 

рослин. Цей показник дає змогу в декілька разів точніше визначити можливі 

втрати врожаю від бур‘янів, ніж в тому випадку, коли за показник 

забур‘яненості брати лише чисельність бур‘янів.    

В нашому випадку, середній відсоток сирої маси бур‘янів, які 

проростали в посівах жита після соняшника становить 5,95%, а суха маса 

становить 3,02%, а також 7,03 % сирої та 5,12 % сухої маси бур‘янів, які були 

виявлені в посівах жита після сафлору.  

Основне обстеження посівів культур суцільного посіву краще 

проводити перед їх збиранням. Кращим періодом для обстеження посівів 

більшості сільськогосподарських культур є третя декада червня – друга 

декада липня. В цей період практично зійшли всі бур`яни, насіння яких 

вийшло із стану спокою. 

Проведене нами основне обстеження в першій декаді липня, перед 

збиранням жита озимого показало, що посів жита на полі засміченому 

бур‘янами приводить до зниження засміченості ґрунту, такі висновки були 

зроблені за рахунок відбору зразків бур‘янів з ділянки-контроль, а саме 

чистого пару,  де ступінь забур‘яненості була високою. На нашу думку, це 

пояснюється тим, що кореневі виділення жита пригнічують схожість, ріст і 

розвиток бур‘янів.    

Отже, можна зробити такі висновки, що жито озиме виділяє 

фізіологічно активні речовини, які є алелопатично-активними сполуками, що 

приводить до зниження засміченості ґрунту. Кореневі виділення жита 

пригнічують схожість, ріст і розвиток бур‘янів.  

В літературі є дані, які свідчать, що алелопатична активність злаків 

залежить від наявності в них різних речовин. Це і є причиною зниження 

забур‘яненості посівів жита. 
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ДИНАМІКА ПЛАСТИЧНИХ РЕЧОВИН І ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ЖИВЛЕННЯ В ОРГАНАХ РОСЛИН ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ  

В РЕПРОДУКТИВНИЙ ПЕРІОД 

Ольховський Г.Ф., канд. біол. наук, доцент 

кафедра агрохімії 

 
Відтворення високих врожаїв озимої пшениці, їх стабілізація за роками 

вимагає поглиблених знань біології розвитку різних сортів озимої пшениці і 
дотримування прогресивних технологій їх вирощування. 

На початкових етапах розвитку в рослинах озимої пшениці 
відбувається нагромадження маси вегетативних органів, чим кращі умови 
мінерального, повітряного живлення і забезпечення вологою, тим 
інтенсивніший ріст.      Ураховуючи обмеженість даних нашим завданням 
було вивчення динаміки маси сухих речовин і елементів мінерального 
живлення в органах озимої пшениці в період кінець трубкування – повна 
стиглість, визначити кількість реутилізованних речовин за різницею між 
максимальними значеннями маси органів і мінімальними в повній стиглості. 
Об‘єктом досліджень були рослини озимої пшениці у 2005-2006 році сорту 
Харківська 105, у 2013 році – Елегія. Обидва сорти середньо рослі, 
вирощувалися в умовах, близьких до виробничих, після зернобобових 
культур. 

Ґрунт – чорнозем типовий глибокий мало гумусний слабо структурний 
важко суглинковий на лесі. Уміст рухомих форм фосфору (за Чириковим) 
13,8,  калію – 10,3 мг на 100 мг ґрунту, забезпеченість мінеральним азотом – 
низька та середня. 

Перший відбір проб рослин було зроблено в кінці фази вихід в трубку, 
коли колос знаходився в піхві верхнього листка. Маса листків визначена 
разом з листковими піхвами. Для листків першого - третього ярусів 
максимум сухих речовин припадав на кінець фази - виходу в трубку, але 
вважаємо, що це окремий випадок  імовірно, максимальна маса, особливо 
першого – другого листків, припадала на ранні дати, коли вони 
забезпечували ріст верхніх органів. 

Перші міжвузля сформувались в кінці фази вихід в трубку, другі 
завершили ріст в час цвітіння, треті – у фазі формування зерна. Міжвузля 
четвертого і п‘ятого ярусів, які в кінці фази вихід в трубку інтенсивно росли, 
а їх ріст відбувався за рахунок притоку асимілятів із третього – п‘ятого 
листків. Маса четвертих межвузіль до завершення росту збільшилась в 10,5 
разу, а ріст міжвузіль  п‘ятого ярусу тривав до молочної стиглості і їх маса 
збільшилась майже в сто разів. 

Кількість відтікаючи пластичних речовин визначена як різниця між 
максимальними значеннями до настання повної стиглості і мінімальними в 
повній стиглості, вражені в грамах на 100 головних стебел і в відсотках. 
Допускаємо деякі витрати маси на дихання тканин усіх органів. Виключивши 
нижні листки, першого-другого ярусу, відтік визначено для листків трьох 
верхніх ярусів, які були діючими в період наливу зерна. Ці листки 
виконували головну роль в формуванні зерна, вони віддали пластичних 
речовин (гідролізатів білків, вуглеводів) в перерахунку на суху речовину 20-
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26%, крім того вони забезпечили функції відповідних їм міжвузлів. Загальна 
сума реутилізованих речовин з цих листків дорівнювала 14,3 г в розрахунку 
на 100 стебел. Процес зерно утворення супроводжується використанням 
складових компонентів спочатку листків, пізніше – міжвузіль, оскільки по 
їхніх провідних системах рухалися поживні речовини із листків до колоса . 

Віддача поживних речовин міжвузлями відбувалась в тій саме 
послідовності, як це було характерно для листків – від нижнього ярусу до 
верхнього. Кількість  ре утилізованих  речовин із міжвузіль значно більша 
порівняно з показниками для листків, знаходилася в межах 3,3-12,5 г ,в сумі з 
усіх міжвузіль і колоса відтік склав 29%. Найбільше поживних речовин 
відійшло із міжвузлів третього, четвертого ярусів і колоса. Сумарна 
реутилізація пластичних речовин склала 60,3 г, абсолютно сухого зерна із 
100 колосів отримано 114,6 г, значить більше половини маси зерна (52,6%) 
утворилось за рахунок перерозподілу пластичних речовин із вегетативних 
органів і колоса . 

Результати визначення вмісту загального азоту (N) в сухій речовині 
органів стебел озимої пшениці показали, що для листків і міжвузіль в кінці 
фази вихід в трубку характерне підвищення концентрації N знизу вгору за 
ярусами . У листках N більше 1,5–3 рази ніж у відповідних їм міжвузлях , за 
винятком п‘ятого міжвузля , а також колоса, котрі ще не закінчили ріст . 
Уміст валового N визначено на підставі маси сухих речовин в органах і 
вмісту в них N в %. Найменший вміст N в листках 1–2-го ярусів , як 
завершили свої функції у фазі вихід в трубку . У зелених листках 3-5-го 
ярусів уміст N більший від 3 до 10 разів ніж у нижніх листках. В період 
наливу зерна валовий вміст N в листках зменшився в 2,9–5,3 рази, в 
міжвузлях – в 2,8–3,8 разу. Реутилізація N із листків була в межах 65–81%, із 
міжвузлів 47–74% від максимального його вмісту. Надійшло N в зернівки за 
рахунок перерозподілу 70,5%, а в 2013 р. – 80%. Такий великий відтік N із 
різних органів у зернівки підтверджує ефективність пізніх позакореневих 
підживлень N озимої пшениці для підвищення якості зерна. 

Подібно N було визначено відносний і валовий вміст фосфору (P2O5). 

Вміст  цього елементу значно менший ніж N, в зелених органах в три рази в 

перерахунку на елемент (Р) – в 7 разів. В більшості випадків для 

функціонуючих органів характерний тісний кореляційний зв'язок між N і 

P2O5. Реутилізація P2O5 відбувається подібно N. Із листків відтік був в межах 

66-78%, із міжвузіль – 70-75 % від максимального вмісту. За рахунок 

реутилізації в зернівки надійшло 70%  P2O5. 

Відносно вмісту калію слід сказати, що його відносний вміст більший 

ніж  N і зростає з підвищенням ярусу. Реутилізація калію відбувається 

повільніше ніж N. Із верхніх трьох листків калію відходить 28-61%, із всіх 

міжвузіль і колоса – 37–71%, найменше калію відходить з двох верхніх 

ярусів. Потреба зернівок в калії незначна і вона повністю задовольняється 

при його реутилізації. Визначення балансу калію в рослинах в повній 

стиглості показало, що 18,5% його зосереджено в зернівках, 47,2% в листках 

і міжвузлях від максимального його вмісту, а 34,3% калію з рослин відійшло 

мало вивченим шляхом. 

Наведені дані показують важливість всіх органів стебла озимої 

пшениці в створенні урожаю зерна.  
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Яроцький В.Ю., провідний інженер 
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Відмерла деревина є важливим компонентом лісів і виконує 

різноманітні функції в екосистемі: створення умов проживання для багатьох 

видів рослин і тварин, збагачення ґрунту поживними речовинами при 

розкладанні, запобігання ерозії ґрунту і сприяння накопиченню вуглецю. 

Причини і масштаби утворення відмерлої деревини різноманітні: природні 

(конкуренція, хвороби, вік), випадкові та масові (вітровали, буреломи, 

пожежі, тощо). Біологічне значення відмерлої деревини залежить від 

багатьох факторів, зокрема, деревної породи, розмірів колод, положення, 

стадії розкладання, типологічних умов, тощо (Radu, 2007).  

З урахуванням цього важливим є оцінювання кількісних та якісних 

показників відмерлої деревини. Запас відмерлої деревини не є кращим 

показником поглинання вуглецю, оскільки під час процесу розкладання 

деревних залишків втрачається не тільки його обсяг, а також маса і щільність 

(Coomes et al., 2002; Harmon et al., 2000; Krankina & Harmon, 1995). 

Важливим показником для оцінювання запасів та динаміки вуглецю є 

морфометричні показники колод, розвиток гнилі, щільність відмерлої 

деревини при різних стадіях розпадання. Швидкість розкладання відмерлої 

деревини визначається багатьма факторами: деревною породою, причиною 

утворення, розміщенням на ділянці та відносно поверхні ґрунту, 

мікрокліматичними умовами, тощо.  

Окремі дослідження показників відмерлої деревини у соснових лісах 

(Пастернак, 2009; Пивовар, 2009; Пастернак, Яроцький, 2010) Лівобережного 

Лісостепу України та суміжних регіонів (Аврамчук та ін., 2015) дали 

можливість встановити загальні закономірності формування та розкладання 

відмерлої деревини. 

Наші дослідження проводили у 2010 – 2017 рр. в лісостепу Харківської 

та Сумської областей. За лісотипологічним районуванням регіон дослідження 

належить до Слобожанського лісотипологічного району області свіжого 

груду (2d). Кліматичні умови регіону суворіші, ніж в інших лісостепових 

районах. Середні температури січня -5 – -8°С, липня +19 – +20°С. Середні 

річні суми опадів 450–500 мм. Режим погоди набуває більш 

континентального характеру, відмічається 4 % зим без снігового покриву 

(Назаренко, Пастернак, 2016). 

На ділянках інвентаризації та моніторингу лісів визначали показники 

всіх компонентів лісових екосистем: деревостану, підліску, підросту, живого 



153 

надґрунтового покриву, ґрунтів, встановлювали наявність сухостійних дерев, 

деревної ламані та пнів, покриття сухими гілками. Для кожної одиниці 

деревної ламані визначали: породу, морфометричні показники (найбільший 

та найменший діаметри, довжину), стадію розкладання, тип гнилизни, 

експозицію та інші показники. За ступенем розкладання (деструкції) сухостій 

та деревну ламань розподіляли на п‘ять класів (Яроцький та ін., 2016). Під 

час польових робіт, а також для управління даними використано польову ГІС 

– Field-Map (http:/fieldmap.in.ua). Первинні показники узагальнювали у 

вигляді запасу відмерлої деревини (абсолютному та відносному) за типами 

відмерлої деревини, деревними породами та стадіями розкладання. Середню 

стадію розкладання деревної ламані визначали як середньозважену за 

об‘ємом деревини різних стадій розкладання. 

Всього до аналізу включено результати оцінювання показників на 32 

ділянках у деревостанах переважно штучного походження так, щоб охопити 

якомога ширший діапазон класів віку у найбільш розповсюджених соснових 

типах лісу. Переважну більшість ділянок закладено у чистих за складом 

сосняках. Розподіл ділянок за класами бонітету та повнотою відбиває 

реальний розподіл соснових деревостанів регіону досліджень за цими 

показниками.  
Для детального визначення характеристик відмерлої деревини 

випилювали зразки. Базисну щільність зразків деревини визначали як 
відношення сухої маси до об‘єму в свіжому стані. Зразки відмерлої деревини 
відбирали на ділянках у державних підприємствах «Жовтневе ЛГ», 
«Скрипаївське НДЛГ», «Тростянецьке ЛГ» і «Охтирське ЛГ» (Яроцький та 
ін., 2016). Встановлені нами показники базисної щільності відмерлої 
деревини є дещо вищими, порівняно з даними для Полісся (Аврамчук та ін., 
2015), що пояснюється як різними методичними підходами, так і 
особливостями регіонів досліджень.  

За результатами досліджень встановлено, що запаси відмерлої 
деревини в соснових насадженнях Слобожанського лісотипологічного 
району  коливаються від 0 до 70 м

3
·га

-1
. Найбільший відносний запас 

відмерлої деревини (17 %) за рахунок максимального запасу деревної ламані 
виявлено у 80-річному деревостані в умовах свіжого субору. Різноманіття 
деревної ламані за породним складом на досліджених ділянках низьке, на 
більшості ділянок деревна ламань представлена лише сосною звичайною. 
Дещо більшим є різноманіття деревної ламані за стадіями розкладання.  

На більшості ділянок у НПП «Слобожанський» сумарний запас 
відмерлої деревини не перевищує 30 м

3
·га

-1
, або 8 % від запасу деревостану. 

Для ділянок характерні високі значення середньої стадії розкладання (в 
середньому 3,3), що свідчить про зміщення балансу утворення/розкладання 
відмерлої деревини у бік її розкладання. У лісогосподарських підприємствах 
запас відмерлої деревини та середня стадія розкладання є дещо меншим. 
Загалом встановлено тенденцію до збільшення запасу відмерлої деревини у 
міру збільшення трофності лісорослинних умов.  

Для детальнішого аналізу особливостей формування запасів відмерлої 

деревини та її розкладання потрібні подальші дослідження з урахуванням 

максимальної кількості факторів.  
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Мовна політика – сукупність ідеологічних постулатів і практичних дій, 

спрямованих на регулювання мовних відносин у країні або на розвиток 

у певному напрямі мовної системи [2]. Мовне планування – різні способи 

свідомого впливу людини на мову, а також попередньо заплановані 

змінювання її засобів і форм [1]. Головною метою мовного планування є мовне 

очищення – намагання зберегти чистоту мови, захистити її від чужомовних 

впливів та відхилень від норми.  

На початку ХХ ст. у тодішній Україні не було українських шкіл, 

українську мову забороняли використовувати в усіх суспільних сферах життя 

народу. Цікавим фактом є виявлена нами інформація в харківській газеті 

«Южный край» за 1914 р. про поширення російської мови й утиски мов 

інших національних меншин. Зокрема, в Харкові під час І  Світової війни 

інформаційна політика влади була спрямована проти німецької мови: 

німецькомовні твори виключалися з музичних програм; за спілкування 

німецькою мовою (навіть на професорів!) накладали штраф, конфісковували 

їхнє майно, автомобілі. Така мовна політика дала позитивні результати 

й  забезпечила абсолютне домінування російської мови на всій території 

тодішньої імперії.  
Однак із 1917 р. Тимчасовий уряд Росії пішов на деякі поступки щодо 

української мови: дозволив використовувати українську мову у сфері 
мистецтва, театру й науки, а також у початкових школах і вищих навчальних 
закладах, друкувати українськомовну періодику, книги, шкільні підручники.  

Виокремлюємо три періоди мовного планування в Україні: 1) 20-і рр. 
ХХ ст. – 1933 р.; 2) 1933 р. – 80-і рр. ХХ ст.; 3) 90-і рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.  

20-і рр. ХХ ст. – 1933 р. Протягом 1925 – 1932 рр. виходить серія 
декретів та постанов про українізацію, які об‘єднані 1926 р. у збірник 
«Українізація радянських установ». Так, у 20-і роки ХХ ст. радянська Україна 
проходить швидкими темпами етап «українізації»: українська мова набуває 
державного статусу, іспит з мови є обов‘язковим під час вступу до ВНЗ; а 
також обов‘язкове знання української мови службовцями, що підтверджував 
спеціспит з української мови й культури; її активно використовують у різних 
сферах – культури, театру, кінематографу, радіо, політики, виробництва. 
Наприклад, «Бюлетень південних залізниць» від 2 січня 1926 р. засвідчує 
напрям мовної політики того періоду, у якому викладено розпорядження 
Південним залізницям і наказ «Про обов‘язковість переходу залізничного 
апарату на українську мову з 1 січня та про практичні заходи, – щодо 
переходу». Відповідно співробітники повинні були спілкуватися українською 
мовою, проте документальну «відчитність» (відтворюємо, як у документі-
оригіналі) – вести російською мовою. 



155 

1933 р. – 80-і рр. ХХ ст. Державна мовна політика наступних десятиліть 
спрямована на деукраїнізацію: вилучення питомих лексем, тобто винищення 
українських коренів, зокрема наближення у словотворенні до моделей 
російської мови. Від 1933 р. запроваджено тенденцію усувати й «стирати» 
питомі риси української мови, що відрізняли б її від російської, наприклад: 
а) із-поміж відмінкових форм іменників ж. р. у Р. в. множини бабів і баб, хатів 
і хат комісія надала перевагу формі баб і хат; б) зі словотвірних варіантів 
становисько – становище, багнисько – багнище обрано одиниці із суфіксом -
ище; в) серед паралельних форм Д. в. і М. в. однини іменників ІІ відміни 
святові – святу, серцеві – серцю обрано спільну з російською форму на -у(ю); 
г) у дієсловах, які згідно з правописом 1928 р., мали префікс з-, що відповідало 
українській вимові (зформувати, зфабрикувати, зфотографувати та ін.), 
замінено на спільне з російським початкове с- (сформувати, сфабрикувати, 
сфотографувати і т. ін.). 

Радянський уряд втручається у внутрішні закони мови, установлює 
контроль над структурою української мови: забороняє певні слова, 
синтаксичні конструкції, граматичні форми, правописні й орфоепічні 
правила, а натомість пропагує «ближчі» до російських або й буквально 
перенесені з цієї мови моделі й форми. Реформа 1933 р. зачепила не лише 
написання, а віковічні традиції орфографії і передусім зруйнувала 
системність української мови. Із  1983 р. в УРСР започатковано 
виплачування підвищеної на 15% зарплатні вчителям російської мови. 
Це підкреслювало привілейовану позицію російської мови‚ а  української 
зводило до ролі другорядної мови. 

90-і рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. Державний статус української мови 
затверджено із прийняттям 1989  р. Закону «Про мови в Українській РСР», 
а також 1996 p. статті 10 Конституції України. Цими документами визначено 
напрям мовної політики України кінця ХХ – початку ХХІ ст. – закріплення 
статусу і функції української мови. Питання функціонування української мови 
як державної регулюється й рішенням Конституційного Суду України від 
1999 р. щодо застосування державної мови органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування та використання її в навчальному процесі 
в навчальних закладах України, а також іншими законодавчими актами, 
зокрема законами України: «Про освіту», «Про інформацію», «Про телебачення 
і радіомовлення», «Про видавничу справу», «Про друковані засоби масової 
інформації (пресу) в Україні» та багато інших. Однак, попри значну кількість 
прийнятих законодавчих документів, мовна політика й мовне планування в 
Україні належним чином не розвинені, оскільки вони залежать насамперед від 
політики держави й напряму її розвитку. Загалом на сьогодні в мовному 
плануванні панівними є тенденції уникання радикальних змін і поміркований 
пуризм.  

Література: 1. Боярова Л. Г. Позамовні чинники формування українського 
термінофонду [Електронний ресурс] / Л. Г. Боярова // Вісник Харк. нац. ун-ту 
імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». — 2015. — ғ 73. — С. 9–13. — Режим 
доступу: http://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/5583/5138. 
2. Українська мова: Енциклопедія / [Редкол. : В. М.Русанівський, 
(співголова), О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк та ін]. — [2-ге вид., 
випр. і доп.]. — Київ: Видавництво «Українська енциклопедія» 
ім. М. П. Бажана, 2004. — 824 с.  

http://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/5583/5138
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КОНЦЕПТ ЩАСТЯ В КАРТИНІ СВІТУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

 

Підгородецька І.Ю., канд. філол. наук, доцент 

кафедра мовних дисциплін 

 

Значні зміни в житті людства, пов‘язані зі швидким розвитком 

інформаційних технологій і глобалізаційними процесами, спричинюють 

тісну економічну, політичну, культурну взаємодію між представниками 

різних народів. Із огляду на це, актуальними постають питання 

міжкультурного спілкування. Для їх успішного розв‘язання треба 

досліджувати особливості ментальності, культури, мови як представників 

свого етносу, так і носіїв інших мов і культур.  

У наш час вивчення концептуальних картин світу різних етносів є 

важливим напрямом гуманітарних досліджень, зокрема лінгвістичних, 

оскільки саме мова є одним із засобів доступу до таїн людської свідомості, її 

концептосфери, до змісту та структури концептів як одиниць мислення. 

Концепт є приналежністю свідомості, глобальною одиницею мисленнєвої 

діяльності. Лінгвістичне дослідження концептів здійснюється за допомогою 

методів спостереження й експерименту (суцільна вибірка лексичних і 

фразеологічних одиниць, а також прецедентних текстів зі словників, збірок 

прислів‘їв і афоризмів, текстів художньої літератури, газет, пов‘язаних із 

певними предметними сферами, з одного боку, та опитування носіїв мови, 

розробка анкет, їх опрацювання, з другого боку).  

Мова, якою розмовляє певний народ, віддзеркалює культуру цього 

народу. Культура впливає на зміст концептів, зумовлює їх наявність чи 

відсутність. Із культурологічного погляду, концепт – це ментальна проекція 

елементів культури.  

Характеристика щастя як знаку української етнокультури розкриває 

його як стан цілковитого задоволення життям, відчуття безмежної радості; 

протилежне нещастя. У народній творчості щастя персоніфікується, 

оскільки людина споконвіку мріє про його супутництво. Слово щастя має й 

інші значення – досягнення, успіх, удача. В українській етнокультурі щастя 

також визначають як долю, талан; часто доля і щастя є синонімами або одне 

передбачає інше [2, c. 654]. 

У контексті індивідуального життя щастя можна представити як досить 

рідкісну максимальну самореалізацію прагнень людини. Різні форми такої 

самореалізації оцінюються й відчуваються як щастя. Щоб бути задоволеною 

життям, людині потрібно володіти тим, що вона цінує. Фактори щастя – це 

все, що йому сприяє, а саме: здоров‘я, краса, сили і здібності, добробут і 

влада, свобода, любов і дружба [3, c. 143–147]. 

Головні причини, через які поняття щастя важко визначити, – це: 

 багатозначність поняття щастя; 

 щастя визначається тільки як ідеальне, воно лише опосередковано і 

приблизно співвідноситься з реальністю; 
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 щастя є поняттям двоїстим, що містить як суб‘єктивні, так і 
об‘єктивні компоненти [1, c. 48]. 

Щоб визначити змістове наповнення концепту щастя в картині світу 
української молоді, ми провели опитування студентів-першокурсників 
нашого навчального закладу. Студентам було запропоновано відповісти на 
запитання: «Що для Вас є цінним у житті?», «Що робить Вас щасливими?». 
Студенти відповідали в довільній формі. Максимальна кількість окремих 
відповідей на запитання не мала перевищувати 10. 

