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ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
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Переяславі, м. Переяслав

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА
СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ В УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ У

ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «БІОЛОГІЯ І
ЕКОЛОГІЯ»

Аналіз шкільної практики свідчить, що більшість учнів
не вміють самостійно виділяти у процесі навчання найбільш
важливі структурні елементи знання та встановлювати
причинно-наслідкові зв’язки між ними. Як наслідок, замість
стрункої усвідомленої системи знань учні, після закінчення
школи, володіють переважно сукупністю розрізнених
механічно запам’ятованих відомостей. Тому одним із
актуальних напрямків удосконалення навчання природничим
предметам у школі є пошук і впровадження ефективних
педагогічних засобів, що забезпечують системність
учнівських знань.

Систематизація знань базується на дидактичному
принципі систематичності і послідовності навчання. Він
передбачає формування знань учнів у певному порядку,
системі, де кожний елемент навчального матеріалу
відбивається в певній логічній послідовності.
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Однак, як свідчить практика школи, систематичний
виклад основ наук є лише необхідною умовою формування
в учнів систематизованих знань. Для розуміння системи
предмету необхідно у процесі навчання зосереджувати увагу
учнів на існуючих різноманітних зв’язках та залежностях
між поняттями, їх структурою, властивостями і
відповідними фактичними відомостями.

Різні аспекти проблеми систематизації знань
висвітлено в працях дидактів (Ю. Бабанський, Л. Занков,
І. Лернер та ін.), психологів (С. Рубінштейн,
Д. Богоявленський, В. Давидов, Н. Менчинська та ін.),
методистів-біологів (А. Степанчук, М. Сидорович,
Л. Міронець) [6, 7, 8].

У ряді досліджень розроблено загально дидактичні
прийоми систематизації знань (Л. Зоріна, І. Лернер та ін.).
Однак, незважаючи на наявність цих досліджень, не всі
аспекти, проблеми систематизації знань знайшли наукове
роз’яснення. Зокрема, немає єдиної точки зору щодо того,
якими засобами повинен здійснюватись цей процес.

В існуючих методичних посібниках, як правило,
наведені лише приклади окремих уроків з узагальнення та
систематизації або систематизуючі таблиці, що не
дозволяють організувати цілеспрямовану роботу вчителя з
формування системних знань. Тому вчителі біології змушені
самостійно обирати найголовніше для засвоєння учнями,
відповідно структурувати навчальний матеріал та визначати
між окремими елементами знань суттєві зв’язки і
відношення.

У працях ряду вітчизняних і зарубіжних дослідників
стверджується, що ефективним засобом відображення
причинно-наслідкових зв’язків у навчальному матеріалі,
узагальнення та систематизації знань є схематична
наочність. В Україні останнім часом накопичено позитивний
досвід застосування різноманітних засобів схематичної
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наочності. Пропонується використовувати прийоми опорних
сигналів, структурно-логічні та опорні схеми. Однак
дидактичні можливості усіх цих засобів досліджено далеко
не повно. 

У Державному стандарті базової середньої освіти
зазначено, що однією з головних цілей навчання біології і
екології є формування в школярів цілісної картини живої
природи та стратегії поведінки в біосфері. 

Зважаючи на те, що загальновизнаною умовою
втілення наукових доробок в практику навчання є їх
реалізація в шкільних підручниках, розглянемо, як проблема
формування цілісних знань про живу природу вирішується
засобом змісту навчального матеріалу підручників з біології.

При аналізі шкільних підручників [1, 2, 3, 4], в яких
об’єктом висвітлення є жива природа, було зосереджено
увагу на таких питаннях:

Чи достатня кількість елементів знань у підручнику1.
для цілісного системного розкриття об’єктів реальності на
різних рівнях організації життя (клітинно-організмового,
популяційно-видового, біоценотично-біосферного).

Наскільки повно розкрито суттєві характеристики2.
об’єктів як систем.

Чи є матеріал, що розкриває суть абстрактних понять,3.
які позначають рівні організації життя.

Яка кількість реально існуючих об’єктів, опис яких4.
розкриває особливості структури та функціонування систем
різних рівнів які організації життя.

Які способи введення в зміст навчального матеріалу5.
абстрактних понять.

Чи є теми та запитання узагальнюючого характеру про6.
системну організацію живої природи.

Отже, аналізуючи підручники, зверталася в основному
увагу на те, чи є в них елементи знань, потрібні для
створення в школярів цілісного образу об’єкта пізнання на
основі структури системного пізнання та перетворення світу.

Збірник наукових праць
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Аналіз показав, що при конструюванні шкільних
підручників домінуючою є концепція організмоцентризму.
Біологія як наука про життя в усіх його проявах в шкільному
курсі зводиться в основному до вивчення клітинно-
організмового рівня організації життя. Так, в новому
шкільному підручнику «Біологія» (6 клас) [1] в розділі
«Вступ» відзначено, що «Біологія... – наука про життя у всіх
його проявах». 

Проте далі, без розкриття різноманітності проявів
життя на Землі, рівнів його організації (що логічно випливає
із наведеного трактування), різко звужується розгляд біології
до науки, що «вивчає різноманітність живих істот,
особливості життєдіяльності, розмноження, поширення,
походження і класифікує їх». 

Наступними темами є «Клітина», «Одноклітинні
організми. Перехід до багатоклітинності», «Рослини» та
«Різноманітність рослин». Аналіз змісту, який розкриває ці
поняття засвідчив, що в даному випадку мова йде лише про
клітинний та організмовий рівень організації життя. Тобто,
життя як загальний прояв біологічної форми руху матерії
трактується лише з позиції двох рівнів організації.

Такий підхід до вивчення життя склався ще в часи
описового періоду розвитку біології, коли визначення
поняття «життя» було відсутнім, а «живе» трактувалось
лише як таксономічна характеристика, що відрізняє рослин
і тварин від царства мінералів. 

Отже, в даному випадку проявляється суперечність між
змістом шкільного курсу «Біології» та сучасним станом
наукових досліджень сутності життя. Її можна та необхідно
усунути засобом переконструювання змісту програмового
матеріалу на основі домінуючої нині в науці концепції
поліцентризму, теорії різнорівневої організації життя. 

Загалом вивчення рівнів організації життя закладено в
шкільну програму з біології і у відповідні підручники. Проте
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з 374 годин що відведені на вивчення біологічної форми руху
матерії в школі, лише 10 годин (2,7%) відведено на вивчення
надорганізмових систем (тема «Взаємовідносини організмів
з довкіллям» 11 клас). 

В темі «Еволюційне вчення» (8 год.) теж розглядається
популяція як елементарна одиниця еволюції, а вид як етап
еволюції. (Критерії виду. Структура виду. Видоутворення –
наслідок мікроеволюції). Вид в шкільному курсі біології
вивчається в основному як таксономічна категорія,
систематична одиниця [4]. 

Через значне перенасичення інформації в підручниках,
що розкриває цю сторону трактування поняття вид і
незначний її обсяг стосовно виду, як рівня організації життя,
приводить до того що в шкільних підручниках ні вид, ні
біосфера не розкриті як цілісні системи, що адекватні
об’єктивній реальності. Не знайшли відображення також
питання стосовно розкриття субординаційного зв’язку між
системами різного рівня організації, проявів дій
універсальних законів природи на всіх рівнях організації
життя. 

Звичайно, при такому підході мета біологічної освіти –
формування цілісної картини живої природи та стратегії
поведінки в ній – є до певної міри декларативною. Оскільки
в нині діючому шкільному курсі біології розглядається в
основному клітинно-організмовий рівень організації життя,
проаналізуємо, як запропонований навчальний матеріал
дозволяє розкрити універсальні принципи біологічної
реальності (цілісності, структурності) стосовно даного рівня. 

Аналіз навчального матеріалу шкільних підручників
«Біологія» (6 клас) [1] та «Зоологія» (7 клас) [2] засвідчив,
що об’єкти пізнання висвітлюються в них в основному через
вивчення складу, структури та організації елементів і частин
систем, виявлення взаємодій між ними (внутрішніх
взаємозв’язків в системі, що формують її як функціональну
цілісність). 

Збірник наукових праць
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Питання стосовно виявлення зовнішніх зв’язків
систем, аналізу діалектики структури та функції систем від
їх виникнення до перетворення розкриті на недостатньому
рівні. Інформація про функціонування систем на етапах її
становлення, регресивних змін і перетворення (смерті)
відсутня зовсім. Крім того, при розгляді об’єктів як систем
недостатня увага звертається на розкриття їх цілісності,
динамічності, відкритості (особливо стосовно обміну
інформацією), самоорганізованості і управління ними.

Підручники перевантажені інформацією стосовно
різноманітності організмів як рослинних, так і тваринних.
Чітко простежується при цьому домінування ідеї еволюції.
Полярна до неї ідея – стабільність організмів в шкільному
курсі не знайшла достатнього висвітлення. Не відображено
також змісті навчального матеріалу і впливів вищої системи
(популяції, біосфері) на організм, прояв дії універсальних
законів природи.

Вивчення живих організмів побудовано на основі
сходження від загального до конкретного. Проте загальне
ознайомлення з певною групою організмів здійснюється
лише через розкриття таких понять:

Різноманітність форм живих організмів.1.
Найхарактерніші ознаки.2.
Історія розвитку.3.
Класифікація.4.
Розкриття взаємозв’язків організмів з факторами

середовища (абіотичними, біотичними, антропогенними)
здійснюється з позиції висвітлення причинно-наслідкових
зв’язків, а не з розгляду живої природи як ієрархічно
побудованої системи, взаємодії системи з іншими системами. 

Стосовно відображення системної організації життя в
підручнику «Біологія» (6 клас) зазначено лише те, що зв’язки
живого і неживого в природі утворюють системи. Системи
завжди характеризуються певною сталістю або рівновагою.

Проблеми та перспективи розвитку
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Якщо порушити цю рівновагу, то систему можна зруйнувати,
що в наш час нерідкої спостерігається.

Звичайно, цієї інформації для розкриття загальної
властивості життя – його системності навіть на початковому
етапі вивчення живої природи недостатньо. В підручниках
відсутні узагальнюючі теми, при вивченні яких учні
отримували б знання, структуровані відповідно до логіки
системного пізнання, ієрархічного принципу побудови живої
природи.

Для того, щоб цілісні знання стали надбанням
школярів, слід розв’язувати проблему формування цілісних
знань школярів про окремі їх види на всіх рівнях формування
змісту освіти:

загальнотеоретичного уявлення про зміст освіти;–
навчального предмета;–
навчального матеріалу;–
педагогічної діяльності.–
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ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗНАНЬ З
МЕДИЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У

ВИПУСКНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ
АКАДЕМІЇ

За визначенням ВООЗ, медична реабілітація – це
процес, метою якого є запобігання інвалідності під час
лікування захворювання і допомога пацієнтові у досягненні
максимальної фізичної, психічної, професійної, соціальної
та економічної повноцінності, на яку він буде здатний в
межах існуючого захворювання.

Головною метою медичної реабілітації є покращенням
якості життя та функціювання в потенційно можливих
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межах, застосовуючи методи заохочення, профілактики,
лікування/втручання і реабілітації. 

За даними ВООЗ, число людей, хворих на коронавірус,
у світі наближається до 11 мільйонів, понад пів мільйона
людей померли від нової хвороби, що отримала назву
COVID-19, і майже 6 мільйонів одужали. У більшості (80%)
людей хвороба проходить у легкій формі, у 15% – у важкій
формі, 5 % хворих мають фатальний перебіг.

Але наслідки можуть бути настільки серйозними, що
вимагатимуть ще тижнів та місяців реабілітації,  адже вірус
вражає не лише легені, але і серцево-судинну систему,
травну систему, сечостатеву та нервову систему пацієнта!

Сьогодні науковці всього світу наполегливо працюють
над створенням ліків від COVID-19, зокрема проводять
дослідження в таких напрямах, як перешкоджання
проникненню SARS-CoV-2 до клітини, порушення
реплікації вірусу, пригнічення надмірної запальної реакції,
використання плазми крові пацієнтів, які видужали,
вакцинація тощо. Безумовно, це необхідно, але не менш
важливим напрямом успішного повернення до нормального
життя пацієнтів, які перенесли COVID-19, вважається
медична реабілітація [1].

Невпинне та швидке збільшення розповсюдженості
COVID-19 серед населення України зумовлює необхідність
удосконалення підготовки студентів медичних закладів
освіти та дипломованих медичних працівників з питань
медичної та соціальної реабілітації. 

Тяжкі симптоми потенційно можуть спричинити значні
порушення, здатні суттєво вплинути на якість життя, тому
для максимального одужання пацієнтам із помірними чи
тяжкими неврологічними симптомами рекомендується
мультидисциплінарна реабілітація в умовах стаціонару [2].

Тому з метою приведення викладання дисципліни
«Медична та соціальна реабілітація» в Черкаській медичній
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академії у відповідність із найкращими світовими
практиками та поліпшення якості освіти медичних фахівців
у сфері здійснення медичної реабілітації пацієнтам з
постковідним синдромом, в академії відбулися зміни з
організації освітнього процесу:

підготовлені робочі програми та проводяться–
адаптовані теоретичні та практичні заняття з предмету
«Медична та соціальна реабілітація» спеціальності 223
Медсестринство як у студентів початкового рівню (короткий
цикл) вищої освіти та і у здобувачів першого
(бакалаврського) рівню вищої освіти;

до кожного циклу тематичного удосконалення та–
спеціалізації, який проводиться на відділенні
післядипломної освіти молодших медичних та
фармацевтичних фахівців внесені теми з медичної та
соціальної реабілітації. 