Частина опитуваних (7% респондентів) виокремила серед цінностей 
поняття щастя (щастя близьких, щастя рідних людей, забезпечення 
щасливого життя собі і рідним). Значущість щастя у людському житті 
зумовила наше звернення до питання про те, що саме робить людину 
щасливою. Відповідне запитання увійшло до нашої анкети.  

Як засвідчує анкетування, у свідомості української молоді поняття 
щастя пов‘язане із поняттям цінностей. На запитання «Що робить Вас 
щасливими?» 83% респондентів відповіли сім’я, батьки, родина, любов 
батьків і до батьків, виправдання очікування батьків, увага рідних, повага 
матусі і бабусі, рідні люди, спокій у родині, щастя близьких, посмішка мами, 
радість рідних, сміх рідних, спілкування з рідними, відсутність сварок у 
родині, приїзд додому; 25% – друзі, вірні друзі, дружні відносини; 19% – 
любов, кохана людина; 16% – здоров’я близьких; 9% – досягнення цілей, успіх; 
8% – навчання, освіта; 8% – підтримка інших людей; 3% – здоров’я. Таким 
чином, для молоді найбільш значущою цінністю і водночас пріоритетним 
фактором відчуття щастя є сім‘я. 

У контексті нашого дослідження викликає інтерес зіставлення змісту 
щастя у свідомості молодих людей, які належать до різних культур. Зокрема, 
за результатами опитування, проведеного The Associated Press і MTV, 20% 
американських підлітків відчувають себе щасливими, коли проводять час у 
родинному колі. Близько 73% опитуваних зазначили, що саме їхні стосунки з 
батьками роблять їх щасливими. Крім сім‘ї, для молодих американців 
цінними є відносини з друзями. Романтичні стосунки відіграють важливу 
роль, але поступаються місцем самовизначенню в житті. Гроші та 
матеріальні цінності не визнаються запорукою щастя, хоча є необхідними 
для досягнення життєвих цілей (отримання освіти, створення власної сім‘ї) 
[4]. 

Отже, концепт щастя є невід‘ємним складником картини світу сучасної 
молоді. Його зміст у свідомості молоді різних країн має багато спільних рис. 

Література 
1. Татаркевич В. О счастье и совершенстве человека / В. Татаркевич ; пер. с 
польск. Л.В. Коновалова. – М.: Прогресс, 1981. – 367 с. 
2. Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник / 
В.В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с. 
3. Человек: образ и сущность (гуманитарные аспекты). Совесть, труд, 
счастье. – М.: ИНИОН РАН, 1998. – 292 с. 
4. Youths‘ stuff of happiness may surprise parents [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbcnews.com/id/20322621/ns/health-
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Тритикале – нова  високоврожайна культура зернового і  кормового 

призначення, яка  має цінні  властивості пшениці та жита. Тривалий час  
вважалося, що ця культура  є стійкою  до хвороб, можливо  через 
обмеженість  площ її вирощування. Але зважаючи на те, що  тритикале є 
синтезованою культурою, вочевидь  вона отримала у спадок  
сприйнятливість до хвороб, якими уражуються  як пшениця так і жито. 

Нами були проведені дослідження по вивченню фітопатогенного 
комплексу надземних органів тритикале ярого сорту Коровай Харківський, 
призначеного   на продовольче, технічне і фуражне зерно для умов Лісостепу 
та північного  Степу України. 

У агроценозі тритикале були виявлені септоріоз,  борошниста роса, 
бура  та жовта  іржа.  

Ознаки  борошнистої роси спостерігали на початку фази трубкування. 
Строки появи хвороби на тритикале збігалися із ураженням  борошнистою 
росою озимої пшениці.   Через несприятливі погодні умови для розвитку 
грибних фітопатогенів у 2015 році збудник  борошнистої роси не мав 
істотного розповсюдження, хвороба розвивалася мляво.  Максимальний 
розвиток борошнистої роси відмічали у фазу наливу зерна, який не 
перевищував 3,6% при поширеності хвороби 13,5%. 

Після цвітіння   на  листках середнього ярусу  тритикале проявилися 
ознаки бурої листової іржі,  розвиток якої не перевищував 3,0%.  

 Септоріз було виявлено на листках перед збиранням врожаю, коли  
відбувалося природне відмирання листя середнього ярусу.  Його розвиток 
був у  межах 2,8% 

У 2016 р., який характеризувався помірними температурами повітря і 
надмірними опадами у  травні, на початку фази трубкування  культури 
проявилися септоріоз, бура і жовта іржа. Симптоматика  хвороб на тритикале 
аналогічна  їх прояву на пшениці і житі.  

Початкові ознаки септоріозу спостерігали на  листках нижнього ярусу: 
плями невеликі,  овальні жовтуваті, трохи пізніше - від 0,5 до 2 см  
завдовжки, світло-бурі в центрі, із широкою бурою  розмитою окрайкою. 
Плями швидко збільшувалися, займаючи всю ширину листа, видовжувалися, 
зливалися між собою. Некротизація уражених тканин листа охоплювала  від  
третини до половини  його площі. Окрім того, засихання відмічали і на 
верхівці листа, хоча септоріозних плям у  цій його частині не було. Хвороба 
розвивалася на рослині знизу вверх: спочатку на листі нижнього ярусу, далі  - 
середнього і верхнього ярусів.  Видовжені розмиті бурі плями утворювалися 
також  на листових піхвах і стеблах.  Прапорцевий лист залишався не 
ураженим. Відсутніми були ознаки хвороби і на  лусках  колосу. Вочевидь 
посушлива та жарка погода з другої декади червня 2016 р. не сприяла  виходу 
і розповсюдженню пікноспор патогена, бо, як  відомо,  розсіювання спор 
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відбувається лише за умов крапельної вологи. Максимальні показники 
ураженості тритикале: поширеність 26,3%, розвиток   хвороби 9,7%. 

Формування пікнід було нами відмічено на плямах, тканини яких ще не 
засохли.  На відмерлих ділянках хворого листя нам не вдалося виявити  
спороношення. Як зазначає  В.А. Чулкіна, (1990) пікніди  часто не мають 
типового чорного забарвлення, тому виявити їх можна лише за допомогою  
спеціальних досліджень. Непомітними  вони також можуть бути через те, що 
занурені під епідерміс (Пидопличко, 1978). 

Тому що збудники септоріозу зимують  на озимих злакових культурах,  
насінні, рослинних рештках культурних і численних диких злаків,  то завжди 
є джерела первинної інфекції для зараження, що може спричинити масовий 
розвиток хвороби  на тритикале. 

Бура і жовта іржа на тритикале  у 2016 р. були виявлені одночасно  – у 
фазу колосіння. В умовах східного Лівобережжя  ці хвороби набувають 
господарського значення  роки із надлишковою вологозабезпеченістю. 

Відомо, що ці  збудники іржі розвиваються за скороченим циклом, без 
проміжних рослин-живителів. Отже джерелами інфекції могли бути лише 
озимі пшениця та жито, на яких  зимують патогени уредогрибницею. Через 
те що уредініоспори  мають вертикальне і горизонтальне  поширення у 
просторі, то конвекційними  токами та повітряними течіями вони швидко 
розносяться у різних напрямках, і осідаючи на листя тритикале, чинять  їх 
первинне зараження.  

Значний розвиток  мала жовта іржа, яка проявилася із фази колосіння у 
вигляді вузьких темно-жовтих смуг, що були добре помітними на широкому 
темно-зеленому листі  тритикале. Зазвичай уредініопустули розташовувалися 
в один  ряд поміж жилками листа, що  різнить від ураження пшениці, у якої 
пустули утворюються у два, а іноді – три ряди, від чого смуги ширші. 
Хвороба проявлялася на листі середнього та верхнього ярусів, іноді навіть на 
прапорцевому листку. Максимальна поширеність жовтої іржі у фазу наливу 
зерна становила 17,5%.  Ступінь ураження листя жовтою  іржею коливалася в 
межах 3-4 бали.  

Бура іржа розвивалася  на листових піхвах і листі середнього  і 
верхнього ярусів із ступенем  ураження не вище 2 бали і поширеністю 8,2%.  

Особливості  прояву борошнистої роси на тритикале – ураження 
листових піхв і стебел на ними та нижньої частини листя, де наліт був 
густим, щільним, повстяним.  Поширеність хвороби була на рівні минулого 
року.  

Збудник борошнистої роси злаків уявляє собою складний вид,  здатний 
уражувати  понад 200 рослин із родини злакових. Дослідженнями О.П. 
Дерменка (2007) доведено, що на тритикале паразитує  пшенична форма 
збудника Erysiphe graminis f. sp. tritici.  

Спостереження за розвитком хвороб тритикале в продовж двох років 
свідчать про розширення видового складу його збудників і підвищення 
інтенсивності  розвитку хвороб. 

Шкідливість септоріозу  іржі, борошнистої роси  на злаках  добре 
вивчена. Вона полягає у погіршенні зимостійкості і посухостійкості рослин, 
зменшенні врожаю та погіршення його якостей і  залежить  від сортових 
особливостей культури, часу появи хвороби та погодних умов. Отже 
тритикале потребує таких же заходів захисту від хвороб як інші зернові 
культури.   
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УДК 630*528.8.04 

 

ДЗЗ і ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ САДОВО-ПАРКОВИХ 

ЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Полупан А.В., канд. екон. наук, доцент  

кафедра садово-паркового господарства 

 

1. Системний аналіз використання аерофотознімків як картографічної 

основи лісових карт. 

Використання аерофотознімків при лісовпорядкуванні має давню і 

глибоку традицію. За їх допомогою можна вирішувати дві задачі: 

попереднє контурне дешифрування для виявлення меж виділів з 

різними таксаційними характеристиками, яке виконується на підготовчому 

етапі лісовпорядних робіт; 

побудова ортофотоплану на територію всього лісопаркового або 

лісогосподарського підприємства. 

Задача побудови ортофотоплану території лісопаркового або 

лісогосподарського підприємства до недавнього часу, як правило, не 

вирішувалась. Контурна ситуація виносилась на окремі фотознімки. Перенос 

ситуації на лісовпорядний планшет виконувався по кожному кварталу 

окремо. При цьому припускалось, що квартальна мережа (монтажна основа) 

була одержана шляхом проведення геодезичної зйомки. При дослідженнях 

були використані методи контурного дешифрування ,  проведено 

експеримент з виготовлення ортофотоплану на прикладі Сарненського 

лісгоспу. 

2. Системний аналіз використання космознімків як картографічної 

основи лісових карт. 

За допомогою космічних знімків можна вирішувати задачі виявлення і 

визначення наступних об‘єктів: 

– площ лісових масивів і земель ПЗФ, що складаються з природних 

насаджень і зімкнутих лісових культур усередині границь землекористувань; 

– границь різнопородних і різновікових лісових та лісопаркових 

насаджень; 

– непокритих лісом площ усередині лісових масивів (не зімкнутих лісових 

культур, вирубок, гарів, галявин, боліт) з наступною їхньою ідентифікацією в 

ході польових робіт; 

– лінійних елементів топографічної основи (квартальних просік, 

протипожежних розривів, технологічних коридорів, доріг, ліній наземних 

комунікацій) усередині лісових масивів з наступною їхньою ідентифікацією в 

ході польових робіт; 

– контурів водойм і річкової мережі при ширині рік більше роздільної 

здатності знімків: 

– границь населених пунктів.  
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В дослідженнях було застосовано метод суміщення контрольованого і 
неконтрольованого підходів до класифікації знімків  на 3-х канальному 
знімку Spot з роздільною здатністю 24 м, що покриває площу, займану 
Дніпровсько-Тетерівским мисливським господарством і Димерським 
лісгоспом Київської області загальною площею 59 000 га . Проведена 
попередня обробка космічних знімків, радіометрична і геометрична 
ректифікація космічних знімків . Обгрунтована економічна доцільність 
придбання готових фотограмметричних продуктів. Проведено порівняльний 
аналіз економічної ефективності придбання знімків IKONOS і QuickBird та 
виготовлення ортофотопланів у системі PHOTOMOD. Застосовано методичні 
підходи у визначенні меж категорій земель з використанням матеріалів 
лісовпорядкування. Проведено аналіз відповідності картографічних 
матеріалів лісовпорядкування і ДДЗ на прикладі Дніпровсько-Тетерівського 
мисливського господарства і Димерського лісгоспу Київської області. 

3. Дослідна експлуатація в Харківській лісовпорядній експедиції 
програм підготовки, обробки і аналізу геометричних даних для  побудови 
планарного  графа. 

Проблема використання программного засобу MapInfo для створення 
лісових карт виникає на стадії векторизації і зумовлена вона браком в цьому 
засобі  топологічної корекції і топологічного представлення геометричних 
об‘єктів. Тому виникла необхідність в розробці і впровадженні двох комп‘ 
ютерних програм. При проведенні дослідної експлуатації на протязі 6 місяців 
програм автоматичної геометричної корекції  даних які вводяться в MapInfo і 
автоматичної побудови топології та визначення просторових відносин між 
геометричними елементами лісової карти, постійно вдосконалювались.  

По результатах дослідної експлуатації складено відповідні акти . 
Програми  рекомендовано включити в виробничий процес. 

4. Космічні знімки в сполученні з новими інформаційними 
технологіями як новий тип інформації щодо українських лісів лісопарків. 

Оцінено можливості та умови застосування дистанційних методів 
спостережень за земною поверхнею для візуальної інвентаризації лісових і 
лісопаркових насаджень, автоматичного створення лісових тематичних карт і 
методів їх поліпшення, а також створення геоінформаційної системи на 
основі поєднання інформації матеріалів дистанційних знімань з існуючими 
картографічними матеріалами, завдяки чому підвищиться достовірність 
дешифрування зображень. 

Відпрацьовано технології автоматизованого дешифрування 
багатозональних космічних фотознімків (КФС) для одержання оперативної 
інформації про території, вкриті лісом, з використанням програмного 
комплексу  ERDAS Imagine. 

Вивчено застосування ДДЗЗ при вирішенні конкретних лісовпорядних 

завдань. З'ясовано, як ефективно можуть використовуватися зображення, 

отримані космічними знімальними систем із високою просторовою 

роздільною здатністю для оцінки характеристик лісових насаджень, що 

ростуть на території тестових ділянок.  

Всі роботи по підготовці даних дистанційного зондування й 

здійсненню їхнього дешифрування були виконані з використанням 

програмних засобів  MapInfo Professional  й  ERDAS Imagine 8.3 - 8.5.   
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УДК [630x17:582.475.4]:630x907.2(477.54)  

САНІТАРНИЙ СТАН СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ 

У РЕКРЕАЦІЙНІЙ ЗОНІ ХНАУ 

 

Поташов Ю.М., Ситнік І.Й., кандидати с.-г. наук, доценти 

кафедра лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка 

 
У квітні 1972 р. навколо навчального містечка тодішнього 

Харківського СГІ ім. В.В. Докучаєва в балці «Тернова» за ініціативи 
завідувача кафедри агролісомеліорації та лісівництва, професора Б.Ф. 
Остапенка почали створювати рекреаційну зону. Проект парку відпочинку 
розробила науково-проектна група озеленення кафедри дендрології 
Львівського ЛТІ під керівництвом архітектора А.Д. Жирнова. Його загальна 
площа мала становити 130 га, у т.ч. під зеленими насадженнями – 78,9 га. 
Планувалося з обох боків балки висадити більше 46 тисяч дерев і чагарників, 
серед яких 11,8 % представляли хвойні породи переважно різні види сосни.  

Роботи з озеленення парку відпочинку проводилися співробітниками і 
студентами інституту під керівництвом асистента кафедри агролісомеліорації 
та лісівництва М.Р. Казюти. Підготовка посадкових місць для сосни полягала 
у знятті лопатою дернини та укладці її у вигляді валка з нижнього краю 
майданчика розміром 2х1 м. Однорічні сіянці садили під меч Колесова по 9 
шт. на одне посадкове місце. У перші три роки після посадки сіянці 
періодично поливали і рихлили ґрунт навколо них. У подальшому догляд 
полягав лише в обкошуванні трави поблизу куртин сосни та охороні 
насаджень у передноворічний період.  

Минуло майже півстоліття від початку створення перших соснових 

насаджень у рекреаційній зоні. Якщо в молодому віці головну шкоду для 

сосни спричиняли самовільні порубки, то тепер це майже щорічні осінні або 

весняні пожежі. Особливо сильна пожежа відбулася наприкінці жовтня 2015 

р., коли через посушливу погоду і сильний вітер полум‘я сягало 3-4 м 

заввишки. Тоді у багатьох дерев сильно були пошкоджені нижні частини 

стовбурів і крони, а в деяких зеленими залишилися лише верхівки. 

У березні цього року нами проведена таксація деревостанів на п‘яти 

ділянках із 45-річними соснами та оцінено їхній санітарний стан за такими 

категоріями у балах: без ознак ослаблення (І), ослаблені (ІІ), дуже ослаблені 

(ІІІ), відмираючі (ІV), свіжий сухостій (V) і старий сухостій (VІ).  

Насадження ділянки ғ 1 розташоване на відстані150 м від днища 

балки і займає середню частину схилу південної експозиції стрімкістю 12
о
. 

Тут налічується 51 дерево сосни кримської з домішкою 14 дерев сосни 

звичайної, з яких відповідно 9 і 5 стовбурів ділові, 22 і 3 – напівділові, 16 і 2 

– дров‘яні і по 4 – сухостійні. Середній діаметр сосни кримської становить 

19,5 см, сосни звичайної – 23,0 см, середня висота – відповідно 14,5 і 17,0 м, 

бонітет – ІІ і І, запас деревини живих стовбурів – 10,7 і 4,9, мертвих – 0,3 і 1,1 

м
3
. За категоріями санітарного стану 5 дерев сосни кримської оцінені ІІ 

балами, 16 – ІІІ, 26 – ІV, 3 – V і одне – VІ балами. Сосна звичайна має значно 

гірший санітарний стан: 2 дерева оцінені ІІІ балами, 8 – ІV, одне – V і 3 – VI 
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балами. Індекс санітарного стану, що розраховується як середнє зважений 

показник, у сосни кримської становить 3,59, у сосни звичайної – 4,36. 

На ділянці ғ 2, що розташована з протилежного боку улоговини у 

середній частині схилу західної експозиції стрімкістю 20
о
, налічується 45 

дерев сосни звичайної, з яких 16 стовбурів ділові, 6 – напівділові, 3 – 

дров‘яні і 20 – сухостійні. Їхній середній діаметр становить 26,1 см, середня 

висота – 18,4 м, бонітет – І, запас деревини живих стовбурів  – 15,9, мертвих 

– 8,0 м
3
.  За категоріями санітарного стану розподіл такий: 2 дерева оцінені ІІ 

балами, 3 – ІІІ, 20 – ІV, 12 – V  і 8 – VI балами. Індекс санітарного стану 

насадження сягає 4,47.  

Ділянка ғ 3 розташована на пагорбі між двома улоговинами в 50-100 

м від днища балки. Вона обіймає верхню і середню частини схилу південної 

експозиції стрімкістю 12
о
. У верхній частині зростає 34 дерева сосни 

кримської, а у середній – 580 дерев сосни звичайної. За якістю деревини 

сосна кримська має 8 ділових, 9 навівділових, 4 дров‘яних і 13 сухостійних 

стовбури. Серед дерев сосни звичайної виявлено 193 ділових, 107 

напівділових, 39 дров‘яних і 241 сухостійний стовбур. Середній діаметр 

сосни кримської становить 18,9 см, сосни звичайної – 21,8 см, їхня середня 

висота – відповідно 16,6 і 19,7 м, бонітет – І і Іа, запас деревини живих 

стовбурів  – 6,2 і 131,5, мертвих – 2,4 і 71,8 м
3
. За категоріями санітарного 

стану 21 дерево сосни кримської оцінено IV і 13 – V балами. У сосни 

звичайної цей розподіл такий: 28 дерев –  ІІ бали, 91 – ІІІ, 220 – ІV, 215 – V і 

26 – VI балів. Індекс санітарного стану сосни кримської дорівнює 4,38, сосни 

звичайної  – 4,20. 
Ще дві ділянки сосни звичайної обстежені поблизу днища балки у 

середній і ніжній частинах схилу південно-західної експозиції стрімкістю 
відповідно 15 і 10

о
. На ділянці ғ 4 відмічено 166 стовбурів, із яких ділові 41, 

напівділові 29, дров‘яні 15 і сухостійні 81. Їхній середній діаметр становить 
23,6 см, середня висота – 20,9 м, бонітет – Іа, запас деревини живих стовбурів  
– 42,7, мертвих – 27,8 м

3
. За категоріями санітарного стану 2 дерева оцінені ІІ 

балами, 14 – ІІІ, 70 – ІV, 67 – V і 13 – VI балами. Індекс санітарного стану – 
4,45. На ділянці ғ 5 обстежено 55 дерев, із них 22 ділові, 18 напівділові, 5 
дров‘яні і 10 сухостійні. Середній діаметр стовбурів сягає 27,1 см, середня 
висота –   22,0  м, бонітет – Іа, запас деревини живих стовбурів  – 29,6, 
мертвих – 2,5 м

3
. Розподіл за санітарним станом такий: 6 дерев – ІІ бали, 22 – 

ІІІ, 17 – ІV, 6 – V і 4 – VI балів. Індекс санітарного стану – 3,64.  
Основними причинами жахливого санітарного стану насаджень сосни є 

майже щорічні осінні або весняні пожежі. Вони виникають у наслідок 

низької культури чи неосвіченості відвідувачів, які часто свідомо 

підпалюють суху траву і вогонь потрапляє під намет насаджень. Він знищує 

підстилку,  чагарники, надґрунтовий покрив, мікрофлору й мікрофауну, 

призводить до обгоряння кори на стовбурах, а за сильного полум‘я – до 

відмирання хвої не лише на нижніх гілках, а часто й на всій кроні. У дерев 

уражуються фелоген і камбій, руйнуються провідні канали, припиняється 

фотосинтез і відтік асимілятів із крони в інші органи, через що  вони 

засихають.  
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УДК 631.847.211:635.652(477.52/.6) 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ШТАМІВ RHIZOBIUM PHASEOLI  

В АГРОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КВАСОЛІ В УМОВАХ 

СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ  

 

Поташова Л.М., канд. с.-г. наук, доцент; Труш О.К., аспірант 

кафедра рослинництва 

 

Квасоля є важливим джерелом рослинного білка для людини, вміст 

якого  в насінні може сягати 33%, а засвоюваність  – 87%. Білок квасолі 

збалансований за амінокислотним складом і вважається повноцінним, бо 

містить достатню кількість незамінних амінокислот. Завдяки цьому квасоля 

набула важливого значення у світовому землеробстві і серед зернобобових за 

посівними площами посідає друге місце після сої – понад 26 млн. га.  

В Україні квасолю висівають на площі близько 22 тис. га. Її 

промислове вирощування перебуває у незадовільному стані. Причинами 

цього є відсутність високопродуктивних штамбових сортів і належної 

техніки для механізованого збирання. Проте насіння квасолі користується 

значним попитом серед населення, який постійно зростає.  

Квасоля добре придатна до вирощування за біологічними, екологічно 

чистими технологіями. Такі технології на відміну від інтенсивних, 

передбачають мінімальне використання мінеральних добрив і пестицідів, у 

більшїй мірі передбачають застосовування природних можливостей рослин. 

Квасоля спроможна формувати високоефективну симбіотичну 

азотфіксувальну систему зі бульбочковими бактеріями Rhizobium phaseoli. 

Інокуляція її насіння селекційними штамами ризобій може підвищити 

симбіотичну фіксацію азоту, знизити дози мінеральних добрив і здешевити 

виробництво зерна високої якості.  

Протягом 2014-2016 рр. на дослідному полі ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

вивчали вплив інокуляції на штамбові сорти квасолі Докучаєвська і 

Первомайська. Закладання дослідів, спостереження і відбори проб проводили 

за методикою Б.О. Доспехова (1979). Досліди налічували по 5 варіантів: 

контроль (насіння зволожене водою), насіння інокульоване штамами 

бульбочкових бактерій 700, Фк-0, Фа-2, Фк-6. Інокуляцію насіння проводили 

в день посіву суспензією бульбочкових бактерій в кількості 2% від маси 

насіння; 1 мл препарату містить 10
9 
- 10

10 
клітин активних штамів ризобій. 