Отже, можна визначити перелік вимог, які на сьогодні
пред’являються до практичного навчання медичних фахівці,
зокрема з медичної та соціальної реабілітації для пацієнтів
з постковідним синдромом: це безперервність,
послідовність, наявність належних баз практики;
забезпеченість навчально-методичними та матеріально-
технічними засобами; належне кадрове забезпечення для
керівництва і контролю якості практики; досягнення вимог
освітньо-кваліфікаційних характеристик усіх рівнів. 

Формування професійної компетентності майбутніх
медичних сестер, фельдшерів, акушерок та фізичних
терапевтів, ерготерапевтів нерозривно пов’язане з
покращенням викладання медичної та соціальної
реабілітації в медичних закладах, впровадженням
інноваційних технологій і поліпшенням матеріально-
технічної бази закладів освіти та має на меті удосконалення
системи загальної підготовки фахівців-медиків цієї ланки
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для того, щоб вони відповідали вимогам вітчизняних і
світових стандартів, підготовку спеціалістів з
медсестринства та фізичної терапії, ерготерапії, здатних
планувати і здійснювати медичну реабілітацію пацієнтам,
допомагати їм в розв’язанні фізіологічних, соціальних і
психологічних проблем.

На підставі викладеного можна зробити висновок, що
основою формування професійної компетентності майбутніх
медичних працівників є базові практичні навички з медичної
та соціальної реабілітації в системі загальної теоретичної та
практичної підготовки, які застосовуються при здійсненні
медсестринської моделі догляду за пацієнтом, проведенні
медсестринського обстеження, спілкування з пацієнтом.

Особливим аспектом даної проблеми є професійна
підготовка медичних спеціалістів, які працюють з
пацієнтами, що потребують медичної реабілітації. Для цього
були розроблені та затверджені навчальні програми для
різних категорій медичних сестер, фельдшерів, фізичних
терапевтів, ерготерапевтів з проведення медичної
реабілітації у лікувально-профілактичних закладах України..

Зараз в Україні існує велика потреба у розвитку
медичної та соціальної реабілітації, проте, на жаль, система
охорони громадського здоров’я України та соціального
захисту населення тільки починає звертати увагу на цю
проблему. Українські фахівці, що фактично проводять
медичну та соціальну реабілітацію пацієнтам, які
перехворіли на  Covid-19 – лікарі, медичні сестри, соціальні
працівники, фізичні терапевти, ерготерапевти тощо не
володіють повним комплексом необхідних знань та навичок.
Це є причиною недоступності медичної реабілітації для
пацієнтів (особливо це стосується постковідного синдрому),
у багатьох випадках – не проведення або проведення в
обмеженому обсязі. Тому актуальною проблемою на
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сьогодні є запровадження сучасних навчальних програм
підготовки фахівців з медичної та соціальної реабілітації, що
є запорукою зміни ситуації в сфері охорони здоров’я щодо
надання даних послуг. На разі велика частина медперсоналу
не може надати кваліфікованої допомоги таким пацієнтам в
зв’язку з тим, що питання медичної реабілітації
постковідним пацієнтам і догляду за ними не включені в
курс навчання медичних фахівців. Викладання питань
організації та проведення медичної реабілітації
постковідним пацієнтам необхідне для вивчення не лише
наявних проблем, а й питань якості життя осіб, які
перехворіли на Covid-19 і їхніх родичів [3]. 

З метою визначення рівня знань з медичної та
соціальної реабілітації у Черкаській медичній академії
проведено тестування даного питання:

студентів, які навчаються в академії;–
працюючих випускників, які вивчали медичну та–

соціальну реабілітацію, як обов’язкову компоненту освітньо-
професійної програми;

працюючих випускників, які вивчали медичну та–
соціальну реабілітацію, як вибіркову компоненту освітньо-
професійної програми. 

Всього опитано – 268 респондентів.
Всіх респондентів розділили на 3 групи та виявили такі

результати:
1-а група респондентів – студенти, які навчаються в

академії та вивчають медичну та соціальну реабілітацію, як
обов’язкову компоненту освітньо-професійної програми до
якої включені питання реабілітації пацієнтів з постковідним
синдромом (190 осіб); з них 127 осіб дали 100% правильних
відповідей.

2-а група респондентів – працюючих випускників, які
вивчали медичну та соціальну реабілітацію, як обов’язкову
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компоненту освітньо-професійної програми (51 особа); з них
тільки 27 осіб дали 100% правильних відповідей.

3-а група респондентів – працюючих випускників, які
вивчали медичну та соціальну реабілітацію, як вибіркову
компоненту освітньо-професійної програми (27 осіб),
опитування проводились на циклах підвищення кваліфікації;
жодна особа не відповіла на 100% запитань правильно.

Стан медичної освіти з проведення медичної та
соціальної реабілітації  пацієнтів з постковідним синдромом
вимагає активного впровадження таких заходів: 

вдосконалювати систему до- і післядипломної–
підготовки фахівців з медичної та соціальної реабілітації;

створити умови для набуття і удосконалення навичок–
з медичної реабілітації для пацієнтів з постковідним
синдромом, яка має бути спрямована на полегшення
симптомів, поліпшення психологічного стану, фізичної
форми та якості життя хворий та членів їх родин.
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СИСТЕМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У
ФОРМУВАННІ ПРЕДМЕТНИХ

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧОЇ
ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

Одним із шляхів оновлення екологічного змісту освіти
й узгодження його із сучасними потребами, інтеграцією до
європейського та світового освітнього просторів є орієнтація
на формування екологічних компетентностей і створення
ефективних механізмів їх упровадження. Актуальність
поняття компетентності полягає у тому, що саме вони є тими
індикаторами, які дають змогу визначити готовність
студента-випускника педагогічного коледжу до життя, його
подальшого особистого і суспільного розвитку.

Мета навчання предметів природничо циклу полягає у
формуванні засобами навчальних предметів ключових
екологічних компетентностей студентів, необхідних для
соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння
природничо-наукової картини світу, вироблення
екологічного стилю мислення і поведінки, розвитку
експериментальних умінь і дослідницьких навичок та
виховання громадянина демократичного суспільства.

Методика формування екологічної компетентності
включає різні форми організації навчально-виховного
процесу: лекції, лабораторні та практичні й семінарські

Проблеми та перспективи розвитку
біологічної освіти

22



заняття, уроки-екскурсії, науково-дослідну та різні види
позааудиторної роботи.