Квасолю сіяли в оптимальні строки селекційною сівалкою ССФК-7 із 

шириною міжрядь 45 см і глибиною загортання насіння 5-6 см залежно від 

вологості ґрунту. Норма висіву насіння – 500 тис. шт./га. Розташування 

ділянок у досліді систематичне, у триразовому повторенні, облікова площа 

ділянок – 10 м
2
. Попередником квасолі був ячмінь ярий. Програма 

досліджень включала проведення фенологічних спостережень за ростом і 

розвитком рослин квасолі, підрахунок бульбочок на кореневій системі, 

оцінку структури врожаю і біологічної врожайності.  
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У результаті трирічних досліджень встановлено що інокуляція насіння 

квасолі сорту Докучаєвська активними штамами ризобій сприяла 

поліпшенню польової схожості порівняно з контролем на 0,9-3,7 %, густоти 

сходів на 0,5-1,8 шт./га, виживаності рослин на 0,4-1,7 %, висоти рослин на 

1,9-3,0 см, сирої й сухої маси відповідно на 2,8-5,0 і 1,22-1,85 г, позитивно 

вплинула на формування  азотфіксувального апарату: кількість бульбочок на 

коренях однієї рослини збільшилася на 4,9-5,9 шт., їхня сира і суха маса – 

відповідно на 16,3-21,7 і 5,8-7,5 мг, покращила структурні показники  

врожаю: кількість бобів і зерен у бобі – на 0,1-0,3 шт., масу 1000 зерен на 5-7 

г, масу зерна на одній рослині на 0,61-0,66 г. Найвищі  показники 

врожайності 1,86 і 1,85 т/га одержані на варіантах Фк-0 і Фа-2, де прибавка 

до контролю сягала відповідно 0,21 і 0,20 т/га. Прибавка врожаю на варіанті 

зі штамом Фк-6 становила 0,18 т/га, а на варіанті зі стандартним штамом 700 

– 0,13 т/га. 

Аналіз економічної ефективності застосування інокуляції при 

вирощуванні квасолі сорту Докучаєвська свідчить про те, що варіанти Фк-0 і 

Фа-2 виявилися найбільш економічно вигідними: рентабельність у 

середньому за три роки відповідно становила 109,7 і 109,1 %, а коефіцієнт 

енергетичної ефективності – 1,52 і 1,51; на варіантах Фк-6  і 700 ці показники 

сягали відповідно 107,3 і 101,1 % та 1,50 і 1,49,  а на контролі – 87,1 % і 1,46. 

У середньому за три роки інокуляція насіння квасолі сорту 

Первомайська активними штамами ризобій забезпечила збільшення польової 

схожості на 2,1–3,2 % порівняно з контролем. Максимальну польову 

схожість – 89,4% забезпечив варіант зі штамом  Фк-6 із густотою сходів 44,7 

шт./м
2
; на контролі – 43,1 шт./м

2
. Найбільшу виживаність мали рослини на 

варіантах зі штамами Фк-0, Фк-2 і Фк-6 – 78,5-78,6 %. На цих варіантах 

також спостерігалося збільшення висоти, сирої й сухої маси надземних 

органів і коренів, кількості та маси сирих і сухих бульбочок. Найкращі 

показники структури врожаю сформувався на варіанті з інокуляцією насіння 

штамом Фк-0: кількість рослин перед збиранням врожаю – 35 шт., кількість 

бобів на одній рослині – 7,0 шт., кількість зерен у бобі – 4,6 шт., маса 1000 

зерен – 222 г і маса зерна з однієї рослини – 7,05 г. Високі структурні 

показники мали також варіанти з передпосівною обробкою насіння штамами  

Фа-2 і Фк-6, де маса зерна з однієї рослини становила відповідно 6,91 і 6,84 г. 

Найбільш стабільну урожайність зерна показав варіант з інокуляцією насіння 

штамом Фк-0, де урожайність становила 2,00 т/га, а приріст до контролю – 

0,26 т/га. Штами Фк-6 і Фк-2 за своїм впливом на врожайність квасолі 

виявилися дещо слабкішими, забезпечивши прибавку 0,24 і 0,22 т/га 

відповідно. Найменша прибавка врожаю  одержана за інокуляції насіння 

стандартним штамом 700 – 0,17 т/га. 

У цілому найвищі економічні показники вирощування квасолі сорту 

Первомайська показав штам Фк-0 із рівнем рентабельності 125,7 % і 

коефіцієнтом біоенергетичної ефективності 1,54. На варіантах зі штамами 

Фк-6, Фа-2, 700 ці показники відповідно 123,5, 121,7,  115,8 % і 1,53, 1,52, 

1,51; на контролі – 97,7 % і 1,48.   
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УДК 631.82 

ВПЛИВ РІДКИХ АЗОТНИХ ДОБРИВ НА ДИСПЕРСНІСТЬ 

ЧОРНОЗЕМІВ 

Приказюк С.В., здобувач 

кафедра агрохімії 

 

Дослідження мінливості ґрунтового покрову за станом посівів свідчить, 

що причиною низької урожайності культур на окремих ділянках виступає не 

забезпеченість їх поживними елементами, а несприятливі фізичні властивості 

ґрунтів. Головним «фактором у мінімумі» виступає висока щільність ґрунту 

внаслідок чого погіршується повітряний, водний і тепловий режими ґрунту. 

Як свідчать дослідження ущільнення ґрунтів може відбуватися не тільки за 

рахунок проходу техніки, але й внаслідок використання мінеральних добрив. 

За даними В.І. Філон (2011) існують мінеральні добрива, що не 

впливають на грунтові колоїди (разом із тим і на структуру ґрунту), добрива, 

що посилюють їх рухомість і такі, що призводять до пептизації, диспергації і 

деградації органічних колоїдів. Найбільш агресивними є азотні (аміачна вода, 

рідкий аміак), деякі комплексні (діамофос), та калійні добрива (поташ). Одне 

із перелікованих добрив на сьогодні набуває все більшого поширення. Це 

рідкий аміак. Якщо раніше вважалося, що внесення рідкого аміаку 

призводить до погіршення структурного стану ґрунтів і до пригнічення 

корисної грунтової мікрофлори (Д.А Кореньков, 1976), то сучасні дослідники  

(А.В. Ревтьє, 2015 ) вважають, що негативний вплив рідкого аміаку на 

родючість ґрунтів явно перебільшений.  

Наша позиція стосовно внесення рідкого аміаку залишається незмінною. 

Так, внесення у ґрунт сильного лугу (згадайте методику вилучення з ґрунту 

органічної речовини) не може позитивно впливати на грунтові колоїди, 

особливо по лінії внесення аміаку. Разом із тим внесений аміак становить не 

більше 1/10 000 ‒ 1/100 000 частку від маси орного шару ґрунту на 1га. 

Звичайно, що з часом (при проведенні механічного обробітку ґрунту) 

осередки з порушеною структурою відновлюють свої властивості. Не варто 

забувати й те, що 1кг азоту у складі рідкого аміаку є найдешевшим (майже 

вдвічі у порівнянні з аміачною селітрою. Крім того сучасна техніка дозволяє 

швидко й ефективно вносити його (близько 350 грн/т).  

Враховуючи наведене, нами проведена серія досліджень з впливу рідкого 

аміаку на дисперсність ґрунтів за О.Н. Соколовським. Модифікована 

методика такого аналізу (турбідіметричне завершення) дозволяє проводити 

аналіз у необмеженій повторності, що унеможливлює викривлення 

результатів досліджень. Останні свідчать, що внесення рідкого аміаку на 

чорноземах суттєво посилює їх дисперсність. Вказані зміни фізичних 

властивостей грунту стосуються осередків внесення водного аміаку. 

  



167 

УДК 631.547:631.81 

ПРОБЛЕМИ ЖИВЛЕННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ НА ПОЧАТКУ 

ВІДНОВЛЕННЯ ВЕГЕТАЦІЇ   

 

Пруднікова С.О., асистент
*
 

кафедра агрохімії 

 

Головним та найдоступнішим фактором, за допомогою якого ми 

можемо регулювати процеси росту та розвитку рослин являється зміна їх 

мінерального живлення. Так, свого часу К.А. Тимірязєв писав: «Все задачи 

агрономии, если вникнуть в их сущность, сводятся к определению и, по 

возможности, своевременному обеспечению правильного питания растений». 

Досягнути цієї мати можливо лише за належної діагностики живлення 

рослин, тобто завчасного виявлення нестачі чи надлишку елементів 

живлення. 

На сьогодні існує чимало методів діагностики живлення рослин. Вони 

підрозділяються на ґрунтові і рослинні. Рослинна діагностика, у свою чергу, 

включає візуальну, хімічну і функціональну. 

Найпростішим методом є візуальна діагностика. Вона не потребує 

спеціального обладнання, дає змогу відносно швидко встановити порушення 

у мінеральному живленні та усунути їх причини. Однак, метод доволі 

неточний, так як, нестача та надлишок тих чи інших елементів можуть 

виглядати зовні дуже схоже. Для успішного проведення візуальної 

діагностики, крім знань, необхідний значний практичний досвід. Також, 

часто візуальні прояви нестачі поживних елементів свідчать про те, що в 

рослині вже відбуваються незворотні процеси, що призведуть до втрати 

врожаю.  

Хімічна діагностика мінерального живлення (тканинна або листова) 

дозволяє визначити хімічний склад рослини в даний момент. Тільки при 

постійному забезпеченні необхідними елементами живлення в оптимальних 

співвідношеннях протягом усього вегетаційного періоду можливе 

максимальне використання біологічного потенціалу кожного сорту. 

Поглинання тих чи інших елементів живлення рослинами не завжди 

відображає їх реальну в них потребу. До того ж, процеси поглинання і 

засвоєння елементів залежать від наявних синергетично-антагоністичних 

взаємодій між ними. Тому методи діагностики живлення рослин, які 

базуються на хімічному аналізі вмісту елементів в тканинах, не завжди дають 

можливість отримати об‘єктивну інформацію [1]. Відтак, увагу 

сільгоспвиробників все частіше привертають  методи, які дозволяють 

врахувати природу взаємодії елементів живлення між собою на всіх етапах 

надходження в рослину і їх участь в метаболізмі [2]. 

                                                           

* Науковий керівник – д-р с.-г. наук, професор Філон В.І. 



168 

Функціональна діагностика дозволяють визначити саме потребу рослин 

в ньому в тому чи іншому елементі живлення. Цю потребу можна оцінити, 

контролюючи інтенсивність фізіолого-біохімічних процесів [2]. 

Основою вище зазначеною сучасної методики являються праці 

британського вченого Роберта Хіла – визначення фотосинтетичної активності 

хлоропластів. Вчений показав, що процес фотосинтезу при освітленні 

суспензії хлоропластів протікає так само, як і у живих клітинах. Це дозволяє 

спостерігати реакцію хлоропластів на ін‘єкцію того чи іншого елементу. При 

цьому посилення фотосинтетичної активності хлоропластів свідчить про 

нестачу поживного елементу, послаблення ‒ про його надлишок [3]. 

Саме за допомогою даної методики нами вивчалося питання живлення 

озимої пшениці на початку відновлення вегетації. Дослідження були  

проведені на рослинних зразках з різних областей України:  Харківської, 

Луганської, Дніпропетровської та Черкаської. Було встановлено, що під час 

відновлення вегетації у озимої пшениці прослідковується дефіцит як макро-, 

так і мікроелементів. Особливо рослини відчувають нестачу таких елементів, 

як молібден (Мо) і кобальт (Со). 

Відомо, що молібден посилює надходження азоту в рослини, 

прискорює синтез амідів, амінокислот і білків, підвищуючи їх стійкість; 

збільшує в листках вміст хлорофілу, чим підвищує інтенсивність 

фотосинтезу.  

Роль кобальту не менш значна. Він інтенсифікує поглинання 

рослинами азоту, фосфору, калію, магнію та обмежує надходження важких 

металів, зокрема свинцю.  

Таким чином, гострий дефіцит молібдену та кобальту провокує низьку 

забезпеченість рослин одним із головних поживних елементів – азотом.  

Отже, використовуючи метод функціональної діагностики для 

регулювання живлення можна досить швидко визначити потребу рослин у 14 

макро- і мікроелементах. Отримавши результати аналізу, можемо регулювати 

процесами росту та розвитку рослин, а також розробляти раціональну 

систему удобрення. 
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УДК [633.34:631.559]:581.1 

ВПЛИВ РЕУТИЛІЗАЦІЇ ПЛАСТИЧНИХ РЕЧОВИН ТА РУХОМИХ 

СПОЛУК АЗОТУ І ФОСФОРУ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ СОЇ 

 

Разуменко Ю.Л., аспірант
*
 

кафедра агрохімії 

 

З літератури відомо про величезне значення наявності в культурних 

рослин здатності до реутилізації запасних речовин, тобто до повторного 

використання накопичених у процесі розвитку метаболітів. Загальна 

продуктивність рослин залежить не лише від здатності рослин 

акумулювати пластичні речовини, але і від ефективності використання 

накопичених продуктів фотосинтезу .  

Дослідження проводили на дослідному полі кафедри агрохімії 

ХНАУ ім. В.В.Докучаєва у 2016 р. Ґрунт поля  чорнозем типовий 

важкосуглинковий на лесі. Вирощували ранньостиглий сорт сої Естафета. 

Добрива вносили вручну під передпосівну культивацію, використовували 

аміачну селітру, суперфосфат простий та сульфат калію. Бактеріальний 

препарат – ризогумін. Обробку насіння проводили у день сівби у місці, 

захищеному від попадання прямих сонячних променів, із розрахунку 200г 

препарату на гектарну норму насіння.  

Досліджували три варіанти: 1).Контроль ( без добрив), 2). N60Р60К60  

врозкид + ризогумін та 3). N60Р60К60 локально на глибину 10 см + ризогумін 

. 

Рослини для аналізу відбирали у такі фази росту та розвитку рослин: 

гілкування, бутонізація, цвітіння, формування бобів, налив насіння та 

повна стиглість. Аналізу піддавалися окремі органи рослин: листки, 

стебла, стулки і боби. Вміст загального азоту та фосфору в рослинному 

матеріалі визначали після спалювання наважки у сірчаній кислоті за 

методикою Г.М. Лясковського. Вміст як азоту, так і фосфору приведено на 

елемент. Для визначення величини валового вмісту елемента необхідно 

знати його концентрацію в кожному органі рослини і масу цього органа 

виражену в г. на 100 рослин
 
. 

Величину реутилізації пластичних речовин та макроелементів 

розраховували, як відношення зменшення їх умісту в вегетативних органах 

за період від формування до наливу насіння до максимального вмісту на 

протязі вегетації у відсотках. Визначено також вклад реутилізованих 

речовин з вегетативних органів у формування зерна. 

Приріст сухої речовини протягом вегетації проходив нерівномірно. На 

початкових фазах розвитку рослин цей показник був незначним. Починаючи 

                                                           

* Науковий керівник – канд. біол, доцент Ольховський Г.Ф. 
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з фази цвітіння рослини нарощували вегетативну масу швидко. 

Максимальний уміст сухої речовини по всім досліджуваним варіантам 

спостерігався у фазу формування бобів. Коли почався налив насіння 

відбувається поступове зменшення маси листків і стебел. Разом з цим 

збільшувалася маса репродуктивних органів. Мінеральні добрива позитивно 

впливали на накопичення сухої речовини. По всім фазам росту і розвитку 

рослин цей показник на удобрених варіантах вище, ніж на контролі. При 

локальному способі внесення добрив сухої речовини накопичувалось на 7,9% 

більше, ніж при внесенні цієї ж дози врозкид. Зменшення вмісту сухих 

речовин складає 18,4 - 22,8 % у листках і 15,1 - 16,4% у стеблах. 

Максимальний уміст загального азоту спостерігався в молодих листках 

і стеблах рослин. На контролі вміст цього елемента становив 3,00% у листках 

і 1,42% у стеблах, а на удобрених варіантах відповідно - 3,12 - 3,24% і 1,53 - 

1,63%. Далі відбувалося зменшення вмісту даного елемента в вегетативних 

органах по всім досліджуваним варіантам. Мінімальну кількість азоту 

містили пожовтілі стебла і листки -0,30-0,61%, а максимальна кількість була 

в зерні - 5,71 - 6,07 %. 

Зміна вмісту загального фосфору мала таку ж тенденцію, як і азоту. 

Найбільше фосфору містилося у молодих вегетативних органах як на 

контролі, так і на удобрених варіантах - 0,26-0,31%. Мінімальний уміст 

даного елемента спостерігався у листках і стеблах при досягненні повної 

стиглості зерна  0,05 - 0,06%. Насіння сої містить 0,56 - 0,60% фосфору. 

Валовий уміст азоту і фосфору у зв‘язку з наростанням вегетативної 

маси поступово збільшувався. Наприклад, у листках уміст азоту збільшився 

від 5,25 – 5,90 г./100 рослин до 13,55 – 17,25 г./100 рослин у фазу наливу 

насіння. А у кінці вегетації цей показник зменшився майже в три рази. У 

стеблах теж валовий вміст азоту збільшувався до фази формування бобів, а у 

послідуючі фази різко зменшився. У зерні від початку наливу насіння до 

повної стиглості вміст азоту збільшувався. Реутилізація азоту становить 75 – 

78 % у листках, 74 – 77 % у стеблах, 50 – 65 % у стулках. Вклад реутилізації 

азоту з вегетативних органів у формування зерна - 44 – 46  %. 

У листках валовий уміст фосфору збільшився від 0,42 до 0, 75 г./100 

рослин у фазі наливу насіння. У повній стиглості зерна цей показник 

зменшився майже в три рази. У стеблах теж валовий уміст фосфору 

збільшувався до фази формування бобів, у послідуючі фази різко зменшився. 

Найбільший уміст фосфору в насінні. Відтік рухомих сполук фосфору із 

листків становить 72 – 75 %, із стебел - 66 – 69 %, із стулок -60 – 66%. Не 

зважаючи на значну реутилізацію фосфору з вегетативних органів, цієї 

кількості достатньо для забезпечення лише 37 – 41 % від загального вмісту 

фосфору в насінні. 
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УДК 547.673 

РІЗНОРІДНА АСОЦІАЦІЯ БАГАТООСНОВНИХ АЗОБАРВНИКІВ  

У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ 

 

Свіщова Я.О., канд.хім.наук., доцент 

кафедра загальної хімії 

 
Азобарвники в теперішній час знайшли широке застосування в 

кількісному аналізі в якості індикаторів, а також для концентрування, 
розділення багатьох хімічних елементів [1]. Арсеназо ІІ (Ар ІІ) здатен 
утворювати комплексні сполуки з катіонами металів в широкому діапазоні 
рН, але фотометричні методи з використанням арсеназо III характеризуються 
більш високою вибірковістю і чутливістю (межа виявлення 0,01-0,1 мкг/мл) 
[2]. Ар ІІ утворює велику кількість протолітичних форм в залежності від 
кислотності середовища та має розгалужену -електронну систему. Конго 
червоний (КЧ) відноситься також до класу азобарвників та має три 
протолітичні форми [3]. Дослідження різнорідної асоціації КЧ та Ар ІІ 
продовжить вивчення внеску різних факторів на процес асоціації за участю 
органічних протиіонів та її вплив на спектри поглинання барвників. 
Дослідження таких систем є перспективним в кількісному аналізі природних 
об‘єктів.  

Метою роботи було: вивчити різнорідну асоціацію багатоосновних 
барвників АрІІ та КЧ з катіоном пінаціанолу (ПНЦ). 

Органічні барвники здатні утворювати однорідні асоціати, що 
супроводжується появою батохромно або гіпсохромно зсунених смуг 
поглинання. Для дослідження можливості утворення однорідних асоціатів 
АРІІ та КЧ досліджено спектри поглинання барвників в діапазоні 
концентрацій 2∙10

-7
-1∙10

-4
 моль/л. Рівняння регресії для барвників мають 

вигляд (у дужках – стандартне відхилення відповідного параметру): 
 

    для арсеназо ІІ: А545 = -0,0073(0,0048) + 27457,8(112,3)∙С, коеф.корр. 

0,99997(0,0099). 

    для конго червоного: А522= 0,0086(0,003) + 41868(378)∙С , коеф.корр. 

0,99997(0,0099). 

 

Така залежність свідчить про існування барвників лише в мономерній 

формі в широкому діапазоні концентрацій. Відсутність однорідної асоціації в 

водних розчинах АрІІ та КЧ при рН 9,2 можна пов‘язати з наявністю в 

молекулах барвників однойменно заряджених функціональних груп, що 

призводить до електростатичного відштовхування молекул та непланарною 

будовою молекул.  

Для дослідження різнорідної асоціації розглянуто зміни, що 

відбуваються в спектрі поглинання ПНЦ при додаванні збільшуваних 

концентрацій аніона АРII. При концентрації 3,18·10
-6

 моль⁄л в розчині 

ціанінового барвника існує суміш мономерної та дімерної форм. При 

додаванні АРII в концентрації в десять разів нижчої ніж концентрація ПНЦ 

(3,06·10
-7

 моль⁄л) відбувається зниження інтенсивності як α-, так і β-смуги. 
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Що свідчить про інтенсивну взаємодію як мономерної так і дімерної форм 

ПНЦ. При концентрації АРІІ 5,1·10
-7

 моль⁄л оптична густина системи 

знижується вдвічі порівняно з початковим розчином ПНЦ. Такі зміни в 

спектрі поглинання ПНЦ свідчать про вплив багатозарядного аніону на 

хромофорну систему ПНЦ. Схожі спектральні ефекти спостерігаються і при 

додаванні КЧ до ПНЦ, але при більш високих концентраціях. Відсутність 

адитивності в спектрах поглинання при збільшені концентрації аніону  

оптична густина суміші значно нижча суми оптичної густини барвників при 

певної концентрації. Це свідчить про інтенсивну взаємодію між протиіонами. 

В спектральних серіях спостерігаються ділянки «насичення»  оптична 

густина майже не змінюється при збільшені концентрацій аніона. Таке 

«насичення» відбувається при концентрації барвників 1,43·10
-6
1,73·10

-6
 

моль⁄л. Зростання гіпсохромно розташованої смуги поглинання при 

збільшені вмісту аніона пов‘язано зі збільшенням концентрації барвника. 

Стехіометричне співвідношення ПНЦ:АрII та ПНЦ:КЧ знайденно 

методом молярних співвідношень та становить 4:1 та 2:1, відповідно. У 

випадку асоціатів пінаціанолу із сульфофталеїнами та оксиксантенами склад 

асоціату залежить від величини заряду аніону, так двозарядні аніони 

утворюють асоціат складу ПНЦ2An. У випадку двозарядного аниона КЧ 

також на один іон азобарвника припадає два катіона ПНЦ. Це ще раз 

підтверджує суттєвий вклад електростатичної взаємодії при утворені 

асоціатів. У випадку восьмизарядного аніону АРІІ на один іон припадає лише 

чотири катіони ПНЦ, а не вісім згідно електростатиці. Асоціат (ПНЦ)4АРІІ
4-

 

має некомпенсований заряд. Це пов‘язано зі стеричними перепонами. Для 

оцінки інтенсивності взаємодії розраховано константи асоціації, іонна сила 

розчинів низька, тому розраховані константи можна вважати 

термодинамічними. Розрахунок констант проводили методом Адамовича. 

Для асоціата (ПНЦ)4АРІІ
4-

 lgKas дорівнює 2.15 ± 0.01, а для ПНЦ2КЧ lgKas 

дорівнює 4.09 ± 0.02. Отримані значення lgKas в 2-4 рази менше ніж для 

асоціатів з двозарядними та в 1,5 рази менше для асоціатів з однозарядними 

сульфофталеїнами та оксиксантениами. Наприклад, lgKas для асоціатів ПНЦ з 

одно- та двозарядним аніоном фенолового червоного дорівнює 5,83 та 11,81, 

відповідно, а з двозарядним бенгальским рожевим Б  13,46 [4].  