Формування перерахованих компетентностей
відбувається під час теоретичної підготовки, але основна їх
частина формується на практиці. Практична підготовка для
студентів КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж» є
однією із найбільш важливих етапів освітнього процесу.
Вона надає можливість закріпити одержані теоретичні
знання і сформувати практичні навички щодо виконання
типових професійних завдань та функцій, тобто забезпечує
формування професійної компетентності майбутнього
фахівця.

Система практичної підготовки майбутніх учителів
включає роботу на навчально-дослідній ділянці та в теплиці,
практику з основ природознавства та краєзнавства, а також
практику в літніх оздоровчих таборах, «Пробні уроки»,
«Переддипломна практика». Кожен вид практичної
підготовки є важливою ланкою у безперервній підготовці
фахівців до роботи в початковій школі, має чітко окреслену
мету та вирішує конкретні завдання.

Робота на навчально-дослідній ділянці та в теплиці
передбачає первинне формування професійних
компетентностей студентів. 

Практика з основ природознавства і краєзнавства, яка
проводиться на другому курсі після вивчення дисциплін
циклу професійної і практичної підготовки «Біологія»,
«Хімія», «Основи природознавства», полягає в ознайомленні
з основними елементами біогеоценозів, у тому числі з
геологічною будовою території м. Балта та Балтського
району, різновидами ґрунтів, річковою мережею та
кліматичними характеристиками місцевості тощо. Цей вид
практики включає такі форми роботи: установчі лекції,
екскурсії студентів під керівництвом викладача, практичні
заняття, польові дослідження, самостійні спостереження і
виконання індивідуальних завдань, ведення щоденника
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практики. На цьому етапі характерним є формування
підвищеної професійної сприйнятливості й активності
студентів, що пов’язані з більш глибоким засвоєнням
технологічно-методологічних основ обраної професії. 

Педагогічна практика на третьому курсі: «Пробні
уроки», в літніх оздоровчих таборах пов’язана з
опануванням основних педагогічних прийомів і методів
навчання після засвоєння дисциплін «Педагогіка»,
«Психологія» та «Методики викладання навчальних
дисциплін». Базою практики є загальноосвітні школи.
Педагогічна практика має свої особливості, оскільки вона
розширює та поглиблює знання студентів у галузі сучасних
педагогічних технологій роботи з учнями початкових класів,
тобто готує їх до майбутньої педагогічної діяльності. Цей
вид практики спрямований на виявлення професійної
педагогічної придатності: студенти повинні
продемонструвати необхідний рівень наукової і методичної
підготовки, професійні знання, прагнення до творчості,
високі моральні якості. У результаті цієї практики
розвиваються та вдосконалюються еколого-педагогічні
вміння і навички, формується система методів, засобів та
форм педагогічної роботи. Варто зауважити, що педагогічна
практика є своєрідним професійним іспитом для студентів,
оскільки на цьому етапі здійснюється їх професійне
самовизначення. 

Переддипломна практика студентів на четвертому
курсі є найбільш важливою частиною підготовки
висококваліфікованого фахівця і проводиться на базі шкіл м.
Балта, Балтського району та за місцем проживання з метою
безпосередньої практичної підготовки випускника до
самостійної роботи на посаді вчителя початкових класів,
збору матеріалів для виконання курсової роботи,
поглиблення та закріплення теоретичних знань і набуття
досвіду роботи у колективі. Професійне зростання фахівця,
його соціальна затребуваність залежать від уміння виявити

Проблеми та перспективи розвитку
біологічної освіти

24



ініціативу, вирішити нестандартне завдання, від здатності до
планування та прогнозування результатів власних
самостійних дій. Усе це допомагає прискорити формування
особистості майбутнього фахівця, сприяє його
інформованості про подальші шляхи і перспективи
кар’єрного зростання, адаптації па робочому місці та, як
наслідок, підвищує конкурентоспроможність випускника на
ринку праці, суттєво підвищує його, шанси на
працевлаштування й успішну кар’єру. Тобто, навчання на
четвертому курсі й етап переддипломної практики тісно
пов’язані з розвитком професійної і ціннісної спрямованості
майбутніх вчителів, здатності до творчої самореалізації,
умінь знаходити та впроваджувати екологічні технології, а
також з формуванням індивідуального стилю професійної
діяльності. 

Отже, практична підготовка, як складова освітнього
процесу, є основою навчального пізнання, джерелом нових
знань так як проходить усі ланки пізнавальної діяльності
студентів: сприйняття, усвідомлення, закріплення і
практичне здобуття професійних знань. Завдяки практичній
підготовці, при поєднанні теоретичних знань екологічного
характеру зі спеціальних фахових дисциплін із практичним
їх застосуванням у реальних умовах довкілля (парк, школа),
відбувається переростання: екологічних знань у переконання
та, відповідно, у екологічно-дослідницьку діяльність, що є
основними компонентами професійної компетентності
майбутніх вчителів початкових класів.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ШКІЛЬНОГО
КУРСУ БІОЛОГІЇ 6-ГО КЛАСУ

Компетентнісний потенціал навчального предмета
«Біологія» розкрито у пояснювальній записці оновленої
програми [1]. 

Проаналізувавши оновлену програму з біології для 6-
9 класів, ми виділили такі ключові позиції стосовно
компетентнісного підходу:
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перехід від предметоцентризму до дитиноцентризму; –
біологія – засіб розвитку особистості;–
відбір змісту навчального матеріалу з огляду на–

корисність та потрібність його у житті.
Предметний зміст, задекларований у програмі,

розкриває такі наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека
і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність»,
«Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова
грамотність». Вони є засобом інтеграції навчального змісту
і корелюють з ключовими компетентностями. 

Опанування цих компетентностей забезпечує
формування знань, ціннісних і світоглядних орієнтацій учня,
що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях. 

Проведений аналіз оновленої програми дозволив нам
виділити зміст діяльнісного компоненту предметної
компетентності, який розкрито в рубриці програми
«Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності
учнів».

Так, вступ передбачає ознайомлення з біологією як
наукою про життя, вивчення основних ознак живого,
різноманітності життя на прикладах представників основних
груп живої природи. Після вивчення учнями вступу вони
повинні вміти розрізняти об’єкти живої природи від неживої,
а також практикувати метод спостереження біологічних
об’єктів.