Література: 

[1] Використання екстракційної фотометрії в скринінгу лікарських 

речовин основного характеру / [В.В. Болотов, С.В. Баюрка, О.О. Маміна, С.А. 

Карпушина] // Вісник фармації.  1997.  2(16).  С. 7173. 

[2] Саввин С.Б. Органические реагенты группы арсеназо III / С.Б. 

Саввин. – Москва: Атомиздат, 1971. – 352 с. 

[3] Бишоп Э. Индикаторы ⁄ Э. Бишоп.  М.: Мир, 1976.  496 с. 

[4] Шаповалов С.А. Особенности гомо- и гетероассоциации катиона 

пинацианола в водном растворе ⁄ С.А. Шаповалов, Е.А. Самойлов // Изв. 

Академии наук. Сер. химич. – 2008. – ғ 7. – С. 1379 – 1389.  
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УДК 630 х 272 

 

ДЕНДРОПАРКУ ХНАУ – 45 РОКІВ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ  

 

Ситнік І.Й., Познякова С.І., кандидати с.-г. наук, доценти 

кафедра лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка 

Круглова І.В., директор дендропарку ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

 

Серед дендрологічних парків, які мають статус «Державних заповідних 

територій» особливе місце посідає дендропарк ХНАУ, який є суттєвою і 

дуже важливою частиною зеленої зони Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Нещодавно він відмітив своє 45-

річчя, яке пройшло непоміченим. Вважаємо необхідним нагадати деякі 

вузлові моменти його становлення. 

Будівництво дендропарку диктувалося необхідністю створення 

навчальної та наукової бази для ряду дисциплін (ботаніка, дендрологія, 

лісова селекція, лісівництво, лісові культури, меліорація, охорона природи, 

ґрунтознавство, захист рослин, садово-паркове господарство тощо). Біля його 

витоку стояли такі корифеї лісового господарства як професори 

С.С. П‘ятницький, Д.В. Воробйов, Б.Ф. Остапенко, доцент І.Д. Барановський 

та інші. Під час забудови нового навчального комплексу тоді ще 

Харківського сільськогосподарського інституту (ХСХІ) таке будівництво 

стало можливим. І цим скористалася кафедра агролісомеліорації та 

лісівництва на чолі з її завідувачем професором Б.Ф. Остапенком. 
Проект виконано групою студентів Львівського лісотехнічного 

інституту під керівництвом старшого викладача А.Д. Жирнова у 1970-1971 
рр. Проект був схвалений керівництвом і вченою радою ХСХІ. Закладка 
дендропарку відбулася у квітні 1972 року і до 1992 року продовжувалося 
його активне будівництво. Перенесення плану дендропарку в натуру, тобто 
розбивку окремих його частин та алейно-стежкової мережі на початковому 
етапі будівництва виконали викладачі Б.Ф. Остапенко, А.Д. Жирнов, І.Й. 
Ситнік, А.О. Житков, М.Р. Казюта, С.І. Пороша та студенти агрономічного 
факультету. 

Дендрологічним наповненням, тобто вивченням флор, залученням 
садивного і посівного матеріалу, вирощуванням саджанців, перенесенням їх 
на постійні місця, займалися І.Й Ситнік та Л.М. Святенко. Перші садіння 
деревних рослин відбувалося саджанцями, які закупалися в різних 
ботанічних садах та розсадниках. Основною робочою силою, як тоді, так і 
тепер, являлися студенти, абітурієнти та аспіранти. Керівництво здійснювали 
співпрацівники кафедри агролісомеліорації на громадських засадах. Ні однієї 
штатної одиниці дендропарк не мав. Лише у 1985 р. МСГ СРСР виділило 
дендропарку штатну одиницю директора. Цю посаду обіймали: В.Ф. Позигун 
(1985–2011), Я.В. Щербань (2011–2013), О.В. Цабій (2013–2014), В.П. 
Севідов (2014–2016), з жовтня 2016 р – Круглова Інна Валеріївна. 
Створенням дендропарку у 1972–1981 рр. керував асистент І.Й. Ситнік, який, 
і після переходу на викладацьку роботу, постійно консультує нових 
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керівників. Другу керівну особу – інженера-дендролога офіційно було 
виділено Мінагрополітики України лише у 2010 році. Обов‘язки інженера-
дендролога виконували: у 1974–1991 рр. молодший науковий співробітник 
кафедри рослинництва Святенко Лідія Миколаївна за фахом інженер 
лісового господарства, у 2010–2013 рр. Леонідов В.С., у 2013 р. Грибовіч 
Є.С., у 2015–2016 рр. Бабенко В.В.  

Дендропарк виконує свої функціональні обов‘язки. В ньому щорічно 
проводяться практичні заняття та навчальні практики з дендрології, ботаніки, 
селекції та генетики, ґрунтознавства, лісових культур, екскурсії з школярами, 
студентами та любителями природи. 

Наукова сторона діяльності дендропарку складалася зі створення 
дендрологічних колекцій, архівно-маточних та клонової насінної плантацій 
сосни і дуба, а також маточно-відводкової плантації фундуків. Одночасно 
проводиться вивчення ходу росту окремих видів, їх зимо- та посухостійкості, 
фенологічні особливості. Дендропарк періодично інформує Раду ботанічних 
садів України про стан колекцій і окремих видів, які їх цікавлять. За роки 
існування дендропарку в ньому випробувано значну кількість видів і форм 
інтродукованих деревних рослин, багато з яких цікавлять фахівців лісового 
господарства, лісомеліорації та озеленення Східної України.  

Дендрофлора дендропарку нині складається (за системою академіка  
А.Л. Тахтаджяна) з двох відділів, чотирьох класів, семи підкласів, 35 
порядків, 49 родин, 133 родів, 609 видів, 48 морфологічних форм і 35 сортів, 
які ростуть у відкритому ґрунті. Доцільно зазначити, що у 1992 р. 
дендрофлора дендропарку складалася з 920 видів і форм. Втрати сталися від 
недостатнього догляду. 

За результатами досліджень у дендропарку видано понад 70 наукових 

праць у тому числі: каф. ґрунтознавства – 39, лісівництва – 25, лабораторія 

селекції УкрНДІЛГА – 5, монографій – 4. За матеріалами одержаними у 

дендропарку захистили кандидатські дисертації: Лось Світлана Анатоліївна, 

Грицайчук Валентина Валентинівна, Аль Мади Самір, Новосад Костянтин 

Богданович та Гавва Дмитро Вікторович. 

З травня 1979 року дендропарк є членом ради ботанічних і 

дендрологічних садів України. У лютому 1991 року Рада міністрів УРСР 

надала дендропарку статус заповідної території. Зараз на території 

дендропарку інтенсивно проводиться реконструкція насаджень та 

розсадників.  

Майбутнє дендропарку вбачається в самостійній та сумісній з іншими 

ботанічними установами діяльності щодо реалізації положень Конвенції з 

охорони біологічного різноманіття, зокрема упровадження доробок 

дендропарку у виробництво. Дендропарк має декілька десятків видів 

деревних рослин, які можуть цікавити лісове господарство, лісову 

меліорацію, озеленення, деякі мають значення для інших галузей народного 

господарства. 

Дендропарку потрібно активніше проявляти себе в роботі Ради 

ботанічних садів і дендрологічних парків України, обмінюватися досвідом та 

упроваджувати передові ідеї охорони і збереження біологічного різноманіття 

рослинного світу.  
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УДК 632.78: 635.33(477.54) 

 

МОНІТОРИНГ ЛИСТОГРИЗУЧИХ ЛУСКОКРИЛИХ ШКІДНИКІВ 

КАПУСТИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Сіроус Л.Я., канд. с.-г. наук, доцент 

кафедра зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова 

 

Капуста — основна овочева культура в Харківській області. 

Сільськогосподарські виробники області вирощують кілька видів цієї 

культури: головчасту (біло- і червоноголову), цвітну, брюссельську, кольрабі, 

броколі, савойську та пекінську. Серед перелічених видів найбільш 

поширеною є білоголова капуста, яка вирощується на території області 

повсюдно. Інші види капусти культивуються на невеликих площах, 

здебільшого в фермерських господарствах приміської зони та в приватному 

секторі. Найбільше значення і поширення мають сорти та гібриди пізніх 

термінів посадки, оскільки вони забезпечують свіжою овочевою продукцією 

людину в зимово-весняний період. 

Щорічно врожай та якість товарної продукції капусти в значній мірі 

залежать від пошкодження рослин в період вегетації гусеницями 

лускокрилих шкідників. Велике значення для отримання високого врожаю 

різних видів капусти має уточнення основних чинників і закономірностей, 

що визначають чисельність популяції листогризучих лускокрилих комах, 

особливостей їх розвитку за сучасних форм господарювання та 

удосконалення заходів захисту рослин від пошкоджень шкідниками.  

Наші дослідження проводилися в 2007–2016 рр. на сортах і гібридах 

пізніх строків достигання білоголової, червоноголової, цвітної та 

брюссельської капусти в ННВЦ «Дослідне поле» ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 

Рослини капусти вирощувалися при крапельному зрошуванні ґрунту з 

нормою витрат води 150 м
3
 на 1 га. Методика обліку комплексу 

листогризучих лускокрилих шкідників на посадках  капусти 

загальноприйнята.   

Протягом десяти років основну шкоду рослинам чотирьох видів 

капусти наносили представники рядів Coleoptera і Lepidoptera. Щорічно із 

листогризучих лускокрилих комах капустяні агроценози заселяли капустяна 

міль, капустяна совка, капустяний і ріпний білани. В окремі роки на рослинах 

зустрічалися поодинокі гусениці совок: гами, огородньої та металовидки-

краплі.  

В роки проведення досліджень найбільшу шкоду рослинам усіх видів 

капусти наносила капустяна міль. Гусениці молі заселяли рослини пізніх 

сортів і гібридів капусти з другої декади червня при середньодобових 
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температурах повітря 15–21
0
С. На рослинах білоголової та червоноголової 

капусти максимальна щільність і шкідливість фітофага виявлена у фазу 

листкової розетки, а у цвітної — утворення суцвіть. У 2007–2016 рр. середня 

щільність гусениць на рослинах білоголової капусти коливалася в межах 1,0–

7,5 екз./рослину, а заселеність рослин шкідником становила 5–100 %. 

Червоноголова капуста заселялася фітофагом в межах 3–88 % при 

максимальній щільності 1,3–5,9 екз./рослину. На посадках цвітної капусти 

гусениці були виявлені на 5–83 % рослин з максимальною щільністю 1,0–

6,1 екз./рослину. Капустяна міль заселяла 2–76 % рослин брюссельської 

капусти з максимальною щільністю 1,0–5,7 екз./рослину. Істотної різниці в 

заселеності рослин та щільності гусениць шкідника на білоголовій, 

червоноголовій, цвітній та брюссельській капусті нами не виявлено. У 2009, 

2014 і 2016 роках чисельність молі в капустяних агроценозах перевищувала 

ЕПШ. За нашими спостереженнями на чисельність шкідника впливають 

агрокліматичні чинники та паразитичні комахи із родини Ichneumonidae 

(Hymenoptera). Встановлено тісний зв‘язок спалахів чисельності капустяної 

молі з різкими змінами сонячної активності, посушливими періодами та 

атмосферною циркуляцією. Зараженість лялечок молі їздцями іхневмонідами 

коливалася від 16 до 58 %.   

Згідно даних наших обліків, чисельність гусениць капустяної совки на 

рослинах усіх видів капусти не перевищувала ЕПШ. Капустяна совка 

заселяла від 1 до 26 % рослин капусти при максимальній щільності 1,0–2,0 

екз./рослину. З 2013 року спостерігалася тенденція до зростання чисельності 

й шкідливості гусениць другого покоління в капустяних агроценозах. 

Найбільш сприятливими для розвитку другого покоління фітофага були 2014 

і 2016 роки. Максимальна щільність гусениць на рослинах чотирьох видів 

капусти становила 1,6–2,0 екз./рослину при заселенні 22–26 % рослин.  

У 2007–2016 рр. гусениці капустяного та ріпного біланів були 

малочисельними і відчутної шкоди рослинам білоголової, червоноголової, 

цвітної та брюссельської капусти не завдавали. В капустяних агроценозах 

домінували гусениці ріпного білана. Максимальна щільність гусениць біланів 

в агроценозах капусти становила 1,0–2,0 екз./рослину при заселенні 1–25 % 

рослин. Найбільша чисельність й шкідливість біланів на капустяних 

рослинах встановлена в кінці серпня. 

Отже, в останнє десятиріччя найбільшу шкоду посадкам чотирьох 

видів капусти в Харківській області наносили гусениці капустяної молі. У 

роки масового розмноження молі в осередках ми нараховували до 15–23 

гусениць на одну рослину. Інші види листогризучих лускокрилих комах 

знаходилися в стані депресії й господарського значення в агроценозах 

білоголової, червоноголової, цвітної та брюссельської капусти не мали. 
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УДК 630*176.322.7:630*231.4 

ДИНАМІКА РОСТУ ОДНОРІЧНОЇ ПАРОСТІ ГОРІШНИКУ  

ПРИ ОМОЛОДЖЕННІ КУЩІВ РУБКОЮ «НА ПЕНЬ» 

 

Слюсарчук В.Є., канд. с-г наук, старш. наук. співробітник, доцент 

Криволап С.В., Славгородський О.С., магістранти 

кафедра лісових культур і меліорацій 

 

Горішник використовується при створенні лісових насаджень, садових 

культур, в захисному лісорозведенні, зеленому будівництві тощо. Рослина, за 

даними   І. Г. Сєрєбрякова може рости 200 років, оновлюючи  при цьому 

надземну частину. [Сєрєбряков, 1962].  Оновлення відбувається природно 

або штучно –  втручанням у розвиток куща рубками окремих стовбурців, 

рубкою «на пень» тощо. Для регулювання процесами відновлення  кущів, а 

саме: формуванням нових кущів на плодоношення;  вирощуванням парості 

для отримання вегетативного садивного матеріалу – відсадків; омолодження 

кущів у лісосмугах для покращення їх аеродинамічних властивостей; у 

зеленому будівництві потрібно знати біологію розвитку парості після рубки 

материнських кущів [П‘ятницький, 1963; Павленко, 1988; Пастернак, 1988].  

Мета нашої роботи: вивчення динаміки росту відновленої однорічної 

парості напівсибсів фундука при омолодженні кущів рубкою « на пень». 

Об‘єкт досліджень – однорічна парость, яка утворилась після рубки кущів. 

Предмет дослідження –  динаміка росту парості фундука за висотою 

протягом одного вегетаційного періоду. 

       Дослідження проводились на клоново-насіннєвій плантації мадрини і 

напівсибсів фундука в Данилівському дослідному держлісгоспі УкрНДІЛГА 

(з 2015 року харківська лісова науково-дослідна станція УкрНДІЛГА). 

Плантація (площа 1 га) була створена посадкою сіянців напівсибсів фундука 

в 1986 р.,  в 10-ти метрові міжряддя модрини. Модрину  висаджували в 1973–

1976 роках. Посадка напівсибсів здійснювалась також в рядах модрини на 

віддалі 5 м між рослинами. В результаті такої посадки на 1.0 га площі 

розміщувалось 400 рослин, з яких дерев модрини 100 шт. (вік їх на момент 

посадки горішника становив приблизно 15 років ), а напівсибсів фундука – 

300 шт./га. Тип умов місцезростання D1-2. Для вирощування сіянців 

горішника були використані горіхи сортів «Грандіозний», «Степовий-83», 

«Кіровоградський» і форма 3-15-4.  

Взимку 2007- 2008 року було  проведено зрізування материнських 

рослин  напівсибсів «на пень». Для проведення досліджень парості, на 

початку її відростання  рендомізовано відбирали по 5 шт. порослевин у 

кожному з трьох  кущів сорту «Степовий», загалом 15 модельних 

порослевин. 

Кожна модельна порослевина (номери від 1 до 15) обмірювалась за 

висотою: 15травня, 20 травня, 25 травня, 30 травня, 4 червня, 25 червня, 1 

серпня, 1 вересня, 25 вересня і 6 листопада.  
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Результати обмірювань і динаміку росту модельних порослевин в 

одному кущі (4 – 19) приводимо (порослевини ғ6, ғ7, ғ8, ғ9 і ғ10). 
Станом на 15 травня 2008 року парость мала висоту від 4-х до 6-ти 

сантиметрів, майже  однакова за висотою.  Найменшою була парость  ғ 8 і 
10  (4см), а найбільшою – ғ 6 – її висота 6 см. Станом на 20 травня різниця 
за висотами найбільшої і найменшої парості – 3 см (12 см – 9 см), а станом на 
25 травня така різниця  становила  5 см (24 см – 19 см); 30 травня різниця 
збільшилась до 9 см ( 33 см – 24 см), такою майже вона була  4 червня  – 8 см 
(38 см  – 30  см). 25 червня виявили відставання в рості парості  ғ 10 ( її 
висота 80 см,  тоді як найбільшої в цьому кущі – 95 см). За період з 15 травня 
до 25 червня (40діб) порослевина ғ 6 приросла на 89 см – це більше  2-х см 
за одну добу, а парость ғ 10 приросла на 76см –  трохи менше  2 см за одну 
добу. За цей період приріст у парості  ғ 7, ғ8 і ғ 9 за одну добу  становив 
не менше 2-х см. 

Досягнувши висоти 90 см 1серпня парость ғ 10 призупинила свій ріст. 
В цей же час парость ғ 8, що мала таку ж початкову висоту (4 см 15 травня) 
продовжувала інтенсивно рости перевершивши парость ғ 10 більше аніж в 2 
рази (229 см : 90 см). Маючи найменшу початкову висоту – 4 см, парость ғ 8 
досягла найбільшої висоти на кінець вегетаційного періоду (229 см, жовтень-
листопад). Дещо менша але більше 2-х метрів була висота також у парості ғ 
6 (215 см), ғ  9 (201 см). Загалом із 5-ти досліджуваних порослевин даного 
куща 3 парості мали висоту більше 2-х метрів, тобто більше 50 % від 
кількості досліджуваних даного куща. Починаючи з 25 вересня жодна з 5-ти 
штук парості не дала приросту. Майже така динаміка росту парості в кущах 4 
– 18 і 4 – 20 (10 модельних порослевин), що дало можливість зробити такі 
висновки: 

- генетично однорідна, однакова за висотою парость горішника в  
початковий період свого росту (перша половина травня),  на кінець вегетації 
(жовтень-листопад) може відрізнятись між собою за висотою в 2 і більше 
рази; кожна порослевина у кущі росте і розвивається по принципу окремо 
взятої рослини насіннєвого походження, що росте у насадженні; у весняно – 
літній період у переважаючої кількості парості приріст з одну добу становить 
приблизно 2 см, а в другій половині вересня він призупиняється; 

- третина однорічної парості, яка розпочала свій ріст у першій 
половині травня до моменту призупинення росту (друга половина вересня 
досягає висоти 2 м і більше (2,3 м).     

- отримана однорічна парость придатна для вегетативного 
розмноження способом «дужка» та горизонтальна розкладка. 

Список літературних джерел: 
1. Серебряков И. Г. Экологическая морфология растений. – М.: Высшая 

школа, 1962. – 378с. 2. Пятницкий С. С., Коваленко М. П., Лохматов Н. А., 
Туркевич И. В., Ступников В. Г., Сущенко В. В., Чони Г. П. Вегетативный 
лес. – М.: Сельхозиздат, 1963. – 448с. 3. Павленко Ф.А. Слюсарчук В.Е., 
Сытник И.И. Промышленное разведение фундука. / Обзорн. информ. – М.: 
ЦБНТИ Гослесхоза СССР, 1988. – 36 с. (Лесные пользования, ISNNb 0205 – 
6240, вып.1). 4. Довідник з агролісомеліорації / П.С. Пастернак, В.І. Коптєв, 
О.М. Недашківський та ін.; За ред. П.С. Пастернака. – 2-е вид., перероб. і доп. 
– К.: Урожай, 1988. – 288 с. 
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БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АМЕРИКАНСЬКОГО БІЛОГО 

МЕТЕЛИКА В ХАРКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Станкевич С.В., канд. с.-г. наук, в.о. доцента,  

Леженіна І.П., канд. біол. наук, доцент,  

Забродіна І.В., канд. с.-г. наук, доцент 

кафедра зоології та ентомології ім. проф. Б.М. Литвинова 

 

У Харківській області АБМ виявлений на початку 80-х років 20 ст. З 

цього часу йшло інтенсивне розширення території його перебування в 

області. Починаючи з 2005 р., за базою даних Державної інспекції з 

карантину рослин у Харківській області, відбулася стабілізація площі під 

АБМ і в 2005 р. вона становила 2400 га. Останні п‘ять років площа заселення 

АБМ у Харківській області залишається на рівні 2406 га, поширений він у 22 

районах і містах, зокрема Балаклеї, Ізюмі, Куп‘янську, Лозовій, Люботині, 

Первомайську. 

Дослідження та збір матеріалу проводили протягом 2014–2016 рр. в 

Харківському районі (околиці с. Мала Рогань, 49' 56´19´´N, 36 29´26´´E). 

Моніторингові дослідження осередків американського білого метелика 

здійснювали загальноприйнятими методами протягом вегетаційного 

періоду — фіксували кількість дерев із гніздами гусениць, окомірно 

оцінювали ступінь заселення дерев, підраховували загальну площу осередку, 

виявляли кормові рослини. 

Для виявлення місць зимівлі лялечок 1 квітня 2016 р. обстежували 

насадження клена ясенелистого (Acer negundo L.) в лісосмугах уздовж 

автодороги на ділянках живлення гусениць. Спостереження за розвитком 

лялечок, що перезимували, проводили у лабораторних умовах за температури 

18–20 ºС. Лялечок утримували в чашках Петрі, які були вміщені в пластикові 

садки, з шаром вологого піску 2 см. Зверху садки були затягнуті харчовою 

плівкою. 

В ході проведених досліджень встановлено, що на території 

Малороганської сільської ради американський білий метелик живився у 

2014 р. лише на клені ясенелистому, котрий росте вздовж автодороги, яка 

поєднує с. Мала Рогань із трасою Харків – Ростов. Довжина цього відрізку 

автодороги становить 1,7 км. 

У 2014 р. під час обліків було нараховано 11 гнізд шкідника, у 2015 р. — 

83 гнізда, а у 2016 р. вже 494 гнізда. Зазначимо, що у 2014–2015 рр. 

американський білий метелик не був виявлений у жодній із інших лісосмуг 

чи в плодовому саду і зосереджувався протягом двох років на одній ділянці.  

У 2016 р. гусениці розвивалися не тільки на клені ясенелистому, але й на 

дикій груші та терені. Крім того, у 2016 р. було відмічено перше гніздо на 

території Роганської селищної ради, яка межує з Малороганською сільською 

радою Харківського району. 
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Як бачимо, американський білий метелик має високий коефіцієнт 

розмноження, проте у Харківському районі залишається економічно 

незначущим шкідником, тому що зосереджений лише на клені ясенелистому. 

Але, як свідчить досвід інших країн, в яких поширився цей вид, за ним 

потрібно вести систематичне спостереження і за необхідності локалізувати 

осередок і застосувати винищувальні заходи. 

Обстеження лісосмуги показало, що переважна більшість лялечок 

американського білого метелика зимували під укриттям з тканинного сміття, 

під товстими гілками, в розгалуженнях коренів, у старих пнях. Стовбури 

дерев не використовувалися для зимівлі, тому що кора американського клена 

гладка і не має тріщин для укриття. За нашими даними, метелики першої 

генерації відроджувалися, коли сума ефективним температур сягала 140  С, 

що збігається з даними інших дослідників. Метелики відроджувалися 

протягом семи діб, максимальна їхня кількість припала на середину періоду 

вильоту. Вихід імаго відбувався між 16 та 20 годинами. При цьому перші 

п‘ять діб метелики виходили після 19 годин, останні дві доби — після 16. 