У процесі вивчення теми «Клітина» в учнів формується
уявлення про клітину як одиницю живого; про збільшувальні
прилади, за допомогою яких можна побачити клітини;
будову клітини та функції її основних складових органел.
Після вивчення цієї теми учні повинні вміти розпізнавати на
моделях, фотографіях рослинну і тваринну клітини, їх
складові частини, налаштувати шкільний оптичний
мікроскоп, виготовляти прості мікропрепарати рослинних
клітин. Вони повинні знати і дотримуватися правил роботи
з мікроскопом та лабораторним обладнанням.
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Під час вивчення теми «Одноклітинні організми.
Перехід до багатоклітинності» відбувається формування
знань учнів про світ мікроскопічних організмів, будову та
життя бактерій, одноклітинних твариноподібних організмів
та водоростей. Учні дізнаються про небезпеку та користь від
цих мікроскопічних організмів для людини та природи.
Результатом вивчення даної теми в учнів повинні бути
сформовані уміння розпізнавати на фотографіях або моделях
одноклітинні, описувати будову одноклітинних організмів,
їх середовище існування, процеси життєдіяльності,
порівнювати ці ознаки з іншими вивченими одноклітинними
організмами. Також учні повинні застосовувати здобуті
знання на практиці, особливо для профілактики інфекційних
і паразитичних захворювань та про процеси життєдіяльності
і використання одноклітинних у побуті.

Вивчення теми «Рослини» передбачає формування в
учнів уявлень про рослину як живий організм; уміння
описувати ріст і розвиток рослинного організму;
порівнювати процеси фотосинтезу та дихання, статеве й
нестатеве розмноження; аналізувати значення живлення,
дихання, фотосинтезу, випаровування води в житті рослин;
розрізняти клітини, тканини та органи рослини; розрізняти
цибулину, кореневище, бульбу картоплі як видозмінені
підземні пагони. Учні повинні уміти планувати власні
спостереження, прогнозувати результати своїх власних
спостережень, практикувати ці досліди.

У процесі вивчення теми «Різноманітність рослин» в
учнів повинні сформуватися уміння розпізнавати рослини
різних груп (водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей,
голонасінних і покритонасінних), основні життєві форми
рослин, рослини різних екологічних груп, основні типи
угруповань. Також вони повинні уміти описувати будову тіла
і процеси життєдіяльності, які властиві рослинам різних
груп і відповідно порівнювати за вказаними ознаками
процеси, будову та життєві форми рослин.
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Ознайомившись з темою «Гриби», учні матимуть змогу
розпізнавати їстівні та отруйні гриби своєї місцевості,
застосувати знання на практиці, особливо з метою зберігання
продуктів харчування, профілактики отруєння грибами та
захворювань, що ними спричиняються.

Окрім того, програмою з біології для 6-го класу
передбачена постановка навчальних дослідів. Якщо
порівнювати попередні програми з оновленою програмою з
біології для 6-го класу, то сміливо можна стверджувати, що
експеримент уже не займає тут визначного місця, на відміну
від того, якої значущості він набував раніше. 

Предметом подальшого дослідження є емоційно-
ціннісний компонент навчальних досягнень учнів 6 класу.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ
Біологія. Навчальна програма для 6-9-х класів ЗНЗ.1.

URL: https://mon.gov.ua/ ua/osvita/ zagalna-serednya-osvita/
navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas.

Біологія: підручник для загальноосвітніх навчальних2.
закладів. 6-й клас) / Л.І. Остапченко та ін. Київ: Генеза, 2014.
224с.

Державний стандарт базової та повної загальної3.
середньої освіти. URL: www.mon.gov.ua (дата звернення:
25.09.18).

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: Світовий4.
досвід та українські перспективи / за заг. ред. О. В. Овчарук.
Київ: К.І.С., 2014. 112 с.

Збірник наукових праць

29



Катерина Коляда, здобувачка вищої
освіти ступеня магістр Університету
Григорія Сковороди в Переяславі,
м. Переяслав

КУЛЬТИВУВАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН НА
ПРИШКІЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ 

Традиційно склалося так, що школа – це не лише
навчальні класи, кабінети, коридори та зали, а це й шкільне
подвір’я, яке має свою структуру, що забезпечує реалізацію
необхідних функцій. Навчально-дослідна земельна ділянка
закладу освіти є базою проведення навчальних та
практичних занять, передбачених програмами з
природознавства, біології, трудового навчання, засвоєння
знань, формування  вмінь  та навичок, природоохоронної
роботи, саме тут  створюються умови для формування
дослідницьких компетентностей школярів [1]. Пришкільна
ділянка допомагає здійсненню основної мети, поставленої
перед педагогом – навчити дітей відчувати красу природи,
виховувати любов і бережливе ставлення до неї, формувати
почуття прекрасного, сприяти формуванню етичних взаємин
людини з довкіллям. Робота на ділянці має функцію
екологічного виховання, яка  полягає у виробленні навиків
розуміння природи, довколишнього середовища, вміння
цивілізовано вступати у контакт з природою, виховання
культури стосунків з довколишнім середовищем. 

Для учнів основної школи робота на пришкільній
ділянці – це практичні заняття, які дуже добре ілюструють
та доповнюють знання з біології. Класифікація рослин,
вивчення видових та родових  назв, спостереження за
періодами вегетації різних рослин, це не повний перелік
завдань, що можуть виконуватися на пришкільній ділянці.
Робота на навчально-дослідній ділянці повинна відповідати
віковим особливостям учнів, бути для них цікавою,
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розвивати допитливість, спостережливість, виховувати
високі моральні якості.

За положенням про навчально-дослідну земельну
ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-
виховних закладів на ній розміщуються такі відділи:
польових, овочевих, плодово-ягідних культур; квітково-
декоративний, колекційний, селекційно-генетичний,
зоолого-тваринницький, а також відділки: виробничий,
дендрологічний [5]. 

Квітково-декоративний відділок повен складатися з
колекційної ділянки одно-, дво- та багаторічних
декоративно-квіткових рослин, а також квіткових насаджень
(клумби, газони, рабатки, міксбордери та ін.), які можна було
б використовувати упродовж навчального року. 

Для створення колекції декоративних рослин  потрібно
враховувати новітні досягнення науковців та фахівців у
галузі ботаніки, квітникарства та фітодизайну. При цьому
варто вивчити біологічні особливості окремих видів
декоративних рослин та агротехніку їх вирощування,
підібрати асортимент рослин. За всіма нормами це повинні
бути аборигенні та культивовані декоративні рослини, які
можна було б використовувати під час навчального процесу
[4].

Найчастіше для таких цілей варто вирощувати:
однорічники – чорнобривці (Tagetes L.), калістефус
китайський (Callistephus chinensis L.), цинію (Zinnia L.);
дворічники – наперстянку (Digitális L.), гвоздику
(Dianthus L.); багаторічники – хризантеми (Chrysanthemum
L.),  хости (Hosta L.), представники роду очиток (Sedum L.),
представники роду лілія (Lilium L.), представники роду
Шипшина (Rosa L.), представники роду ірис (Iris L.),
представники родини злакових (Роасеае L.). Для озеленення
шкільного подвір’я можна використовувати найбільш
поширені види кущів, серед яких потрібно назвати
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представників родів Бузок (Syringa L.), Спірея (Spiraea L.),
Самшит (Búxus L.), Калина (Viburnum L.), Форзиція
(Forsythia L.). 