Першими відроджувалися паразитоїди з родини Ichneumonidae — на добу 

раніше від метеликів. Самці з‘явилися на добу раніше від самиць, що 

збігається з даними Ю.Є. Клечковського (2006), співвідношення статей 

становило 1 : 1. 

У 2016 році початок льоту метеликів І покоління відмічено у третій 

декаді квітня при сумі ефективних температур (СЕТ) 130,0 °С, через два 

тижні від початку льоту самки почали відкладання яєць. 

Ембріональний розвиток тривав більше двох тижнів, відродження 

гусениць відмічено в третій декаді травня. У цей самий період гусениці 

почали утворювати гнізда. Високі температури та рясні опади сприяли 

прискореному розвитку гусениць, які почали заляльковуватися вже 10 

червня, тобто мінімальний строк від початку відродження гусениць до 

початку залялькування становив лише 15 діб. Лялечки розвивалися більше 

двох тижнів, таким чином тривалість розвитку першого покоління становила 

47 діб. Початок льоту метеликів другого покоління відмічено 29 червня, 7 

липня самки почали відкладання яєць, ембріональний розвиток тривав шість 

діб. Розвиток гусениць другого покоління, як і першого, був прискорений і 

тривав також 15 діб. Відхід гусениць на заляльковування розпочався 28 

липня при сумі ефективних температур 1291,2 °С, загалом тривалість 

розвитку другого покоління сягала 30 діб. Зазначимо, що кількість тепла, 

необхідного для розвитку повного першого та другого поколінь трохи 

перевищувала середні багаторічні дані для Харківської області. Незважаючи 

на те, що після розвитку другої генерації до кінця вегетації залишалося 

чимало часу, розвиток третього покоління не відбувався, що ймовірно 

пов‘язано з посухою. Ю.Е. Клечковський (2006) вважає, що зволоженість 

липня має надзвичайне значення для нормального розвитку метелика, за 

посухи в липні самки відкладають стерильні яйця, гинуть гусениці молодших 

віків. Перша та треті декади липня в Харківському районі видались 

посушливими, в серпні взагалі не було опадів.  
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МЕТОДИ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ КУКУРУДЗИ ДО ФУЗАРІОЗНОЇ 

СТЕБЛОВОЇ ГНИЛІ 

Тесля Т.О., канд. с. г. наук, доцент  

кафедра  фітопатології  

 

Отриманню сталих врожаїв кукурудзи в значній мірі перешкоджають 

хвороби і шкідники. За останній час спостерігається тенденція до зміни 

складу збудників хвороб і велике значення набули хвороби, які раніше мали 

незначне поширення в зоні Лісостепу України. Найбільшою шкідливістю 

характеризується фузаріозна стеблова  гниль. 

Вітчизняними і зарубіжними дослідниками розроблені і 

використовуються різні методи визначення показника стійкості рослин 

кукурудзи до стеблових гнилей. 

Для вивчення спадкоємності ознак стійкості до стеблових гнилей 

виділялися різні  материнські та батьківські форми.  

У визначенні фітопатологічної цінності різних форм у процесі селекції 

на імунітет головне місце займає польова оцінка стійкості, яку проводили в 

природних умовах, а також на інфекційному фоні. 

Використовували різні методи визначення стійкості. Було використано 

метод штучного зараження рослин. При цьому інокуляторами вводили в 

друге міжвузля стебел 1 мл. інокулюму, який містив збудників фузаріозної 

гнилі кукурудзи, які поширені в зоні Лісостепу. Інфекційне навантаження 

його складало до 17 конідій у полі зору мікроскопа. При зараженні рослин 

таким шляхом спричиняється механічне ушкодження тканин, знижуються 

захисні властивості тканин, які сприяють проникненню нової інфекції при 

подальшій вегетації і показник стійкості який отримуємо, не достовірний. Це 

не дає можливості точного визначення сприйнятливості форм, які підлягають 

дослідженню. 

B. Andrson, D. G. Foley, B. Koehler, Г.В. Грисенко, В.Г. Іващенко, 

М.Б. Флоря , П.В. Інглик проводили дослідження по вивченню ефективності 

різних провокаційних фонів і впливу їх на поширеність і ступінь розвитку 

хвороби. Ними встановлено, що стійкість рослин кукурудзи до стеблових 

гнилей змінюється в залежності від попередників, строків посіву, густоти 

стояння рослин, доз азотних добрив. 

Ми використовували найбільш сприятливий для зони Лісостепу 

України метод інфекційного фону, що характеризує не специфічну, а 

горизонтальну стійкість з урахуванням сучасної тенденції до вирощування 

кукурудзи по сучасній технології. 

Одним із найбільш важливих досліджень при розробці нових, 

підскорених методів визначення цінних ознак культур є виявлення 

взаємозв‘язку між ураженістю рослин кукурудзи гнилями під час сходів та в 

період дозрівання зерна. 
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В задачу наших досліджень входило провести уточнення та можливість 

практичного використання прискореного методу оцінки селекційного 

матеріалу на показник стійкості рослин до збудників стеблової гнилі. Оцінку 

проводили за методиками, які розроблені  Г.В.Грисенко і Е.Л.Дудка (1980). 

Дослідження, проведені раніше, показали, що монокультура забезпечує 

достатнє інфекційне навантаження для виявлення потенційної стійкості 

рослин до збудників хвороби. Ми приєднуємося до думки дослідників про те, 

що визначення польової стійкості дає можливість виявити стійкість форм і 

суттєво те, що монокультура виключає  механічне пошкодження рослин, що 

може суттєво послаблювати захисну реакцію рослин і впливатиме на 

патогенні властивості збудників. Крім того в польових умовах проявляється 

стійкість не до одного виду патогену, а до групи патогенів, які поширені в 

конкретній природній зоні.  

Для визначення ознаки стійкості кукурудзи до фузаріозної стеблової 

гнилі на ранньому етапі розвитку використовують рослини, які мають стадію 

проростків. Використовували метод Г.В.Грисенко, який містить в собі 

внесення інокулюму збудників хвороби сумісно з насінням під час сівби. У 

фазу 3-4 листків рослини викопували та підраховували відсоток та ступінь 

ураження фузаріозною гниллю. 

Провокаційний фон створювали за методикою, розробленою 

Н.Б.Навроцькою.  Монокультура кукурудзи поєднувалась з внесенням в 

грунт 120 кг/га діючої речовини азотних добрив та оцінкою ураженості 

рослин через 30 днів після повного достигання зерна кукурудзи. 

Провокаційний фон в лабораторних умовах був аналогічним і відповідав 

вимогам провокаційному фону польових умов. Ми вважаємо, що 

використання лабораторного методу надає можливість проводити оцінку 

стійкості ліній кукурудзи на ранніх етапах органогенезу рослин. Це надає 

можливість використовувати в селекції експрес-метод визначення показника 

стійкості кукурудзи до фузаріозної стеблової гнилі. Як показують результати  

проведених досліджень,  показники ураженості співпадають по наведеним 

вище методам оцінки в польових умовах  і підтверджені статистичною 

обробкою цифрового матеріалу. 

Використовуючи теорію М.С.Дуніна (1946), згідно якої імуногенез 

рослин визначається як вікова властивість і інформація про взаємозв‘язок 

між ураженістю рослин стебловими гнилями під час сходів і період 

дозрівання зерна. Ми в своїх дослідах простежили за цим показником 

протягом всього періоду вегетації кукурудзи. Отримані показники 

підтверджують цю теорію і було доведено і підтверджено математичними 

розрахунками, що існує пряма залежність між ураженням рослин кукурудзи 

під час сходів і в період дозрівання зерна. Це дає можливість у фазу 

проростків визначати групу стійкості матеріалу і експрес-метод може бути 

використано при селекції на стійкість.  
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БІОДІАГНОСТИКА ЧОРНОЗЕМІВ ТИПОВИХ І ЗВИЧАЙНИХ РІЗНИХ 

ЕКОСИСТЕМ ЛІСОСТЕПУ І СТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Тихоненко Д.Г., д-р с.-г. наук, професор; Новосад К.Б., канд. с.-г. наук, 

доцент; Гавва Д.В., канд. с.-г. наук, доцент 

кафедра ґрунтознавства  

 

Результатом антропогенного навантаження на екосистему відбуваються 

як якісні, так і кількісні зміни показників родючості таких високобуферних 

ґрунтів, як чорноземи. У зв‘язку з цим, усе більше уваги приділяється 

вивченню таких динамічних характеристик ґрунту як біологічна активність. 

Оскільки ґрунтові організми здатні чутливо реагувати на зміну екологічного 

стану ґрунту за умов дії на нього засобів хімізації, обробітку, іншого 

антропогенного навантаження, що супроводжується перебудовою біоценозу, 

отже можуть слугувати інформативним індикатором змін напряму 

ґрунтотворення. 

Профіль ґрунту – це якісно нове утворення, яке дозволяє чітко виділяти 

ґрунт як особливе, природне, ‖біокосне‖ за В.І. Вернадським, тіло, у складі 

гіпергенних утворень на поверхні Землі. Він (профіль) фіксує не тільки 

напрямок й інтенсивність дії ґрунтотворного процесу, але й еволюційні 

зміни, що відбуваються в часовому вимірі, під впливом чинників 

ґрунтотворення, особливо біосу, клімату і виробничої діяльності людини. 

Розшифрувати генетичну суть кожного ґрунту і його профіль можливо 

різними шляхами, а саме: аналіз макро –і мікроморфології, хімічних, 

фізичних показників, біології ґрунту тощо. Але з генетичних позицій 

відмічені показники формуються під дією комплексу ЕҐП (елементарних 

грунтових процесів), що утворюють генетичні горизонти ґрунтів і конкретні 

їх профілі. Тепер виділяють горизонто- і профілеутворювальні ЕҐП. 

Кожному ґрунту характерній набір (комплект) ЕҐП, які формують профіль 

ґрунту. За комплектом ЕҐП можливо діагностувати конкретні ґрунти та їх 

класифікаційний підрозділ. 
Добре відомо, що дослідження природи ґрунтів, еволюції їх головних 

фізичних, хімічних, фізико-хімічних характеристик тощо, а також 
класифікаційна проблематика, в основному, проводилася на природних 
(лісових, цілинно-трав‘яних, лучних, тощо) ґрунтах. Тепер ґрунти природних 
екосистем перейшли в наступний етап свого розвитку: етап агрогенної 
еволюції у складі агроекосистем, адже середня розораність ґрунтів України 
сягає 70-80%, а чорноземів 74-91%. Тому антропогенні (орні) ґрунти 
представляють велику групу ґрунтів, що утворилися із природних практично 
в усіх природно-кліматичних зонах. Процеси перетворення агрогенних 
ґрунтів, їх трансформація прямо або опосередковано пов‘язані з виробничою 
діяльністю людини. Вона проявляється в корекції природного 
ґрунтотворного процесу, що обумовлює затримку або прискорення 
інтенсивності розвитку ґрунтових процесів, поступового формування нових 
агрогенних ґрунтів, які, часто, не мають аналогів у системі зональних ґрунтів. 
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Зрозуміло, що поступові зміни, які відбуваються в агрогенних ґрунтах, 
призводять до формування відповідних змін у профілі ґрунтів, що знаходить 
відображення у складі і характері ЕҐП.  

Профіль цілинного чорнозему, як відомо, має таку будову: 
Нс+Н/k+Нрk+НРk+Рk (Ас+А+В+ВC+С), який сформувався під дією таких 
ЕҐП: 1) повстиноутворення; 2) дерниноутворення; 3) гуміфікація; 4) 
гуміфіксація; 5) біотурбація; 6) карбонатизація (СаСОз); 7) слабке 
глиноутворення. 

У процесі розорювання і вирощування сільськогосподарських рослин 
формується такий профіль орного чорнозему (агрочорнозему): 
Норн.+Нпідорн.+Нрk+НРk+Рk (Аорн.+Апідрн.+В+ВС+С). Його сформували такі 
ЕҐП:

 
1) гуміфікація; 2) гуміфіксація; 3) агротурбація (обробіток ґрунту); 

4) біотурбація; 5) утворення орного шару; 6) утворення плужної підошви; 
7) утворення підорного шару; 8) штучно-акумулятивні «неспецефічні» [6] 
ЕҐП при внесенні органічних і мінеральних добрив, заорюванні пожнивних 
решток, соломи тощо; 9) штучно-акумулятивні ЕҐП при внесенні сполук що 
містять Са; 10) підкислення (підлуговування) при внесенні мінеральних 
добрив; 11) штучне забруднення важкими металами, пестицидами тощо; 12) 
агротехнічна дефляція (2-5т/га пилу за вегетаційний період; 13) слабке 
глиноутворення. 

У постагрогенних чорноземах, що формуються під штучними лісовими 
ценозами проявляються такі ЕҐП: 1) підстилкоутворення, 2) утворення кислої 
реакції, 3) гуміфікація, 4) гуміфіксація, 5) біотурбація, 6) профільна динаміка 
карбонатів кальцію (слабке вилуговування СаСО3 з верхніх генетичних 
горизонтів) 7) синтез і ресинтез глинистих мінералів. Під запоною штучних 
лісових рослин змінюється екологія ґрунтотворення. Як результат цього 
з‘являється нові ЕҐП – утворення лісової підстилки (індекс Но), яка, за 
багаточисельними дослідженнями, виступає, по-перше, як горизонт 
активного утворення органічних, молекулярно-розчинних, рухомих, 
ненасичених органічних кислот, поступово підкислюючи ґрунтовий розчин, 
а, по-друге, значною мірою регулює водний, температурний, газовий тощо 
режими ґрунтів. Під дією ЕҐП у лісових штучних ценозах утворюється такий 
профіль: Hо, H, Hp/k, HPk, Pk (Ао+А+В+ВC+С). 

Ґрунтові організми в природних біоценозах підтримують на 
постійному, характерному для означеного типу ґрунту рівні органічну 
речовину (гумус), різноманітні індивідуальні органічні речовини (ферменти, 
амінокислоти, вітаміни, ауксини, токсини), уміст рухомого азоту, фосфору, 
швидкість руйнування мінералів тощо, а під впливом господарської 
діяльності людини суттєво змінюється направленість та інтенсивність 
мікробіологічних процесів. 

До числа ЕҐП відносять і елементарні ґрунтово-біологічні процеси 
(ЕҐБП). Вважають, що ЕҐБП – це такий процес, подальше поділення якого на 
складові не можливе без втрати ним його ґрунтової специфіки та 
відбувається під впливом ґрунтової мікрофлори. На основі цього 
Т.В. Аристовська виділяє п‘ять найважливіших ЕҐБП: розкладення 
рослинного опаду, утворення гумусових речовин, розклад гумусу, деструкція 
мінералів ґрунтотворних порід та новоутворення мінералів. Усі вони є 
обов‘язковими для будь-якого типу ґрунтотворення. 

У ході проведених мікробіологічних досліджень чорноземів типових 
різного використання виявлено набір біодіагностичних параметрів 
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(характеристик), що діагностують агрогенне та простагрогенне (залуження, 
заліснення) використання. Найбільш важливими діагностичними 
показниками є: загальна біогенність (МПА+КАА+ГА+ЕШ), коефіцієнт 
мінералізації (МПА/КАА) і коефіцієнт мобілізації азотного фонду 
((МПА+КАА)/(ГА+ЕШ)).  

За біодіагностичними параметрами у 0-40 см. шарі ґрунту (гумусовий 
генетичний горизонт) чітко виділяються такі комплекти параметрів:  

1) варіанти традиційного агрогенного використання (обробіток з 
оборотом пласта): для нього характерно висока біогенність 8,2 (озима 
пшениця), 15,3 (соняшник) млн. к.у.з в 1 г. а.с.г.; висока мінералізація – 
кількість актиноміцетів відповідно 23,3 та 44,6 тис. к.у.з. 1 г. а.с.г., коефіціент 
мінералізації 0,4 та 0,6; оліготрофне еколого-трофічне угрупування 
мікроорганізмів – Кмаф=0,7 та 1,5; 

2) агрогенне використання з мінімальним обробітком ґрунту (озима 
пшениця – мілкий обробіток, соняшник – чизельний): висока біогенність 
(11,2 та 7,9 млн к.у.з в 1 г. а.с.г.); кількість актиноміцетів 17,7 тис. к.у.з в 1 г. 
а.с.г. (озима пшениця) та 24,2 (соняшник); високий коефіцієнт мінералізації 
0,7 та 0,5 з переважанням у складі мікробоценозу гетеротрофіф Кмаф= 2,5 та 
1,9; 

3) чорноземи постагрогенного використання (степового та лісового): 
низька біогенність 4,7 (переліг) та 5,6 (дуб) млн к.у.з. 1 г. а.с.г; низька 
чисельність актиноміцетів відповідно 4,3 та 5,6 тис. к.у.з. 1 г. а.с.г; слабке 
протікання мінералізаційних процесів на фоні гетеротрофних мікробценозів 
відповідно Кмаф= 3,2 та 2,4. 

Агрогенне використання призводить до зниження середньорічної 
чисельності ґрунтової мезофауни до рівня: 372–732 екз/м

2
 (колемболи) і 183–

585 екз/м
2
 (орибатиди); з максимальними значеннями чисельності 

мікроартропод влітку, крім варіантів зрошення, які мали специфічну річну 
динаміку чисельності колембол й орибатид. Найбільш сприятливі умови для 
розвитку населення мікроартропод серед варіантів сільськогосподарського 
використання було відмічено у варіанті соняшнику з чизельним обробітком 
ґрунту (колемболи – 732; орибатиди – 530 екз./м

2
) 

Заліснення чорноземів сприяло збільшенню чисельності 
мікроартропод (колемболи – 744–1383 екз/м

2
; орибатиди – 581–1044 екз/м

2
), 

особливо під широколистяними породами (дуб, береза: колемболи – 1347–
1383 екз/м

2
; орибатиди – 606–1044 екз/м

2
), де максимальні значення 

мікроартропод відмічені навесні. Шпилькові насадження (смерека, сосна) 
обумовили меншу чисельність мікроартропод (колемболи – 744–968 екз/м

2
; 

орибатиди – 581–662 екз/м
2
).  

Трав‘яний покрив (переліг) призвів до формування більш стабільного 
(гомеостазного) розвитку популяцій з меншими коливаннями їх чисельності 
протягом року. Середньорічна чисельність мікроартропод варіантів перелогів 
коливалася у межах: колемболи – 840–939 екз/м

2
, орибатиди – 337–

606 екз/м
2
; із максимальними значеннями восени на відміну від агрогенних 

варіантів та заліснення. У чорноземах типових різного постагрогенного 
(степового та лісового) використання відбуваються процеси накопичення 
(«консервації») органічного матеріалу, а в орних чорноземах інтенсивно 
протікають процеси мінералізації органічних решток.  
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УДК 81’38 

ЛІНГВОСТИЛІСТИКА ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МОВОЗНАВСТВА 

 

Тихоненко О.В., канд. філол. наук, доцент 

кафедра мовних дисциплін 

 

В українському мовознавстві другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

простежуємо зростання наукового інтересу до проблем стилістики. Зокрема 

збільшується кількість праць, присвячених вивченню не лише традиційного 

об‘єкта стилістики – мови художньої літератури, а й дослідженню загальних 

питань стильової диференціації мови, аналізу функціональних стилів. 

До 60-х років ХХ ст. можна говорити про розвиток лінгвостилістики в 

межах інших галузей мовознавства, зокрема лексикології, граматики, а також 

історії літературної мови. Виокремившись у самостійну галузь наукового 

вивчення мови у 50– 60-ті роки ХХ ст., лінгвостилістика виявляє тісний 

зв‘язок з історією літературної мови, культурою мови, семасіологією, 

історією національної культури, а також із психологією та соціологією. У 

зв‘язку з нагромадженням значного фактичного матеріалу в плані 

практичного мовностилістичного аналізу виникає потреба теоретичного 

узагальнення – визначення основних понять лінгвостилістики, методів 

лінгвостилістичних досліджень. Цього вимагає й змінена картина бачення 

мови, визначення її як об‘єкта дослідження не лише лінгвостилістики, а й 

інших суспільних наук. 

Осмислення проблем стилістики безпосередньо пов‘язане з філософією 

мови, з актуалізацією психологічного напряму в мовознавстві. Саме цей 

напрям превалює в сучасній науці про мову, незалежно від назви цієї галузі 

пізнання – функціональна, комунікативна, антропоцентрична, когнітивна, 

прагматична чи будь-яка інша лінгвістика. 

Біля джерел лінгвостилістики стоять видатні філологи ХХ століття: 

О.С. Ахманова, Ш. Баллі, Р.О. Будагов, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, 

Т.Г. Винокур, Б. Гавранек, І.Р. Гальперін, В.М. Жирмунський, М.М. Кожина, 

В. Матезіус, Я. Мукаржовський,. О.М. Пєшковський, Д.Е. Розенталь, 

О.Б. Сиротиніна, Д.М. Шмельов, Л.В. Щерба та ін.  

Українська лінгвостилістика започаткована працями О.О. Потебні, 

який зробив спробу визначити основні напрями стилістики. Тому теоретичні 

питання стилістики в загальномовознавчому плані, а також у плані 

психології творчості, глибокого розуміння ролі мови в усіх процесах 

розвитку естетики і мистецтва були викладені в кінці ХІХ – на початку ХХ 

ст. у працях О.О. Потебні, що сформулювали низку категорій стилістики на 

матеріалі творчості українських письменників.  

Питання української лінгвостилістики порушувались у мовних 

дискусіях, які вели в періодиці кінця ХІХ – початку ХХ ст. письменники та 

лінгвісти. Українську стилістичну думку сформовано завдяки значним 

теоретичним і прикладним досягненням у цьому напрямі Н.Д. Бабич, 
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І.К. Білодіда, Н.В. Ботвини, Л.А. Булаховського, В.С. Ващенка, 

Н.Я. Дзюбишиної-Мельник, С.Я. Єрмоленко, А.П. Коваль, Л.А. Лисиченко, 

Л.Т. Масенко, Л.І. Мацько, В.В. Німчука, М.І. Пентилюк, М.М. Пилинського, 

О.Д. Пономарева, Ю.Ф. Прадіда, В.М. Русанівського, О.О. Селіванової, 

О.А. Стишова, Л.В. Струганець, О.О. Тараненка, Н.С. Трач, 

І.Г. Чередниченка та ін. Праці Д.Х. Баранника, С.І. Дорошенка, 

М.А. Жовтобрюха, В.С. Калашника, А.М. Поповського, В.А. Чабаненка 

збагатили українську лінгвостилістику новими спостереженнями та ідеями, 

ураховуючи при цьому специфіку стилістичної системи національної мови. 
У лінгвостилістиці порушено питання сутності категоріальних понять 

стильове і стилістичне в мові, визначення основ мовної експресії, 
установлення диференційних ознак функціональних стилів, співвідношення 
загальнолітературної і стильової норми, історична змінність книжних і 
розмовних стилів, а також книжності й розмовності мовних засобів, роль 
історичної, архаїчної, діалектної, просторічної, жаргонної лексики як 
стилістичних категорій, виявлення стилістичного компонента в семантиці 
словотвірних, граматичних одиниць, тобто обґрунтування об‘єктивного 
існування категорій стилістичного синтаксису, стилістичного словотвору, 
стилістичної морфології, фразеології, лексикології.  

З кінця 70-х років ХХ ст. лінгвостилісти зосереджені на дослідженні 

сучасних функціональних стилів в аспекті історії української літературної 

мови. Спираючись на засадниче положення про те, що історія літературної 

мови – це історія її стилів (функціональних і експресивних), дослідники 

прагнуть визначити тенденції в розвитку стильової норми мови художньої 

літератури (поезії, прози, драматургії), публіцистичних, наукових, офіційно-

ділових текстів.  

Погляд на стиль як мовомисленнєву, мовотворчу діяльність актуалізує 

питання дослідження дискурсу, тексту за допомогою категорій когнітивної 

лінгвістики (концептів), націлює дослідника на зв‗язок стилістики з 

лінгвокультурологією, етнолінгвістикою. Якщо раніше лінгвостилістика 

інтегрувалася з мовознавчими галузями (фонологія, лексикологія, словотвір, 

граматика, фразеологія), забезпечуючи розвиток рівневої стилістики, то 

тепер спостерігаємо активні процеси взаємодії категорій лінгвостилістики з 

філософією мови, культурологією, соціолінгвістикою, прагмалінгвістикою, 

комунікативною лінгвістикою, літературознавством, етнолінгвістикою тощо. 

Розширення тематики стилістичних досліджень продиктовано науково-

освітніми запитами, зокрема завданнями формування мовної особистості. 

Зміна наукової парадигми стилістичних досліджень пов‘язана з актуалізацією 

стилістики тексту і комунікативної стилістики, де перша оперує поняттями 

цілісності об‘єкта дослідження й нерозривності змісту і засобів його 

вираження в конкретному тексті.  

Отже, сучасній лінгвостилістиці бракує чітко окресленого 

теоретичного осмислення аспектів і методів аналізу. Нагромаджено значний 

емпіричний матеріал, що потребує систематизації наукових понять, 

окреслення власне стилістичних категорій, аналіз понять, якими оперують 

дослідники жанрів у різних соціокультурних сферах.  
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УДК 630*68 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ  

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Торосов А.С., канд. екон. наук, доцент 

кафедра лісоуправління та лісоексплуатації 

Зуєв Є.С., наук. співробітник УкрНДІЛГА 

 

Стратегічна переорієнтація принципів життєдіяльності в країні на 

європейські стандарти та підходи обумовлює необхідність суттєвої 

перебудові лісової політики, законодавства та управління  лісової галузі 

України.  

Концептуальні підходи стосовно стратегії розвитку лісового 

господарства ґрунтуються на тому, що державна політика у сфері 

лісокористування, лісовідновлення та збереження лісів формується, 

головним чином, в залежності від динаміки розвитку суспільно-політичних і 

економічних відносин в країні, ступеню реформування безпосередньо 

лісових відносин та відповідності лісогосподарської діяльності науково-

обґрунтованим засадам сталого управління лісами. Лісова галузь стоїть перед 

необхідністю вирішення проблем, що пов‘язані з викликами політичного і 

соціально-економічного характеру в суспільстві,  які останнім часом, нажаль, 

ще більш поглибилися.  

Найбільш складною залишається проблема фінансування лісової галузі.  

Лісогосподарські підприємства Державного агентства лісових ресурсів 

України  відокремлені від процесу стратегічного  планування діяльності 

галузі, як і від процесу виділення бюджетних коштів під реалізацію заходів 

Державних лісогосподарських цільових програм. Вони приймають активну 

участь лише у процесі поточного (річного) планування лісогосподарських 

заходів та рубок лісу, спираючись на розроблені лісовпорядкуванням  

проекти організації і розвитку лісового господарства. Фінансова система 

лісового господарства в сучасних умовах є недосконалою. Бюджетне 

фінансування лісогосподарської діяльності є недостатнім,  його частка в 

загальних витратах  протягом десятиріччя знаходилося на рівні 20-30%, а в 

останні роки було майже призупинено. При тому ліси України виконують 

переважно захисні, рекреаційно-оздоровчі, природоохоронні функції; значна 

частина лісів Півдня та Сходу України не відносяться до експлуатаційних, 

що обумовлює суттєву бюджетну підтримку для забезпечення належного 

ведення лісового господарства в екстремальних природних умовам. 

Невирішеним залишається питання плати за використання лісових ресурсів.  
Державний бюджет в умовах кризового становища економіки є 

ненадійним джерелом фінансування розвитку лісового господарства. Відтоді 
постає питання фінансування у країні заходів з лісорозведення, охорони та 
захисту лісів із позабюджетного цільового фонду, який формується за 
рахунок платежів за користування лісовими ресурсами, надходжень від 
штрафів, майнових стягнень за порушення лісового законодавства, а також 
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сум відшкодування  збитків і втрат лісового господарства при вилученні 
земель лісового фонду. Однак зараз Бюджетним кодексом України не 
передбачено існування позабюджетних цільових фондів. Труднощів у 
фінансуванні лісового господарства країни додає також завдання наближення 
законодавства з його ведення до стандартів ЄС. За оцінками Європейської 
Комісії, країни-кандидати до вступу в ЄС повинні витрачати 2-3% ВВП 
щорічно протягом кількох років для повного запровадження європейських 
критеріїв  стосовно тільки екологічних вимог.  

Умови гострого дефіциту бюджетного фінансування лісової галузі 
(майже до його припинення) обумовлюють необхідність максимального 
використання власних резервів для покриття витрат на лісогосподарські 
роботи та заходи, забезпечуючи при цьому розширене відтворення лісових 
ресурсів. В першу чергу, це стосується підприємств лісозабезпечених 
регіонів країни. При цьому, частка коштів лісгоспів лісозабезпечених 
регіонів може спрямовуватися на фінансування поточної діяльності 
підприємств малолісних регіонів. Проте, така важлива проблема повинна 
вирішуватися системно на державному  (галузевому) рівні. Тому, одним з 
головних є питання фінансування лісової галузі, переважно за рахунок 
власних коштів. Виходячи з цього, е доцільним формування спеціального 
фонду фінансування лісогосподарської діяльності на центральному рівні 
управління лісової галузі. 

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств 

Держлісагентства за регіонами переконливо свідчать про можливість 

самофінансування витрат на здійснення лісогосподарських робіт та заходів у 

галузі. При цьому, в лісоресурсних регіонах необхідно ввести норматив 

відрахувань коштів (до 10 %), що отримуються підприємствами від реалізації 

лісогосподарської продукції, для формування спеціального фонду 

фінансування лісового господарства. Такий норматив відрахувань є 

необтяжливим для лісгоспів згаданих регіонів, а питома вага загальних 

витрат на ведення лісового господарства в сумі коштів від реалізації 

продукції за розрахунками складає близько 45 % Однак, можливості 

створення спеціального фонду обмежені нормами чинного законодавства, що 

потребує  внесення суттєвих змін до Бюджетного, Податкового та Лісового 

кодексів.  

Таким чином, на законодавчому рівні необхідно розглянути комплекс 

заходів щодо акумулювання фінансових ресурсів і створення умов для 

формування спеціального фонду фінансування лісогосподарської діяльності. 

Це дозволить ефективно планувати доходи та видатки лісового господарства, 

визначати фінансові дотації підприємствам, в першу чергу, малолісних 

(степових) регіонів. Створення спеціального лісового фонду в країні 

дозволить впроваджувати принципи самофінансування галузі при виконанні 

лісогосподарських робіт, залишаючи за державним бюджетом (як в 

розвинутих країнах) фінансування виключно суспільно значущих заходів 

(охорона лісу від пожеж і захист від шкідників та хвороб; будівництво 

лісових доріг,  боротьба з ерозією ґрунтів; управління природно-заповідним 

фондом; інвентаризація лісів; освіта та наука).  
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УДК 635.92:582.52 

МАЛОПОШИРЕНІ ЗЛАКОВІ ТРАВИ  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ 

 

Трунов О.П., Колєнкіна М.С., кандидати с.-г. наук, доценти 

кафедра садово-паркового господарства 

Дослідження нових видів рослин для розширення асортименту в 

озелененні набуває останнім часом особливого значення. Одним з 

декоративних елементів сучасних квітників є декоративні злаки. Вони 

використовуються для регулярних та ландшафтних квітників, а також для 

одиночних посадок. Рослини, що відносяться до декоративних злаків 

походять з різних флористичних областей. Асортимент декоративних злаків 

нараховує сотні видів різних форм, розмірів, забарвлення листя квітів та 

строків цвітіння. Серед перспективних рослин для широкого запровадження 

на сході України через свою невибагливість та декоративні якості рослини 

наступних родів: Pennisetum Rich., Sesleria Scop., Miscanthus Anders. Нижче 

наведено коротку характеристику перспективних для озеленення видів, які 

пройшли перевірку на сході Україні. 

Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng. – пенісетум лисохвостий. У 

висоту від 60-90 см, листя влітку зелене, вузьке до  12 мм в ширину. Суцвіття 

колючі кисті, як правило, щільні та циліндричні, нагадують великі лисячі 

хвости. Колір квіток варіюється від темно-фіолетового до кремово-білого, 

цвітіння починається з червня до кінця вересня. Залежно від сорту, суцвіття 

залишаються привабливими до кінця осені або початку зими. Цей вид 

розмножується насінням або поділом куща навесні.  

Pennisetum incomptum Nees ex Steud. – пенісетум простий. Рослина 

енергійно поширюється кореневищами, утворюючи великі кущі до 1,2 м у 

висоту. Листя вузьке, сіро-зелене. Цвіте з початку літа і протягом всього 

вегетаційного періоду. Квіти зеленувато-білі, в сухому вигляді світло-

коричневі, майже на вертикальному стеблі. Вид занадто агресивно 

поширюється, тому не рекомендується до змішаних квітників, але через 

раннє цвітіння, яке продовжується протягом всього сезону може бути 

підходящим для оздоблення доріг. 

Pennisetum orientalе Rich. – пенісетум східний. Зазвичай невисокий, 

більш компактний і менш холодостійкий, ніж P. alopecuroides, з пухнастими, 

майже білими суцвіттями з сильним перламутрово-рожевим відтінком. Цвіте 

надзвичайно довго, з початку літа до осінніх заморозків. Утворює щільний 

кущ, з сіро-зеленим тонкотекстурованим листям. Добре росте і в легкій тіні. 

Існує багато сортів з різноманітним забарвленням квіток. Легко 

розмножується насінням  

Pennisetum purpureum Schum. – пенісетум пурпуровий. Цей 

кореневищний багаторічник досягає в умовах сходу України - 1,2-1,8 м. 

Колоски оточені довгими, нерідко перистими щетинками, які опадають разом 
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з колосками. Суцвіття вузькоциліндричне, темно- бордового або пурпурного 

кольору, 14-16 см завдовжки, по мірі відцвітання тьмяніє. Рослини 

теплолюбні: відростають в кінці травня, колосіння і цвітіння – в кінці липня – 

на початку вересня. Рослини розмножують вегетативно, діленням куща 

навесні. Рослина не агресивна, однак при тривалому виростанні на одному 

місці «розповзається», тому при посадці бажано встановити обмежувачі. 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. – пенісетум щетинистий. 

Кореневищний багаторічник 70-100 см заввишки, який утворює густі 

дерновини 18-45 см діаметром. Стебла шорсткі і грубі. Листові пластинки 

вузькі, шорсткі, плоскі, 1,0-1,2 см шириною, сірувато-зеленого кольору. 

Волоті колосовидні, 15-20 см довжиною, більш-менш пониклі, рожево-

пурпурні, пухкі. Колоски оточені перисто-волосистими щетинками до 3-4 см 

завдовжки. Суцвіття зберігають декоративність всю зиму.  

Pennisetum villosum  R. Br. – пенісетум мохнатий. Суцвіття м'які, 

пухнасті, від бежевого до майже білого кольору. Кисті коротші, повніші і 

більш округлі, ніж у більшості видів роду. Цей багаторічний вид часто 

вирощують в помірному та холодному кліматі, як однорічник. Красиві стебла 

зазвичай вигинаються  під вагою квітів, і вся рослина привабливо 

розвалюється. Досягає 60-75 см у висоту. Вирощується в контейнерах. 

Розмножуються насінням.  
Рід Sesleria Scop. включає в себе до 35 видів, Квіти є 

малодекоративними, однак, вони довговічні і чудово підходять для 
використання в якості ґрунтопокривних рослин в невеликих садах, на сонці 
або в півтіні. Види розрізняються за розміром і кольором листя, який 
коливається від майже зеленувато-жовтого до світло-сіро-блакитного.  

Sesleria caerulea (L.) Ard. – сеслерія блакитна: морозостійкий, 
посухостійкий багаторічний нещільнодерновинний злак. Він утворює 
невисоку купину (20-25 см) з сіро-блакитним листям шириною 4-5 мм. 
Нижня сторона листка зелена, верхня - блискуча, сіра. Дуже проста у 
культурі рослина, майже не хворіє і не уражується шкідниками. Росте в 
сонячних місцях, але переносить затінення. Дуже легко розмножується 
вегетативно. Ділити її можна навесні і восени. 

Sesleria nitida Ten. – cеслерія блискуча: рослина з жорстким сіро-
блакитним листям, утворює купину до 80 см заввишки, цвіте в травні. Росте 
на освітлених місцях. Дуже стійка до посухи. 

Рід Miscanthus Anders., міскант, міскантус. Охоплює 17 видів 
багаторічних трав родом з субтропічних і тропічних регіонів Африки та Азії. 
Швидкоростуча енергетична культура. 

Miscanthus giganteus – міскантус гігантський — в Україні може дати 
значний ефект як за кількістю біомаси, так і за найменшими затратами з 
вирощування; рослина також відновлює деградовані ґрунти. Досягає до 4,5 м 
заввишки, суцвіття використовуються для зимового оформлення. В садах та 
парках можливо використання в якості декоративної огорожі за умови 
систематичної стрижкі. 

Результати інтродукційних випробувань дозволяють зробити висновок 
про перспективність використання перелічених видів родини Тонконогові 
(Poaceae) в озелененні на сході України. Ці рослини можна застосовувати 
майже для всіх видів квітників.  
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УДК 632:633.2/3 

 

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЛЮЦЕРНИ ВІД ХВОРОБ В УМОВАХ  

СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Туренко В.П., д-р с.-г. наук, професор 

кафедра фітопатології 

 

Проведений нами моніторинг поширеності хвороб люцерни у 2015-

2017 рр., засвідчив, що найбільшу шкідливість посівам у Східному 

Лісостепу України спричиняли хвороби грибної етіології. Залежно від 

метеорологічних умов року їх негативний вплив проявлявся по-різному. 

Хвороби спричиняли пожовтіння, висихання та осипання листя, що 

впливало на зниження урожайності, погіршенні якості зеленої маси, сіна та 

насіння. 

Нами встановлено, що в усі роки досліджень значне поширення та 

шкідливість проявляла бура плямистість (збудник Pseudopeziza medicaginis 

(Lib) Saеc). Вона поширювалась впродовж усієї вегетації уражуючи посіви 

люцерни різних укосів. 

Результатами досліджень доведено, що втрати листя люцерни під  

впливом бурої плямистості становили 4,2–47,5%. Вміст сирого протеїну 

різко зменшувався і становив 8,2% порівняно із здоровими рослинами. 

Найбільша поширеність і розвиток бурої плямистості були відмічені у 

роки досліджень з підвищеною кількістю опадів та підвищеною вологістю 

повітря. 

Нами встановлено, що патоген зимував на ураженому листі та 

рештках люцерни у вигляді апотеціїв, які весною були джерелом 

первинної інфекції. На листі з'являлися бурі плями діаметром 0,2–2,4 мм. 

Збудник розвивався у сумчастій стадії з першої декади квітня по першу 

декаду листопада поширюючи хворобу в посівах люцерни. Поширеність 

хвороби складала 9,8–44,2%, розвиток хвороби 5,3–19,6%. Інкубаційний 

період тривав 3–9 діб, цикл розвитку 26–30 діб і було встановлено дві 

генерації патогена. 

За результатами моніторингу, перші симптоми жовтої плямистості– 

(збудник – Pseudopeziza yenesii Nannf) у посівах люцерни були відмічені у 

фазі бутонізації. Листя вкривалось світло жовтими плямами витягнутими 

вздовж жилок листків. Нами доведено, що ураженість люцерни хворобою 

приводила до зменшення урожаю зеленої маси до 21%, кількість стебел і 

бутонів до 30%. Перший укіс люцерни у фазі цвітіння уражувався на 16-

20%. Інтенсивний розвиток хвороби був відмічений коли періоди сухої 

жаркої погоди чергувалися з вологими. Під час сухої погоди сумкоспори 
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зберігалися довше, а стійкість рослин зменшувалася, поверхня плям на 

листках збільшувалася і уражене листя швидко засихало. Інтенсивний 

розвиток хвороби відмічений у травні місяці. Максимального розвитку 

хвороба набула в червні. Нами встановлено, що люцерна найбільш 

уражувалася під час цвітіння та на початку утворення бобів. Збудник 

спочатку уражував листя нижнього ярусу, а потім хвороба поступово 

переходила на верхній ярус. У першій декаді червня з верхнього боку 

листків на плямах утворювалися пікніди, які добре були помітні у вологу 

погоду. Нашими дослідженнями доведено, що конідії не уражували 

рослин. Після дощів плями темніли, а потім чорніли внаслідок утворення у 

тканинах листків міцної грибної строми. Листя висихало, скручувалося 

нижньою поверхнею вверх і на ньому утворювалися чорні апотеції. 

Максимальна поширеність хвороби становила 8,2-19,5%, розвиток 

хвороби 3,2-11,7%. Інкубаційний період складав від 4 до 12 діб, цикл 

розвитку 14-26 діб. 

В кінці червня в фазі утворення бобів було відмічено формування 

апотеціїв. Це сумчаста стадія першої генерації патогена. Друга генерація 

збудника утворювалася в наслідок ураження рослин сумкоспорами першої 

генерації, що розвивалася на люцерні першого та минулих років 

використання. Нами встановлено, що апотеції утворювалися як на листі, 

що залишалося на стеблах так і на опалому яке знаходилося в грунті. 

Процес дозрівання і викидання сумкоспор відбувався повільно. Аналіз 

багаторічних даних засвідчив про зростання поширеності і розвитку 

жовтої плямистості люцерни у періоди з більшою кількістю опадів і 

зволоження повітря. 

Результатами наших досліджень встановлено, що фенологія люцерни 

і розвиток на ній хвороб грибної етіології залежить від сезонної динаміки, 

метеорологічних умов вегетації, технології вирощування культури. 

Для обмеження розвитку хвороб люцерни рекомендуємо 

застосовувати розроблену нами інтегровану систему захисту, що включає: 

впровадження перспективних сортів люцерни Власта і Унітра, які 

характеризуються груповою стійкістю до грибних хвороб при загущених 

посівах, високою активністю фотосинтетичного апарату, толерантністю до 

стрес-чинників зовнішнього середовища. 

Застосування літніх широкорядних посівів з шириною міжрядь 70 см 

із проведенням боронування та вичісування стерні весною. 

З використанням даних короткострокового прогнозу розвитку 

хвороб люцерни провести обприскування посівів люцерни в фазі 

бутонізації 50% з.п. фундазола з розрахунку 0,8 кг/га і сірчанокислого 

цинку 0,02 кг/га. 
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УДК 631.82 

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ  

МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН 

 

Філон В.І., д-р с.-г. наук, професор, зав. кафедрою агрохімії; 

Чернушенко І.М., Акопян А.А., аспіранти кафедри агрохімії 

 

Отримання високих і стабільних врожаїв сільськогосподарських культур 

стає можливим лише за умов оптимального живлення рослин. При цьому 

оптимальним повинно бути живлення не тільки NPK, а всіма поживними 

елементами. Практика сучасного землеробства вказує на те, що гарні врожаї 

зернових культур можна отримувати за рахунок одностороннього внесення 

азотних добрив не більше 3-5 років. Згодом наступає розбалансування 

мікроелементного живлення рослин, що явно знижує ефект від внесеного 

азоту. Дійсно, самі по собі мікроелементи дають незначний приріст врожаю 

(2-4ц/га). Разом з тим нестача того чи іншого мікроелемента, наприклад, 

цинку може суттєво знизити урожайність зернових культур. Завчасне 

усунення дефіциту одного або декількох мікроелементів цілком можливе за 

умов проведення функціональної діагностики живлення рослин Остання все 

більше завойовує симпатії серед агрономів як у нашій країні, так і за її 

межами. Правда існують і скептики, які запитують на скільки широко вона 

використовується за кордоном і чому саме вона зараз набула такого 

поширення. Як відомо, патент на методику вказаної діагностики з‘явився ще 

у 1982 році. Поява такої методики була підготовлена всім ходом попередніх 

агрохімічних досліджень. В основу вказаної методики було покладено 

фундаментальні праці британського вченого Роберта Хілла, який показав, що 

виділені з рослин хлоропласти при освітленні точно так само виділяють 

кисень, як і у живій рослині. Це дає змогу визначати фотосинтетичну 

активність виділених із рослин хлоропластів, а отже прослідковувати вплив 

зовнішніх факторів (у тому числі й стресорів) на процеси фотосинтезу. Далі 

ця методика була органічно поєднана з методикою обприскування або 

ін‘єкцій. Існуючі у радянські часи методи діагностики мінерального 

живлення рослин у цілому задовольняли практиків оскільки контролю і 

регулюванню підлягали тільки азот , фосфор і калій. При цьому максимальні 

врожаї на які розраховували агрономи не перевищували 50 ц/га. На 80-ті 

роки у країнах Західної Європи контролювали надходження у рослини 

близько 10 елементів. Звичайно, що існуюча листкова діагностика вже не 

влаштовувала запит виробників оскільки вона потребувала значних витрат 

ресурсів і часу. Потрібна була нова методика оцінки мінерального живлення 

рослин, місце якої зайняла функціональна діагностика. Поширенню її 

сприяли два добре відомі фактори: поява мікродобрив у хелатній формі, що 
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дозволяє вносити їх по листку і впровадження широкозахватної техніки для 

внесення засобів захисту рослин і рідких добрив. Ну і нарешті, не менш 

важливим питанням, на якому слід зупинитися, це причини і фактори, що 

можуть призводити до отримання хибних результатів при проведенні 

функціональної діагностики. Однією з таких причин є порушення методики 

проведення аналізу: наприклад, відбирання рослинних проб до початку 

відновлення вегетації озимих культур, коли фотосинтетична активність 

хлоропластів є дуже низькою. У ряді випадків відбирання рослинних зразків 

проводять після десятої години ранку, коли на полі стоїть вже спекотна 

погода і накопичені у ранкові часи вуглеводи блокують роботу хлоропластів. 

У таких випадках (низької фотосинтетичної діяльності хлоропластів) роботи 

з діагностики живлення рослин слід перенести на наступний день. Причиною 

низької фотосинтетичної діяльності хлоропластів може стати великий 

проміжок часу між відбором зразків і проведенням аналізу. Нерідко 

аналітики забувають перемішувати суспензію перед набором її дозатором або 

набирають ін‘єкцію різних мікроелементів одним і тим самим наконечником. 

Навіть при промиванні останніх залишки мікроелементів на них все-таки 

залишаються. Слід пам‘ятати, що вплив мікроелементів може проявлятися 

при досить низьких їх концентраціях (10
-6 

%). Причиною низької 

фотосинтетичної активності хлоропластів може стати посуха. Остання 

призводить до закриття продихів і гальмування фотосинтезу. Проведення 

діагностики у таки часи приводить до нестабільних показань. Не слід 

забувати про такі досить потужні стресори, як токсичність пестицидів і 

гербіцидне навантаження. У ряді випадків пригнічений стан посівів видно 

неозброєним оком. Якщо відомо, що нещодавно посіви оброблялися 

пестицидами, то проведення функціональної діагностики слід відкласти хоча 

б до часткового їх відновлення ( фотосинтетична активність близько 10 од.). 

Не випадково  цьому питанню приділяє велику увагу та постійно проводить 

дослідження компанія Syngenta. При проведенні агрохімічних досліджень 

слід звертати увагу на пошкодження рослин шкідниками та захворювання. 

Чим краще мінеральне живлення рослин, тим меше їх пошкодження. При 

врахуванні усіх факторів, що можуть впливати на результати аналізу, 

функціональна діагностика забезпечує агронома надійними та корисними 

даними. Наглядним прикладом може бути проведення незалежного 

обстеження (компанія «НЕТКОМ») посівів озимої пшениці у господарстві 

«Докучаєвські чорноземи» Нововодолазького району Харківської області. 

Під посіви пшениці було внесено РКД та КАС (270 кг). Функціональна 

діагностика показала, що рослини не потребують NPK. Разом із тим високі 

дози азоту обумовили дефіцит Cu, Mo, Co. 