Серед багаторічників варто звернути увагу на таку
екологічну групу як ефемероїди – багаторічні рослини, які
утворюють цибулини, кореневища або бульби та мають
короткий період вегетації. До них належать представники
родів тюльпан (Tulipa L.), проліска (Scilla L.), підсніжник
(Galanthus L.), анемона (Anemone L.), сон (Pulsatilla L.), ряст
(Corydalis L.) та ін. Вегетують ефемероїди переважно
весною, але є пізньоосінні форми – пізньоцвіт осінній
(Colchicum autumnale L.). Варто звернути увагу на те, що
окремі представники цих родів є рідкісними та зникаючими
видами флори України,  разом з тим вони досить добре
відновлюються та зростають в культурі. 

Отже, робота на навчально-дослідній ділянці
розширює уявлення про багатий рослинний світ України,
разом з тим учні набувають елементарних навичок
проведення досліджень, що не лише активізує навчальну
діяльність учнів, а й мотивує до пізнання навколишнього
світу й себе як невід’ємної її частини, розвиває творчі
здібності, логічне мислення. 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ
Кільчицький П.Я. Методика викладання біології. Курс1.

лекцій. Для студ. біол. ф-ту. Київ: Фітосоціоцентр, 2005.
104 с.

Шухова Е.Т. Досліди з рослинами в курсі біології.2.
Біологія і хімія в школі 2006. № 4. С.49-52.

Троїцький М. Науково-дослідницька діяльність учнів3.
у позашкільному закладі освіти. Рідна школа. 2008. №7-8.
С. 79–80. 

Бугай О.В., Кириченко В.Т. Залучення школярів до4.
науково-дослідницької роботи з біології. Робота з

Проблеми та перспективи розвитку
біологічної освіти

32



обдарованими учнями. Харків: Видавнича група «Основа»,
2006. № 5. С. 20–21. 

Вербицький В. Дослідницька робота з біології і5.
сільського господарства в школах і позашкільних навчальних
закладах: історія і сьогодення. Рідна школа. 2008. №7-8.
С. 3–7. 

Петро Коханець, здобувач вищої освіти
ступеня магістр Університету Григорія
Сковороди в Переяславі, м. Переяслав
Валентина Лопатинська, кандидатка
педагогічних наук, доцентка кафедри
біології, методології та методики
навчання, Університету Григорія
Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИБУХОВОЇ
СИЛИ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ПЛІОМЕТРІЇ
У сучасній системі тренування школярів пліометричні

вправи є одним із засобів нарощування сили, швидкості,
потужності та спритності. У результаті виконання
стрибкових вправ зменшується ймовірність виникнення
травм, покращується робота внутрішніх органів, травної,
кровоносної та дихальної систем.

У швидкісно-силовій підготовці школярів велике
значення надається розвитку вибухової сили, яка
проявляється в стрибках, стартах, різкій зміні напряму руху
під час різних переміщень, у силових єдиноборствах із
суперниками. 

Незважаючи на широке використання у тренуванні
школярів різних модифікацій стрибків [1, 2, 7], дотепер при
розвитку вибухової сили недостатньо уваги приділяється
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пліометричним засобам. Водночас вплив стрибкових вправ
для розвитку вибухової сили школярів вивчений
недостатньо. У зв’язку з цим зазначена проблема актуальна
і важлива для розуміння біологічних основ теорії і методики
фізичного виховання.

Аналіз науково-методичної літератури показав, що
пліометричні навантаження ‒ обов’язковий компонент
підготовки у швидкісно-силових видах спорту [5, 6]. 

Одним із різновидів швидкісно-силових здібностей є
здібність, яка отримала назву «вибухова сила». «Вибухова
сила» – це здатність людини проявляти максимальні зусилля
за найменший проміжок часу. Вона має вельми суттєве
значення в низці швидкісно-силових дій, наприклад, при
старті в спринтерському бігу, в стрибках, метаннях, ударних
діях у боксі тощо [4]. 

Поняття пліометрика запропонував член збірної США
з бігу на довгі дистанції Фред Вілт у 80-х рр. ХХ ст. [4]. На
сьогодні змістове наповнення терміну пліометрика
розширилося. На наш погляд пліометрика торкається не
лише стрибкових методик тренування ніг, а й «стрибків
руками» ‒ віджимання, підтягування, ударів тощо.
Ключовим фундаментом пліометрії вважаємо швидкі,
інтенсивні та вибухові рухи з різкою та акцентованою
зупинкою, які посилюють дію сил гравітації чи тяжіння і як
наслідок ‒ рухів всіх рідин (крові, лімфи, міжклітинної,
кісткової речовини та ін.) в організмі людини. 

Тренування на основі ударного розтягування і різкого
скорочення м’язів призводить до нарощування швидкості
руху, різкості удару, дальності польоту снаряду у спортивних
метаннях, ігрових видах спорту, єдиноборствах тощо.
Основою ударного методу є стрибок чи акцентований рух і
різка зупинка в завершальній фазі. Після півметрового
стрибка зі спортивного снаряду чи трампліну додолу,
необхідно одразу ж вистрибнути вгору. Конче важливо, аби
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поміж фазами приземлення й подальшого стрибка перерва
була мінімальною.

У роботі «Основы специальной силовой подготовки в
спорте» Ю. Верхошанський [4] серед тренувальних вправ
розглядає «колові стрибки». З фітнес-степів чи широких
міцних дощок монтують своєрідні спадаючі сходинки
висотою 70, 50, 30, 10 см. Перші 10 вистрибувань і зіскоків
спортсмен робить на висоту 70см без зупинки. Згодом
найвищу сходинку відсувають вбік і кожну наступну висоту
50, 30, 10 см атлет долає по 10 разів аналогічним способом.
Для непідготовлених людей стрибки на різновисокі тумби
можуть бути травмонебезпечними. Тому перед
впровадженням пліометричної методики слід потренуватися
із гімнастичною скакалкою: без пересувань на двох чи одній
нозі, рухаючись  вперед, назад чи в боки, з глибокими
присіданнями, або додатковими навантаженнями. Можна
використати різкі випади з навантаженням та подальшим
вистрибуванням угору. 