  



196 

УДК 546.4:631.42 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ГАЛЬВАНОШЛАМОМ РІЗНИХ 

ТИПІВ ҐРУНТІВ 

 

Хименко Н.Л., канд. хім. наук, доцент  

кафедра загальної хімії 

 

Перед промисловими підприємствами, які використовують гальванічні 

процеси, стає проблема ліквідації гальванічних шламів. Вони є джерелом 

високого техногенного впливу на компоненти природного середовища. В 

результаті виникають джерела вторинного забруднення навколишнього 

середовища і техногенних аномалій важкими металами. Значна кількість 

важких металів, що містяться в гальваношламі (ГШ), потрапляє в ґрунти і 

становить екологічну загрозу. Міграція важких металів з ГШ, розміщених на 

поверхні ґрунту, відбувається в результаті випадання опадів. Утворюється 

водний розчин, і частина важких водорозчинних металів може переходити в 

ґрунтові води, забруднюючи їх і тим самим викликаючи екологічну 

небезпеку [1]. 

В Україні ґрунт є безцінним «золотим» запасом і тому охорона ґрунтів 

від хімічного забруднення є однією з найбільш актуальних проблем 

сучасності. Вивченню важких металів присвячена велика кількість робіт, в 

яких детально розглянуті техногенні джерела важких металів [2,3]. Однак, 

недостатньо дослідженими є питання, пов'язані з трансформацією та 

міграцією сполук, що входять до складу твердих відходів, в тому числі і ГШ. 

Тому, механізми поведінки важких металів у ґрунтах при внесенні ГШ 

дозволяє вивчити їх роль у зміні фізико-хімічних і фізичних властивостей 

ґрунтів, а також послужить науковою основою для розробки заходів по 

детоксикації ґрунтів, що зазнали забруднення ГШ. 

Важкі метали в ґрунтах взаємодіють з органічною речовиною і 

мінеральними колоїдними частинками, в результаті чого утворюються 

мобільні форми токсичних металів [5,6]. 

Метою досліджень було вивчення особливостей міграції важких 

металів при забрудненні ГШ різних типів ґрунтів, таких як: дерново-

опідзолені, лугові та чорноземні. Відповідно до поставленої мети 

вирішувались наступні завдання: 

- в лабораторних умовах експериментально моделювалися і вивчалися 

особливості міграції важких металів, таких як мідь і цинк з сульфатних 

мідно-цинкових шламів в ґрунт; 

Для вивчення міграції в ґрунті були обрані метали Cu і Zn, 

концентрація яких найбільша в промислових ГШ, а також за їх високу 

токсичність і, отже, небезпеку. 

Як забруднювач в умовах лабораторного експерименту 

використовували модельний шлам, отриманий шляхом нейтралізації 

сульфатного мідно-цинкового розчину вапном, який за даними атомно-
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адсорбційного аналізу характеризується вмістом С (Cu
2 +

) = 46,65 г/л;   С (Zn
2 

+
) = 54,85 г/л. 

Для створення в лабораторних умовах моделей ґрунтових шарів 

використовували пластикові труби c діаметром 35 см і висотою 100 см. 

Всього в лабораторних експериментах використали 4 ґрунтових колонки з 

вибраними для дослідження видами ґрунтів. Зразки ґрунтів засипали в труби, 

імітуючи горизонти ґрунтів в природних умовах. На верхній поверхні кожної 

ґрунтової колонки поміщали подрібнений модельний сульфатний мідно-

цинковий шлам, який протягом 6 місяців промивали дистильованою водою в 

режимі, відповідному природному зволоженню. Для встановлення 

особливостей міграції Сu і Zn відбирали зразки ґрунтів в різних шарах: 0-5 

см, 10-15 см, 20-25 см, 50-75 см і 100 см. 

Аналіз результатів дозволяє відзначити, що фізичні, фізико-хімічні та 

хімічні властивості представлених ґрунтів істотно відрізняються і характерні 

для певних типів ґрунтів. Ґрунти луговий і чорнозем типовий за своїми 

характеристиками відносяться до високобуферних гумусірованих ґрунтів, 

тому мають більш високі адсорбційні властивості. Іони Zn
2 +

 мають більш 

високу відносну спорідненість до досліджуваних ґрунтів, ніж іони Cu
2 +

. 

Значне збільшення вмісту міді та цинку спостерігається по глибині в 

усіх шарах досліджуваних ґрунтів в умовах експерименту. Максимальні 

накопичення у верхньому шарі ґрунту (0−5 см) (Кс(Cu) = 5,2−33,9 і     Kc(Zn) 

= 73,5−657,1) значно перевищують аналогічні показники в нижніх шарах 

(50−100 см) (Кс(Cu) = 1,0−2,6 і Kc(Zn) = 0,6−2,3), що пов'язано в першу чергу 

з техногенним надходженням з шламу. 

Експресна оцінка рухомих форм міді і цинку в ґрунтах проводилася 

при аналізі екстрактів ґрунтів солянокислим і ацетатним буферним (рН = 4,8) 

розчинами [3, 4]. Використання в якості екстрагента хімічних речовин, 

сильно розрізняються за своєю розчинюючої здатності, ускладнює оцінку 

рухливості метал-іонів в ґрунтах. Досліджувані ґрунту значно різняться за 

кількістю рухомих форм одних і тих же металів в різних витяжках. 

Наприклад, ацетатно-амонійна витяжка витягує з верхнього горизонту 

лугового ґрунту рухомих форм в мг/кг: Cu − 7,05; Zn − 594,08, тоді як HCl 

витягувала відповідно, мг/кг: Cu − 23,08; Zn − 770,32. Ці матеріали свідчать 

про те, екстрагент HCl, широко використовуваний в агрохімічних 

дослідженнях, при характеристиці ґрунтів, має більш високу мобілізуючу 

здатність щодо запасів важких металів. Тому при подальшому аналізі 

отриманих результатів будуть розглянуті дані вмісту рухомих форм міді і 

цинку в досліджуваних ґрунтах соляної витяжки. 
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ЕФЕКТИВНІ ПРОТРУЮВАЧІ, БІОПРЕПАРАТИ І РОСЛИННІ 

ЕКСТРАКТИ ДЛЯ ЗАХИСТУ СІЯНЦІВ СОСНИ ВІД УРАЖЕННЯ  

ЇХ ЗБУДНИКАМИ ФУЗАРІОЗУ 

 

Черкіс Т.М., викладач  

кафедра садово-паркового господарства 

 

У Лівобережному Лісостепу сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) є 

однією з головних лісоутворювальних порід ( понад 33,0 % площі 

насаджень), яка невибаглива до умов зростання, росте на піщаних та 

супіщаних землях та еродованих схилах, непридатних для вирощування 

сільськогосподарських культур. На ранніх етапах вирощування у 

розсадниках і теплицях сосна потерпає від ураження хворобами, серед яких 

найбільш небезпечним є фузаріоз. Внаслідок ураження сходів цією хворобою 

фактичний вихід стандартних сіянців у розсаднику чи теплиці поступається 

плановому на 30-40 %. Значна поширеність хвороби пов‘язана як із 

недотриманням правил агротехніки, накопиченням інфекції у ґрунті 

внаслідок відсутності сівозмін розсадниках і теплицях, так і з відсутністю у 

чинному «Переліку пестицидів та агрохімікатів…» фунгіцидів чи 

біопрепаратів, рекомендованих для захисту лісових об‘єктів. Насіння сосни 

звичайної перед висіванням протруюють зазвичай Фундазолом чи Топсином-

М – системними фунгіцидами закордонного виробництва, які були 

апробовані ще на початку 70-х років минулого століття. 

З метою профілактики ураження сходів сосни збудниками фузаріозу 

нами були випробувані рослинні екстракти та біопрепарати. Передпосівна 

обробка насіння в екстрактах рослин, що мають сильно виражені фунгіцидні 

та ростостимулюючі властивості, спрямована на знезараження та підвищення 

енергії проростання насіння, що сприяє прискоренню появи сходів. В наших 

дослідженнях ми оцінювали ефективність екстрактів із проростків пшениці 

(Trіtіcum aestіvum) й амаранту (Amaranthus caudatus). 

Дослідження ефективності замочування насіння сосни в екстрактах із 

деревини дуба звичайного (Quercus robur L.), клена польового (Acer 

campestre L.), липи серцелистої (Tіllіa cordata Mіll.), груші лісової (Pyrus 

communіs L.), які, за літературними джерелами, мають яскраво виражені 

фунгіцидні властивості, є перспективним ще з іншого погляду. Три перші 

види дерев є характерними (типовими) лісоутворювальними породами у 

регіоні досліджень, тобто є доступними, безпечними для здоров‘я та 

дешевими засобами захисту рослин. 

Застосування екстрактів рослин (деревини груші, береста, сосни, клена, 

липи, дуба) для обробки насіння сосни сприяє підвищенню його 

лабораторної схожості та зменшенню розвитку досходової стадії фузаріозу. 

Вихід стандартних сіянців сосни, вирощених із насіння, обробленого 

екстрактами рослин, становив в умовах відкритого ґрунту 70,4-80,5 %, в 

умовах закритого ґрунту –76,8-90,2 %. 
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Іншим напрямом біологічного методу є використання препаратів, 

створених на основі антагоністів збудників хвороб. Так, під час пошуку 

ефективних сучасних біопрепаратів, які були б ефективними стосовно 

фузаріозу сіянців сосни, ми звернули увагу на Гаупсин, Мікосан марки Н, 

Планриз БЛ, Триходермін БЛ і Фітоспорин М. 
В усіх варіантах застосування біопрепаратів відпад сіянців від 

фузаріозу достовірно поступався контролю, а збереженість сіянців на кінець 
експерименту в усіх дослідних варіантах достовірно перевершувала контроль 
та еталон (Топсин-М) у 1,8-1,9 разу. Біологічна та господарська ефективність 
застосування біопрепаратів Гаупсин, Мікосан-Н і Триходермін БТ для 
обробки насіння не поступається еталону в лабораторних дослідах, 
Мікосану-Н – в умовах відкритого ґрунту.  

Обробка насіння сосни усіма випробуваними екстрактами рослин і 
біопрепаратами сприяє прискоренню появи сходів і зменшенню розвитку 
досходової стадії фузаріозу. Водночас для одержання достатньої кількості 
садивного матеріалу високої якості доцільно застосовувати також хімічні 
протруювачі. 

Протруювачі знищують спори збудників хвороб на поверхні насіння, 
знезаражують зону навколо сходів і таким чином захищають насіння і 
проростки, на місяць затримують розвиток збудників. Тобто такий захід дає 
змогу не лише захистити рослини від інфекційних захворювань, але й 
поліпшити посівну якість насіння. Для захисту посівів сосни звичайної ми 
випробовували протруювачі насіння, які раніше не використовували в 
лісовому господарстві, і які можна було б у подальшому чергувати. У 
2004−2016 рр. було випробувано такі препарати як: Антал, Віал ТТ, Вінцит 
050 CS, Дивіденд Стар, Іншур Перформ, Лоспел, Кінто Дуо, Колфуго Супер, 
Максим, Превікур, Раназол, Раксил 6 %, Раксил екстра, Реал, Ровраль, 
Роялфло, Сумі-8 ФЛО, Юнта Квадро, ефективність яких доведено стосовно 
кореневих гнилей на зернових культурах. Обрані нами для випробування 
протруювачі належать до різних класів хімічних сполук. Препаративні форми 
їхнього випуску – концентрат суспензії (к.с.), масляно-водна емульсія 
(м.в.е.), водний розчин (в.р.) та високо розчинний концентрат (в.с.к), що 
забезпечує рівномірний розподіл і добре прилипання на всій поверхні 
насіння, а також дає змогу зменшити витрати препарату. 

У лабораторних дослідах достовірно перевершували еталон (фунгіциди 
Фундазол і Топсин-М) за біологічною ефективністю варіанти застосування 
протруювачів Дерозал (1,5 мл/кг), Лоспел (2,4 мл/кг), Колфуго Супер (6,0 
мл/кг), Вінцит (1,0 мл/кг), Превікур (2,0 і 1,0 мл/кг) та Сумі-8 ФЛО (1,0 і 0,5 
мл/кг), за господарською ефективністю – Раксил Екстра (4,0 мл/кг), Вінцит 
(1,0 мл/кг), Превікур (2,0 і 1,0 мл/кг), Сумі-8 ФЛО (2,0; 1,0 і 0,5 мл/кг), 
Дерозал (1,5 мл/кг), Лоспел (2,4 мл/кг) та Колфуго Супер (6,0 мл/кг). 

В умовах закритого ґрунту найбільшу біологічну ефективність виявили 

варіанти застосування протруювачів Антал (0,8 і 0,6 мл/кг) та Іншур 

Перформ (0,5 і 0,8 мл/кг), в умовах відкритого ґрунту – варіанти 

використання Роялфло (5,0 мл/кг), Раксил Екстра (4,0 мл/кг), Сумі-8 ФЛО 

(4,0 мл/кг). Найвищу господарську ефективність визначено для варіантів 

використання протруювачів Раксил Екстра (4 мл/кг), Сумі-8 ФЛО (3,0 мл/кг) 

і Роялфло (2,5 мл/кг).  
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Чорна В.Л., старш. викладач 

кафедра мовних дисциплін 

 

Детектив, любовно-сентиментальний та фантастичний романи – це три 

жанри популярної літератури, які почали користуватися неабияким попитом 

у читача в останню третину ХХ століття. На початку ХХІ століття прийшли 

вони й до української літератури. Це не означає, що до цього їх не існувало у 

вітчизняній словесності. Детектив та фантастика з'являються у ній ще на 

початку ХХ століття (хоча б у творчості В. Винниченка). Проте як достатньо 

розгалужені жанри, що мають певну внутрішньожанрову типологію, вони 

почали функціонувати саме зараз.  

Серед різних типів детективного роману особливе місце посідає 

історичний детектив, або ретродетектив (у англомовній літературі – historical 

mystery). Сучасний ретродетектив не є і не може бути однорідним. Зрозуміло, 

що більшість творів цього жанру належать до масової літератури, маючи всі 

основні її ознаки: серіальність, сенсаційність, популярність, шаблонність і 

повторюваність сюжетів і художніх прийомів. Втім деяким письменникам 

вдається настільки якісно скористатися тісними, здавалося б, рамками і 

законами, що диктуються жанром і ринком, що їхні твори мають неабияку 

художню цінність і з масиву популярної, комерційної літератури переходять 

до так званої мідл-літератури, що знаходиться між елітарною та масовою 

літературою.  

У сучасному українському детективному романі також 

виокремлюється вже досить великий прошарок ретродетективів. 

Найзначнішими тут є творчі доробки таких авторів, як Андрій Кокотюха, 

Богдан Коломійчук, Валерій та Наталя Лапікури, Владислав Івченко. Перу 

останнього належить багатотомний цикл про пригоди «найкращого сищика» 

спочатку імперії, а потім, відповідно, республіки – Івана Карповича 

Підіпригори. Події, описані у п'яти книгах, що вийшли станом на теперішній 

час, охоплюють хронологічні рамки з кінця 90-х років ХІХ століття й до 

початку 20-х років ХХ століття й розгортаються на досить великому 

географічному просторі – від Києва й Ромен до невідомої планети. 

Повість «Загадкове викрадення «Зірки Сходу» та уславлений гість із 

Англії» входить до другої книги циклу «Найкращий сищик імперії на службі 

приватного капіталу» (2012). Події відбуваються, приблизно, у 1910 році у 

Сумах, де сталося гучне пограбування, яке й розслідує Іван Карпович 

Підіпригора. Серед історичних постатей, які діють, або згадуються у творі, 

знаменита співачка Анастасія Дмитрівна Вяльцева (в Івченка – Ксенія 

Дмитрівна Пяльцева), цукровий магнат Павло Іванович Харитоненко, 

Великий князь Михайло Олександрович Романов.  
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За жанром ця повість є типовим детективом, у якому розслідується 

злочин, який стався у замкненому порожньому приміщенні. Проте є у ній й 

явні ознаки пародійного детективу, оскільки основний конфлікт, який 

базується на опозиції своє/чуже, полягає у змаганні двох сищиків – самого 

Івана Карповича та легендарного англійського сищика Шерлока Холмса (у 

Івченка – Гольмца). Тобто майже від самого початку твору стає зрозумілим, 

що це своєрідна літературна гра, жартівлива пародія на «холмсіану».  

Героями оповіді стають дві пари персонажів, коріння яких треба 

шукати у творах Артура Конан Дойла: сищик та його вірний друг, помічник і 

біограф. Це, з одного боку, Іван Карпович Підіпригора і граф Осика-

Маєвський, з іншого, пройдисвіт Яан Туллемаа, який видає себе за Шерлока 

Холмса, та його подільник. Щоправда, роль Маєвського тут сумнівна. Він не 

стільки допомагає своєму герою, скільки захоплюються фальшивим 

англійцем. Проте, вірогідно, саме така поведінка «зрадника-біографа» 

допомагає Підіпригорі у самоствердженні й розв'язуванні складної загадки. У 

повісті протиставляються метод Холмса, так звана дедукція, що полягає 

виключно у розумовій кабінетній роботі, й звичайна копітка робота сищика, 

який звик працювати «ногами», ретельно збираючи різноманітні докази, 

опитуючи свідків, аналізуючи поведінку підозрюваних. 

«Літературність» повісті підкреслюється й явними інтертекстуальними 

посиланнями. Окрім пригод Шерлока Холмса, які, поза сумнівом, слугували 

претекстом повісті Івченка, у тексті можна знайти апелювання й до інших 

відомих творів як класичної літератури, так і літератури масової. Так, у тексті 

кілька разів згадуються копійчані книжечки, дуже популярні на початку ХХ 

століття. Це випуски з оповіданнями про пригоди знаменитого сищика Івана 

Путиліна й того ж таки Шерлока Холмса (вони стають одним із доказів того, 

що «гість із Англії» є несправжнім Холмсом).  

Ще одним літературним джерелом повісті Владислава Івченка стало 

оповідання Едгара Алана По «Вбивства на вулиці Морг». В обох творах 

злочин відбувається у замкненому приміщенні, куди важко потрапити ззовні. 

І герой По Огюст Дюпен, і Іван Карпович намагаються знайти справжнього 

злодія, щоб виправдати неправдиво звинувачених. Так само, як і в По, у 

Івченка «злодієм» є мавпа роду орангутанг. Тільки якщо в американському 

творі мавпа скоює кривавий злочин, то в українському Маруся – створіння 

кумедне й неагресивне, яке викрадає коштовний діамант. Одночасно, в 

Івченка злочин має подвійний характер: викрадення й шахрайство.  

Ситуація з фальшивим Шерлоком Холмсом нагадує сюжет 

гоголівського «Ревізора». У обох творах міське чиновництво обдурює 

нікчемна, нічого не варта особа. Фінальні сцени комедії й повісті 

розповідають про розпач батьків міста та про прибуття справжніх ревізорів, 

яким доручено провести розслідування діяльності міських очильників.  

Таким чином, у повісті В. Івченка «Загадкове викрадення «Зірки 

Сходу» та уславлений гість із Англії», як і у більшості творів письменника, 

одним з головних художніх прийомів виступає інтертекст.  
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ДИНАМІКА РОЗВИТКУ  БОРОШНИСТОЇ РОСИ ЯБЛУНІ  

В СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Швачунова І.С., аспірантка 

кафедра фітопатології 

 

Сільське господарство є провідною галуззю України, яке займається 

виробництвом рослинницької продукції задля забезпечення населення 

продуктами харчування. Значну частину складає продукція садівництва, яка є 

традиційною галуззю сільського господарства. В Україні найбільшого 

поширення серед усіх плодових насаджень набула яблуня, яка займає понад 

70% площ садів. Яблуня добре пристосована до різних умов вирощування, 

має велику кількість видів та сортів, що дозволяє вирощувати її в 

найрізноманітніших умовах, характеризується довговічністю, високою 

продуктивністю цінними цілющими та дієтичними властивостями плодів. 

Але одержанню стабільної та високоякісної продукції перешкоджає безліч 

шкідливих організмів. Втрати плодів яблуні можуть сягати 20-30%, а інколи 

гине весь урожай. Серед хвороб грибної етіології, однією з найпоширеніших 

є борошниста роса. В обмеженні розвитку і поширенні хвороби необхідно 

використовувати інтегрований захист рослин, який буде поєднувати сучасні 

методи і методики захисту. За останні роки розроблено багато способів і 

засобів захисту від шкідливих організмів яблуневих насаджень. Ефективність 

проведених захисних заходів залежить від правильного поєднання методів. 

Поруч із застосуванням хімічного методу, який ґрунтується на застосуванні 

фунгіцидів, необхідно пам‘ятати про прогноз який базується на багаторічних 

даних, це допоможе оптимізувати захисні заходи і скоротити витрати на них. 

Борошниста роса (Podosphera leucotricha)– шкідлива інфекційна 

хвороба. Уражені  бутони та квітки не утворюють плодів, при ранньому 

ураженні зав‘язі, листя складаються з головної жилки «човником», не 

розвиваються, твердіють і передчасно опадають. Пагони не ростуть 

викривлюються і поступово засихають.  

Дослідження по виявленню хвороб проводили в різних умовах 

вирощування насаджень яблуні: УНВЦ «Дослідне поле ХНАУ ім. В.В.   TOB 

«Харківська фруктова компанія»  Коробочкино. По сортах за 

загальноприйнятими у захисті рослин методами досліджень та методиками 

обліків. 

Хвороба проявляється переважно на вегетативних органах–молодому 

листі, пагонах суцвітті, а іноді може уражувати плоди. Борошнисту росу у 

насадженнях яблуні виявляли навесні на початку розпускання бруньок, на 

листі що утворилося з верхівкових бруньок, уражених минулого року, на них 

утворюється з нижнього боку тонкий білий наліт, який по мірі розпускання 

листя і росту пагонів стає більш інтенсивним і в подальшому щільним шаром 
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вкриває з верхнього боку листки. Наліт з часом стає сіруватим або 

рудуватим. 

Спостереження за першим проявом борошнистої роси в умовах 

вирощування насаджень яблуні: УНВЦ «Дослідне поле ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва», проводилося співробітниками кафедри фітопатології. Вперше 

було зафіксовано осередки борошнистої роси у 2012 році. Спочатку хвороба 

мала розвиток лише на сприйнятливих сортах — Гала, Голден Делішес і 

Ліберті. Борошнистою росою уражувалися молоді листки і пагони. У 

наступному році хвороба виявилася на молодих розеткових листках, 

суцвіттях і молодих зелених пагонах. Поширеність борошнистої роси на 

листі у 2013 році становила 5 % із обмеженим розвитком хвороби до 2 %. У 

2014 році перші ознаки хвороби були виявлені 5 травня одночасно на квітках 

і листках. Під час першого обліку хворобою було уражено 4,3 % суцвіть та 

2,5 % листя. В подальшому ми відзначали поступове збільшення кількості 

хворого листя. В середині липня спостерігали максимальне поширення 

хвороби — 16,7% ураженого листя. На пагонах хвороба виявилася на 

початку червня. Грибниця збудника борошнистої роси розповсюджувалася з 

листя через черешки на молоді зелені пагони. 

Наші спостереження були проведені в період 2015-2016рр. Розвиток 

борошнистої роси на листях яблуні по сортах у 2015р. Максимальне 

поширення  у третій декаді червня близько 33%, а розвиток 14%. У першій – 

третій декаді червня 37,5 %, розвиток 16% . У липні місяці зафіксований 

спалах хвороби на найбільш сприйнятливих сортах, який складало близько 

55% поширення. В серпні місяці поширення хвороби не зростало, а навпаки 

зафіксовано зменшення  прояву. 

У 2016 році по сортам  осередки хвороби були виявлені наприкінці 

квітня одночасно на квітках і листках. Під час першого обліку хворобою 

було уражено 5,5 % суцвіть та 3,0 % листя. В подальшому ми відзначали 

поступове збільшення кількості хворого листя. В середині липня 

спостерігали максимальне поширення хвороби — 56% ураженого листя. На 

пагонах хвороба виявилася на початку червня. Грибниця збудника 

борошнистої роси розповсюджувалася з листя через черешки на молоді 

зелені пагони. 