У тренувальному процесі більшість тренерів здавна
використовують інтенсивні стрибкові вправи для
покращення швидкісно-силових показників дітей. Але
пліометричні навантаження та правильне харчування є
найефективнішими засобами профілактики спортивних
травм. Частота травмованості в усіх видах фізичної
активності впливає на оцінку рівня придатності
здоров’язберігальних і тренувальних методик та технологій.
Сьогодні у спортивній практиці вже використовують
показник травмогенності за одиницю часу. Зокрема, у роботі
Begizew et al. (2019) розглянуто фактори ризику, пов’язані із
травмами нижніх кінцівок серед бігунів на 10 000 метрів в
Ефіопії. Було показано, що частота травм, пов’язаних із
тривалим бігом, склала 0,35 травм за 100 годин роботи або
3,54 ‒ за 1000 годин роботи. Найчастіше травмованим
анатомічним місцем виявився колінний суглоб (33,6%), а
причиною ‒ напруженість (36,4%) (Begizew et al., 2019).
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На наш погляд, для розвитку вибухової сили школярів,
яка проявляється в стрибках, різкій зміні напряму руху під
час переміщень по майданчику, в ударах по м’ячу та в
силових єдиноборствах, найефективнішими є пліометричні
вправи. Методологічну основу цих вправ становить
пліометричний метод, який ґрунтується на стрибковій роботі
та інтенсивно-вибухових рухах з різкою зупинкою. Він
полягає у використанні кінетичної енергії тіла людини (або
снаряда) для попереднього розтягування м’язів і
накопичення в них додаткового пружного потенціалу
напруги, що підвищує потужність їх подальшого скорочення
в основній фазі руху. Різке розтягнення м’язів є сильним
подразником з високим тренувальним ефектом, що сприяє
розвитку вибухової сили м’язів та їх реактивній здатності.

Отже, стрибкові вправи є традиційним та ефективним
засобом розвитку вибухової сили школярів, оскільки
ґрунтуються на покращенні роботи внутрішніх органів,
травної, кровоносної та дихальних систем.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО
ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ У 6-МУ КЛАСІ 

Реформування сучасної загальноосвітньої школи
потребує акцентування уваги на формування
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компетентностей, що забезпечує активне використання
навчальних досягнень у нових ситуаціях, професійній
діяльності. Це може бути реалізовано в умовах
компетентнісного підходу до навчання. Саме він є одним із
перспективних шляхів реформування освіти в Україні, саме
ним забезпечується поступова пeрeoрiєнтaцiя системи освіти
на формування компетентної особистості, здатної
зaстoсoвувaти свої знання в житті. 

Кoмпeтeнтнoстi, на думку багатьох вчених, є тими
iндикaтoрaми, що дозволяють визначити готовність
здобувача освіти до активної участі в житті суспільства. Тому
перехід від освітньої моделі із надмірністю знань та
недостатністю зав’язків із практикою життя до освіти
кoмпeтeнтнiснoї потребує перегляду та дoкoрiннoї зміни її
змісту. 

Не зважаючи на велику кількість досліджень,
присвячених проблемі кoмпeтeнтнiснoї освіти учнів,
досягнення в розробці шляхів її вирішення (роботи таких
вчених, як Л. Барна, І. Бех, Н. Бібік, В. Бондар, І. Гудзик,
Н. Король, О. Локшина, О. Овчарук, О. Пометун, І. Родигіна,
О. Савченко, О. Падалка та інші), виникає протиріччя між
вимогами практичної спрямoвaнoстi навчання біології (з
oднoгo боку) i реальним станом її викладання (з іншогo
боку). 

Дуже важливо усвідомлювати значення шкільного
курсу біології для формування не лише специфічних
предметних вмінь та навичок, не абстрактних зaгaльнo-
прeдмeтних мислeннєвих чи логічних oпeрaцiй, a
конкретних життєвих вмінь, необхідних людині будь-якої
професії чи віку.

У зв’язку з цим виникає гостра нeoбхiднiсть значного
підвищення зв’язку теорії i практики в навчанні біології.
Знання основних біологічних законів i зaкoнoмiрнoстeй,
вміння зaстoсoвувaти ці знання при спілкування з живими
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об’єктами природи, a також здатність до прогнозування – та
база, на якій повинна ґрунтуватися будь-яка діяльність
людини.

Багато аспектів цієї проблеми недостатньо розкриті в
нaукoвo-пeдaгoгічній, методичній літературі i не знайшли
свого впровалдження у практиці робити школи. Проблема
використання знань на практиці вимагає переосмислення i
приведення її змісту у відповідність до сучасних вимог
сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo розвитку держави, науки i техніки.
Потребують аналізу ефективність програм i засобів навчання
в реалізації кoмпeтeнтiснoгo підходу до освіти школярів.

Аналіз програми та підручників з біології для 6 класу
дозволив нам виділити компетентності, які варто формувати
у рамках основних груп очікуваних результатів навчально-
пізнавальної діяльності («Знання», «Діяльність»,
«Ставлення»).

Компетентності, що забезпечують досягнення
очікуваного результату навчально-пізнавальної діяльності
«Знання»:

знання агротехнічних oсoбливoстей вирощування–
рослин; 

знання методів досліджень, що можуть–
застосовуватися у рослинництві, овочівництві, садівництві,
лісівництві тощо;

застосування знань для пояснення біологічних явищ і–
процесів; 

встановлення причинно-наслідкових зав’язків між–
будовою, функціями, еволюцією, екологією рослинних
організмів. 

Компетентності, що забезпечують досягнення
очікуваного результату навчально-пізнавальної діяльності
«Діяльність»:

уміння розмножувати і вирощувати рослини в умовах–
відкритого i закритого ґрунту; 
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уміння зaстoсoвувaти знання будови рослинного–
організму та фiзioлoгiчних процесів для отримання урожаю; 

здатність використовувати методи опису та визначення–
рослин; 

уміння проводити спoстeрeжeння, досліди та–
експерименти;

уміння oпрaцьoвувaти числові дані, отримані в–
дослідах;

уміння aнaлiзувaти oтримaнi дані, давати ефективну–
оцінку отриманих результатів.

Компетентності, що забезпечують досягнення
очікуваного результату навчально-пізнавальної діяльності
«Ставлення»:

eкoлoгiчнe мислення i свідомість, ставлення до–
природи як унікальної цінності, що забезпечує умови для
життя людства;

eкoлoгiчнa вiдпoвiдaльнiсть;–
використання рослинних ресурсів на eкoлoгiчних–

засадах; 
розуміння принципів сталого розвитку, уміння–

зaстoсoвувaти їх на практиці;
дотримання принципів біоетики у повсякденному–

житті; 
сoцiaльнa активність, свідоме ставлення до власної–

безпеки та безпеки оточуючих;
позитивні якості eмoцiйнo-вoльoвoї сфери:–

працелюбство, нaпoлeгливiсть, сaмoстiйнiсть,
вiдпoвiдaльнiсть, доброзичливість, повага до людей. 

Таким чином, організація процесу формування
компетентностей шестикласників у процесі вивчення
біології рослин повинна бути спрямована на засвоєння
учнями знань про закономірності функціонування
рослинного організму, його розвиток і взаємозв’язок із
живою та неживою природою, на оволодіння основними
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методами його пізнання, на усвідомлення  цінності таких
категорій, як життя, природа, здоров’я, на вироблення
ставлення до екологічних проблем, на застосування знань з
біології у повсякденному житті та майбутній професійній
діяльності, оцінювання їх ролі для суспільного розвитку,
перспектив розвитку біології як науки та її значення у
забезпеченні існування біосфери й людства. 