У TOB «Харківська фруктова компанія»  Коробочкино, борошниста 

роса невиявлена, це обумовлено розташуванням саду, молодими 

насадженнями та інтенсивним застосуванням фунгіцидів та агротехніки. 

Висновки. Результати моніторингу яблуневих насаджень на наявність 

борошнистої роси свідчать про накопичення первинної інфекції збудника 

хвороби, який зберігається у бруньках уражених пагонів. Виходячи з 

наведених даних найбільше поширення та розвиток борошнистої роси 

відмічений у липні місяці. Високий розвиток борошнистої роси обумовлений 

тим, що збудник є посухостійким, а погодні умови вегетаційного періоду у 

2015-2016рр були найбільш сприятливими. Таким чином за результатами 

досліджень видно що з кожним роком розвиток борошнистої роси зростає, 

хвороба завдає значної шкоди у насадженнях яблуні.   
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КИНЕТИКА ОКИСЛЕННЯ ХІМІЧНИХ АГЕНТІВ 

ПЕРОКСИКИСЛОТАМИ В   ДЕЯКИХ РОЗЧИННИКАХ 
 

Шевцова О.О., канд. хім. наук, старш. викладач  

кафедра загальної хімії 
 

В теперішній час в так званих „green‖ технологічних процесах 

пероксид водню заміщує високотоксичні сполуки хлору. Проте пероксид 

водню, як окислювач, менш ефективний  ніж похідні  хлорнуватистої  

кислоти. Одним із перспективних шляхів активації пероксиду водню є 

перетворення його в пероксикислоти. Як активатори Н2О2 можуть бути 

використані бікарбонати , силікати, нітрити, молібдати, фталати  та інші 

сполуки. Утворення пероксикислот, яке здійснюється в помірно лужних 

середовищах, супроводжується утворенням високонуклеофільного 

гідрогенпероксид-аніону.  Тому такі системи (Н2О2 – активатори )  є м‘якими 

реагентами широкого спектру дії.  Вони  є  унікальними через те, що можуть 

бути використані для розкладання не тільки сульфідів, але і субстратів – 

екотоксикантів, які відносяться до різних класів органічних сполук. 

Вивчено вплив природи розчинника на процес окислення деяких 

органічних токсикантів пероксикислотами на прикладі пероксибензойної 

кислоти. В табл. 1 наведені константи швидкості і параметри активації для 

реакції окислення п-нітродифенілсульфіда пероксибензойною кислотою в 

різних розчинниках. 

Таблиця 1 

Константи швидкості і параметри активації для реакції окислення  

п-нітродифенілсульфіда пероксибензойною кислотою в різних розчинниках 

Розчинник 
Діелектрична стала 

об‘єму за 20 С 

Температура, 

С 
'k2

410   Н╪ S╪ 

1 2 3 4 5 6 

3CHCl  4,81 25,0 146,0 8,5 29 

22ClCH  

9,08 25,0 106,0 8,3 30 

 15,0 62,1   

 5,0 36,5   

4CCl  2,24 25,0 63,4 8,7 31 

Бензол 2,28 25,0 134,0 10,2 24 

Нітробензол 34,8 25,0 129,0   
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1 2 3 4 5 6 

Сульфолан 

41,4 25,0 41,5 11,6 21 

41,4 30,0 58,6   

 40,0 112,0   

ДМ ФА 

36,7 25,0 4,21 11,6 32 

 15,0 2,13   

 5,0 0,96   

Діоксан 
2,21 25,0 13,1 11,6 26 

12, 05,12   

Діоксан–вода 34,0 25,0 52,7 10,2 26 

Трет-бутиловий спирт 10,9 26,0 7,26   

Ізопропіловий спирт 18,3 25,0 8,71 12,2 22 

Етиловий спирт 24,3 25,0 9,40   

Метиловий спирт 

32,6 25,0 10,9 13,2 24 

15,0 5,03   

5,0 2,48   

OHCHCF 23  26,5 25,0 154,0 8,8 33 

 

Було досліджено вплив розчинників на швидкість окислення 

пероксибензойною кислотою для трьох різних субстратів: п-нітроди-

фенілсульфіда, циклогексана  і п-нітродифенілсульфоксида. Два перших 

субстрати, які сильно відрізняються за хімічним складом, у відповідних 

розчинниках мають приблизно одинакові швидкості.  Встановлено, що 

швидкість реакції окислення більше в протонних розчинниках, ніж в 

апротонних. З іншого боку, константа швидкості для пероксикислот,  як  

окислювачів, більше в неосновних апротонних розчинниках, ніж в основних, 

тобто в  кисеньмістких апротонних розчинниках. Найбільш виражений вплив 

на константу під час переходу від неосновних розчинників (хлормісткі, 

бензол) до нітробензолу і далі – до кислородмістких (сульфоксид, діоксан, 

диметилформамід).  В основних розчинниках, таких як діоксан і ДМФА 

реакція протікає крізь утворення хелатних комплексів. Із аналізу результатів, 

отриманих в спиртах, слідує, що для чотирьох основних розчинників 

константи швидкості приблизно однакові і порівнянні з діоксаном. Таким 

чином, експериментально встановлений ефект асиметричності, що залежить 

від природи розчинника в реакції окислення пербензойною кислотою. 
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ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ НА ВРОЖАЙНІСТЬ 

КАПУСТИ ПЕКІНСЬКОЇ В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ 

УКРАЇНИ 

 

Яровий Г.І., д-р с.-г. наук, професор, Негреба М.С., аспірант
*
 

кафедра плодоовочівництва та зберігання 

 

Сусчасне овочівництво висуває розширені технологічні вимоги до 

вирощування культур. Це стосується й капусти пекінської. Пекінська капуста 

потребує родючих структурних і вологоємких ґрунтів.  

Висока вимогливість капусти пекінської до забезпечення елементами 

живлення характеризується відносно великим виносом поживних речовин і 

вона споживає їх у різні періоди росту неоднакову кількість. Ґрунт для 

вирощування капусти повинен бути добре окультуреним, містити велику 

кількість поживних речовин, нейтральний чи слабокислий, тобто з рН 

ґрунтового розчину 5,0-6,5. 

Впровадження у виробництво нових інтенсивних, ресурсо – та 

енергозберігаючих технологій вирощування, які базуються на 

обґрунтованому виборі попередника, застосування нових високоврожайних 

сортів та гібридів овочевих рослин, сучасних систем зрошення, удобрення і 

захисту рослин, оптимально підібраної площі живлення та густоти рослин, 

сприятиме збільшенню виробництва овочів, поліпшенню їх якості та 

зниженню затрат ручної праці на одиницю продукції.  

Останнім часом потреба українського ринку в пекінській капусті 

постійно росте. Широке впровадження цієї культури дозволить збільшити 

виробництво овочевої продукції, розширити її асортимент, збагатити раціон 

харчування людини. 

Високу ефективність у живленні овочевих культур має позакореневе 

підживлення комплексними водорозчинними добривами. Цей агротехнічний 

прийом є значним чинником оперативного і недорогого впливу на урожай та 

його якість.  

Одним з основних елементів живлення капусти пекінської є азот. Він 

входить до складу простих та складних білків, які є головною складовою 

частиною протоплазми рослинної клітини, до складу нуклеїнових кислот, 

міститься у хлорофілі, фосфатидах, алкалоїдах, вітамінах, ферментах та 

інших органічних речовинах клітин. 

Рослини, що належним чином забезпечені мікроелементами, значно 

краще споживають та засвоюють основні добрива (на 10-30 %), відмінно 

розвиваються та краще протистоять хворобам, шкідникам, мають вищу 

                                                           

* Науковий керівник – д-р с.-г. наук, професор Яровий Г.І. 
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посухо- та морозостійкість. Мінеральне живлення рослин суттєво впливає на 

синтез вітамінів. 

Мінеральні форми фосфору у ґрунті переважають над органічними. 

Мінеральні сполуки представлені важкорозчинними фосфатами - солями 

кальцію, заліза і алюмінію. Зовні нестача елементу проявляється у побурінні 

країв листків та появі на них некротичних плям бурого кольору, згодом 

листки жовтіють, відмирають.  
Таким чином, тільки завдяки збалансованому живлення з 

використанням макро- та мікроелементів можливо отримати максимальний 
урожай капусти пекінської високої якості, що генетично закладений у сорті 
чи гібриді. 

Дослідження  проводились у 2014-2016 роках на дослідному полі 
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, яке знаходиться в східній  частині Лісостепу 
України. 

Мета досліджень: Вивчення впливу мінерального живлення на 
урожайність капусти пекінської. 

Об’єктом дослідження був гібрид капусти пекінської Сторідо F1 – 
рослина потужна з великою кількістю покривних листків темно-зеленого 
кольору. Головки з відмінними смаковими властивостями, бочковидної 
форми, добре виповненні.. Гібрид стійкий до верхівкових опіків та чорної 
плямистості. Вегетаційний період 70-75 днів від висадження розсади. 
Головки масою 1,5-2,0 кг.  

Строк висаджування розсади  I декада травня у віці 28 діб. Спосіб 
садіння стрічковий зі схеми розміщення рослин (100+40)х20 см та густотою 
71,4 тис. шт. на 1.Число рослин на обліковій ділянці 90 шт. Повторність в 
досліді 4-х кратна. Площа облікової ділянки(ширина 2,8 м – 4 рядки, 
довжина 4 м) = 11,2 м

2
, посівної ділянки (ширина 4,2 м – 6 рядків, довжина 5 

м) = 21 м
2
. 

У досліді були використані такі добрива: нітроамофоска N16P16K16, 
Аміачна селітра (34,5%), Для позакореневого підживлення застосовували 
комплексне водорозчинне добриво Master 20-20-20+МЕ та дворазове ( у фазу 
4-6 листків, та на початку формування головки) підживлення  сульфатом 
калію 25 г/1м

2
. 

Збір та облік врожаю проводили вручну. 
В умовах 2014-2016 років у досліді з визначення вплив мінерального 

живлення на урожайність капусти пекінської в умовах Лівобережного 

Лісостепу України, було встановлено, що внесення аміачної селітри N40 

+Нітроамофоска дало змогу в середньому підвищити урожайність капусти 

пекінської від 73,6т/га до 77,6 т/га. В той час як  внесення нітромофоски 

N16P16K16 + Аміачної селітри N40 + комплекс 20+20+20+МЕ та дворазове 

підживлення сульфатом калію 25г./1м
2
. до 79,4 т/га, тоді як контрольний 

варіант становив 75,9 т /га. 
Отже, при вирощувані капусти пекінської в лівобережному Лісостепу 

України доцільним є використання нітромофоски N16P16K16 + Аміачної 
селітри N40 + комплекс 20+20+20+МЕ та дворазове підживлення  сульфатом 
калію 25 г/1м

2
. 
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УДК 635.63:631.234:631.17 

ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ГІБРИДІВ ОГІРКА 

ЗАРУБІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЇ 

¶ 

Яровий Г.І., д-р с.-г. наук, професор; Сєвідов В.П., аспірант 

кафедра плодоовочівництва і зберігання 
 

У сучасних економічних умовах постійного зростання цін на 

енергоносії, добрива, засоби захисту рослин, насіння, плівку одержання 

високого врожаю якісних плодів огірка і прибутку не можливе без знання 

біологічних особливостей кожного конкретного гібрида та застосування 

науково – обґрунтованої технології вирощування. При цьому треба 

зазначити, що вимоги, до вирощування огірків в різних країнах різні і 

відповідно до цих вимог сформувалися різні сортотипи огірка. Високі 

смакові якості в свіжому і солоному вигляді, скоростиглість і відносно 

висока врожайність забезпечили огірку широке поширення в країнах 

помірного клімату. 

Головним параметром при виборі є, звичайно, висока врожайність, 

адже саме від цього показника в значній мірі залежить отримання прибутку. 

Дуже важливою характеристикою при виборі гібрида є стійкість до хвороб. 

Актуальними залишаються такі параметри, як простота вирощування, 

скорочення витрат праці на догляд за рослинами (формування, 

пасинкування), невибагливість до вмісту поживних речовин в ґрунті. В 

досліді з оцінки та підбору партенокарпічних гібридів огірка зарубіжної 

селекції вивчали наступні гібриди: Беттіна F1 (компанія «Bayer»), Директор 

F1 (компанія «Bayer»), Кібрія F1 (компанія «Rijk Zwaan»), Ленара F1 - 

(компанія «Rijk Zwaan»), Еколь F1 (компанія «Syngenta»). 

Показники параметрів рослин свідчать про те, що одержані у фазу 

масового цвітіння і масового плодоношення огірків дані, різняться між 

собою. Різниця в біометричних параметрах простежується залежно 

сортименту досліджуваних гібридів зарубіжної селекції. 

Найбільшу довжину стебла у фазу масового цвітіння, зафіксовано у 

гібриду Директор F1, що на рівні контролю (гібрид Беттіна F1). Загалом 

досліджувані гібриди мали цей показник в межах: 165-225 см. А найменшу 

довжину стебла зафіксовано у гібриду Кібрія F1 у фазу масового 

плодоношення, що є нижче центрального стебла контролю. 

За результатами досліджень встановлено, що кількість бічних пагонів у 

досліджуваних гібридів, як у фазу масового цвітіння так і фазу масового 

плодоношення складає в середньому 15-21, і 23 – 34 шт. пагонів. За площею 

листкової поверхні, у фазу масового цвітіння ні один з досліджуваних 
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гібридів не переважав контроль Беттіна F1. У фазу масового плодоношення 

переважав гібрид Директор F1, що на третину більше ніж на контролі. 

Отже, проведені дослідження дають підставу зробити висновок, що за 

однакових умов вирощування в плівковій теплиці рослини гібридів огірка 

зарубіжної селекції розвиваються однаково і всі придатні для вирощування у 

весняно-літній культурозміні.  

Таким чином, у результаті аналізу експериментальних даних росту і 

розвитку рослин та фізіологічних показників гібридів F1 огірка на різних 

етапах органогенезу, за комплексом ознак довжина центрального стебла, 

кількість бічних пагонів та площа асиміляційної поверхні листків, доцільно 

виділити гібриди F1: Беттіна і Директор.  

Нами також встановлено, що загальна урожайність істотно залежала не 

тільки від гібрида F1, а й умов, які складались у роки вирощування огірка. 

Так, у 2015 році досліджувані гібриди F1 зарубіжної селекції забезпечили 

урожайність (13,24 – 17,54 кг/м2) на рівні урожайності 2016 року. 

Найбільша урожайність 17,54 кг/м
2
 відмічена у гібрида Кібрія F1, що 

на 4,3 кг/м
2
 перевищує стандарт Беттіна F1. Гібрид Еколь F1 також суттєво 

перевищував за урожайністю стандарт на 1,93 кг/м
2
, гібрид Ленара F1 

перевищує стандарт на 2,15 кг/м
2
, гібрид Директор F1 за урожайністю 

перевищують стандарт на 0,97 кг/м
2
, але це перевищення не суттєве. За 

продуктивністю, за умов вирощування огірка в весняно-літній культурозміні 

плівкової теплиці найкращими також виявилися гібриди Кібрія F1, Ленара 

F1, Еколь F1 (5,4-4,81–4,74 кг/рослини відповідно). Гібрид Директор F1 за 

продуктивністю виявилися на рівні контролю.  

У 2016 році досліджувані гібриди F1 також формували вищу (на 1,04– 

2,52 кг/м
2
) урожайність, порівняно з 2015 роком. Найвищу (20,06 кг/м

2
) 

урожайність плодів одержано у гібриду Кібрія F1.Вищу за контроль (на 0,44–

3,85 кг/м
2
 ) формували урожайність гібриди Еколь F1 і Ленара F1.  

В середньому за 2015–2016 роки найвищу (18,80–16,76 кг/м
2
) 

урожайність плодів нами одержано за вирощування гібридів F1 Кібрія і 

Ленара. У гібридів F1 Директор і Еколь урожайність плодів, порівняно з 

контролем, збільшувалася на 0,51 і 1,19 кг/м
2
 відповідно. 

Таким чином, у результаті господарсько – біологічної оцінки сучасних 

партенокарпічних гібридів F1 огірка зарубіжної селекції, за вирощування їх у 

плівкових теплицях, доцільно виділити Ленара F1 і Кібрія F1. Вони 

характеризувалися найкращим ростом і розвитком рослин, на 1–3 доби 

раніше вступали у фазу цвітіння та на 2–3 діб – у фазу плодоношення. Ці 

гібриди F1 серед досліджуваних забезпечували найвищу  (16,76–18,80 кг/м
2
) 

урожайність та високу (92,5–91,0%) товарність і якість плодів. 

  



210 

УДК 628.16 

НАЙПОШИРЕНІШІ ПОМИЛКИ ПРИ НАДАННІ ПЕРШОЇ 

ДОПОМОГИ 

 

Бабарика І.Г., к.с.-г.н, доцент 

кафедра механізації та електрифікації сільськогосподарського  

виробництва і безпеки життєдіяльності 

 
Практично кожна людина має уяву про надання першої допомоги. На 

жаль, в більшості випадків знання це ланцюг помилок.   
Наприклад, всі знають, що на перелом треба накласти шину. І 

більшість уявляють собі цю шину як дві палиці, коли ж виникає необхідність 
допомогти, чомусь з'ясовується, що людина зовсім не радіє, коли його 
зламану руку чи ногу намагаються випрямити і прив'язати до палиці. А все 
тому, що перелом треба фіксувати в тому положенні, яке найбільш 
комфортно для потерпілого. Кінцівка при цьому, як правило, напівзігнута. 

Оцінка обстановки. У реальному житті, на вулиці, в місті чи на 
природі застосування завчених правилам може коштувати життя як героєві, 
так і потерпілому. Простий приклад - машина врізалася в стовп лінії 
електропередач, водій сидить всередині без свідомості, ток йому не 
страшний. І раптом на виручку йому поспішає герой. Добігає до машини, не 
зважаючи на дроти, і раз - одним постраждалим більше. Слідом -ще герой, 
потім - ще пара ... і ось перед нами машина з живим водієм, оточена купою 
героїчних тіл, які так і не встигли викликати рятувальників і "швидку". А все 
тому що наші герої не знали одного простого правила - спочатку визначте, 
що загрожує вам, а вже потім - що загрожує потерпілому, адже якщо з вами 
щось трапиться, допомогти ви вже не зможете. Оцініть обстановку, 
подзвоніть 112 і по можливості утримайтеся від екстремального героїзму. 

Дістати будь-якими засобами. Продовжимо тему доріг і ДТП. Ви не 
повірите, наскільки поширений у нас в країні наступний сценарій: швидка і 
рятувальники приїжджають до місця аварії, а постраждалі вже витягнуті з 
покручених машин, укладені в затінку і напоєні водою. При цьому 
добровільні рятувальники тягнули людей з машин за руки-ноги і на додачу, 
до вже отриманих травм задали ще парочку, на зразок деформації 
поломаного хребта. Так би людина посиділа в машині, дочекалася допомоги, 
фахівці акуратно цю машину розібрали б, поклали постраждалого на ноші і 
передали лікарям. А тепер ні, тепер - довічна інвалідність. Так ось - не треба 
зображати рятувальників. Дії свідків ДТП зводяться до наступного: 
викликати допомогу, відключити акумулятор, щоб від випадкової іскри не 
спалахнув розлитий бензин, обгородити місце ДТП, зупинити у потерпілого 
кровотечу (якщо є) і до прибуття лікарів просто з людиною ... розмовляти. 

Допомога при втраті свідомості. Поширена помилка що, шпилька, яка 
є в аптечці, потрібна для того, щоб приколоти язик при втраті свідомості у  
людини, до його ж коміра – для того, щоб він (язик) не запав і не перекрив 
дихальні шляхи. І більшість так і роблять. У несвідомому стані у людини 
завжди западає язик, це потрібно знати і з цим боротися. Але не таким же 
варварським методом! Щоб звільнити дихальні шляхи від завислого язика, 
людину досить просто повернути набік, все - дихальні шляхи відкриті. Так, 
до речі, рекомендується чинити з усіма знайомими і незнайомими п'яницями, 
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сплячими на вулиці. Покласти його набік - і нічого, проспиться. А ось якщо 
він заснув лежачи на спині, то його життю загрожують відразу дві небезпеки: 
задихнутися від западання язика і захлинутися блювотними масами. А якщо 
набік з якихось причин не можна (наприклад - підозра на травму хребта, при 
якій взагалі зайвий раз ворушити людини небезпечно) просто закиньте йому 
голову назад. Цього достатньо. 

Жгут на шию. Жгут на шию накладається, але не просто так, а через 
руку. Але мова не про те .. Він є в кожній аптечці, і тому при будь-якій 
сильній кровотечі громадяни кидаються жгутовать. Деякі при цьому навіть 
пам'ятають, що влітку жгут можна накладати на дві години, а взимку на одну, 
і знають, що венозна кров за кольором темніше артеріальної. Ось тільки 
часто виходить так, що не самий небезпечний для життя глибокий поріз, 
перетягують так, що після приїзду в лікарню з'ясовується - знекровлена 
кінцівку вже не врятувати. Запам'ятайте - жгут застосовується тільки для 
зупинки артеріальної кровотечі. Як її відрізнити? Ну вже звичайно не за 
кольором крові. По-перше, відтінки червоного і так не завжди розгледиш, а 
тут ще стресова ситуація. Легко помилитися. Втім, саме артеріальну 
кровотечу ви впізнаєте легко. Якщо перевести наш типовий тиск 120 на 80 в 
атмосфери, то вийде десь 1,4. Тобто - майже півтори. А тепер уявіть, що з 
вузенькою трубочки через невелику дірочку під тиском півтори атмосфери 
надходить вода. Представили, який фонтан буде? Ото ж бо. Саме по напору і 
висоті фонтану крові безпомилково пізнається артеріальна кровотеча. І тут 
вже зволікати не можна, життя йде з людини з кожною секундою. Так що не 
треба шукати гут або мотузку, знімати з себе ремінь, відразу швидко 
затискайте, пальцем. Де? У місцях, де артерії найближче підходять до 
поверхні тіла і менш прикриті - пах, пахви. Ваше завдання - притиснути 
артерію, дочекатися зупинки кровотечі, а вже потім накласти жгут. І скоріше 
в лікарню. До речі, жгут накладають на одяг, щоб його було видно. Записку з 
часом накладення жгута краще написати маркером ... на лобі потерпілого. 

Опік змажемо маслом. Ми, уявіть собі, на 80% складаємося з води, 

яка, крім інших властивостей, має ще і теплоємність. Що ж таке наш опік, 

якщо врахувати ці дані? Деяка кількість тепла потрапляє на шкіру і з її 

поверхні йде глибше, в тканини організму, які з готовністю накопичують 

тепло. Що нам підказує банальна логіка? Щоб тепло витягти назад і 

припинити перегрів, треба місце опіку охолодити. Адже правильно? І просто 

ж як. Ллємо на опік прохолодну воду і чекаємо. Але ось чекаємо ми, як 

з'ясовується, недостатньо. Як правило - до пом'якшення або зникнення 

больового синдрому, тобто менше хвилини. За цей час тільки частина тепла 

виходить назовні, інша сидить, причаївшись, і чекає розвитку подій. Як же 

ми розвиваємо події? Густо мажемо місце опіку пантенолом, кремом, 

кефіром або – за бабусіним рецептом -маслом з сіллю. Що відбувається? Над 

місцем, де в тканинах ще є тепло, створюється герметична подушка з 

речовини, що закриває йому вихід на свободу. Як результат - опік тільки 

посилюється. А ось якби вистачило терпіння простояти під водою ще хвилин 

10-15, був би зовсім інший результат. 

Такі ось суворі реалії нашого небезпечною життя. Бажано дуже добре їх 

собі засвоїти, адже не дарма ж найголовніший медичний закон звучить так: 

"Не нашкодь!" А закони непогано б дотримуватися – здоровіше будемо. 
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