Формування в учнів 6-х класів предметних
компетентностей у процесі вивчення біології потребує
вдосконалення існуючої методики навчання. Ефективність
навчання біології, на нашу думку, може забезпечуватися
такими психолого-педагогічними умовами:

урахування індивідуальних особливостей учнів, їхніх1)
пізнавальних інтересів та професійного самовизначення; 

збагачення методичного арсеналу методів, прийомів,2)
засобів, форм навчання для стимулювання розвитку
предметної компетентності;

дослідницький підхід до навчання; 3)
розвивальне освітнє середовище. 4)
Формування предметної компетентності є необхідною

умовою вдосконалення освітньої практики навчання біології.
Предметна компетентність як особистісна інтегративна
характеристика забезпечує формування міцних і глибоких
знань про будову, функціонування, екологію, еволюцію
рослин, уміння застосувати біологічні знання на практиці,
підготовку до подальшої професійної освіти чи професійної
діяльності, що сприяє реалізації мети біологічної освіти.

Перспектива подальших наукових розвідок полягає в
удосконаленні компетентнісного підходу до навчання
біології у профільних класах. 
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АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ

Активізація пізнавальної діяльності – це створення
певної атмосфери навчання, при якій забезпечується вищий
рівень активності та самостійності учнів, що стимулюється
пізнавальним інтересом. При цьому спільно з учителем учні
активно працюють, формують нові ідеї, засвоюють уміння,
навички тощо.

Активізація пізнавальної діяльності учнів завжди
залишається в центрі уваги в педагогіці. У той же час
спостерігається зниження зацікавленості учнів до навчання,
інтелектуальна пасивність. Цим і пояснюється зацікавлення
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учителів до методів і прийомів, що активізують пізнавальну
діяльність. 

Основними умовами активізації пізнавальної
діяльності є:

перехід від фронтального навчання до навчання у–
малих групах. Учні працюють індивідуально, в парах або
групах по 3-4 особи. При цьому конкуруючий підхід
замінюється кооперуванням, співпрацею. Таке навчання
суттєво підвищує позитивний настрій учнів та їх мотивацію;

самостійний пошук інформації, при якому вчитель–
керує пошуком потрібної інформації, стимулюючи учнів на
пошук та оволодіння знаннями, що виходять за рамки
шкільної програми;

розвиток через творчість (самостійне створення–
продуктів праці); 

навчання через відкриття;–
евристичне навчання (метод евристичних бесід).–

Евристичні питання мають стимулювати думку, але не
підказувати ідею рішення;

проблемне навчання, яке передбачає створення–
учителем проблемних ситуацій і пошук учнями варіантів їх
вирішення. Проблемний підхід дозволяє застосувати такі
методичні прийоми, як виклад різних точок зору на одне і те
ж саме питання. Це заохочує учнів робити порівняння,
узагальнення та висновки;

використання процедур мислення, протилежних за–
змістом: аналіз і синтез, логічне й інтуїтивне, конкретне й
абстрактне мислення; 

навчання у діалозі; –
перехід від традиційного уроку до нетрадиційних форм–

і методів навчання;
використання новітніх інформаційно-комунікаційних–

технологій навчання; 
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використання ігрових технологій навчання. До–
дидактичної гри ставляться певні вимоги, які передбачають,
що ігрова діяльність на уроці має бути мотивована, а учні
мають відчути в ній необхідність; учителю необхідно
враховувати характер, темперамент, організованість, рівень
навчальних досягнень кожного з учасників гри; зміст гри має
бути цікавим для школярів; гра має завершуватися
отриманням результатів, які є цінними для учнів. 

дослідницький характер навчання;–
інтерактивне навчання [1, с. 27].–
Початок ХХІ століття характеризує суспільство як

постіндустріальне (інформаційне), в якому здійснюється
інформатизація всіх галузей науки і освіти. Інформаційно-
комунікаційні технології, що використовуються у процесі
навчання біології – це сукупність методів, програмно-
технічних засобів, інтегрованих з метою демонстрації та
використання даних в інтересах учасників освітнього
процесу. Поєднуючи інформаційні та комунікаційні
технології, вчитель не лише активізує освітній процес, але й
адаптує учнів до життя в інформаційному суспільстві. 

Нові ІКТ навчання дозволяють інтенсифікувати
освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння
та глибину засвоєння знань. 

Активне й ефективне впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій в освіту є важливим чинником
створення нової системи освіти, що відповідає вимогам
процесу модернізації традиційної системи освіти в світлі
вимог постіндустріального суспільства [2, с. 4].

Отже, від вирішення проблеми активізації пізнавальної
діяльності учнів залежить ефективність навчальної
діяльності, яка проявляється в міцному засвоєнні знань,
умінь, компетентностей, формуванні і розвитку стійкого
пізнавального інтересу до біології. Використовуючи різні
форми, методи і прийоми роботи, збагачуючи їх новими,
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нетрадиційними підходами, можна домогтися значних
результатів у забезпеченні високого рівня активності та
самостійності учнів.
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РЕАЛІЗАЦІЯ НАСКРІЗНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ
«ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК»

НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
Запити суспільства спрямовані на забезпечення

сучасної якості освіти із збереженням її фундаментальності
та урахуванням відповідних державних і особистісних
потреб та інтересів. Успішність реалізації розвитку
вітчизняної освітньої галузі пов’язується із формуванням
конкурентоспроможної, самостійної, творчої, активної,
мобільної особистості, умотивованої до самонавчання,
оволодіння досягненнями сучасної науки і технологій,
інтеграції в національний і світовий простір. Вагому роль у
розвитку таких якостей у підростаючого покоління має
відігравати природнича освіта, про що свідчать відповідні
компоненти стандартів.
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Рівня освіченості, що відповідає потребам часу, можна
досягти за умови спрямованості освітнього процесу на
розвиток умінь і навичок особистості, застосування на
практиці здобутих знань із різних навчальних предметів,
успішної адаптації людини в соціумі, професійної
самореалізації, формування здібностей до колективної
діяльності та самоосвіти. Отже, сучасна українська школа
має надати учням можливість самостійно навчатися,
розвиватися й удосконалюватись в окреслених напрямах. 

Для реалізації цих ідей виокремлено такі наскрізні
змістові лінії: «Екологічна безпека й сталий розвиток»,
«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека»,
«Підприємливість і фінансова грамотність» [3].

Наскрізні змістові лінії послідовно розкриваються у
процесі навчання й виховання учнів, є спільними для всіх
предметів і корелюються із ключовими компетентностями
[1, с. 25].

Реалізуючи змістову лінію «Екологічна безпека та
сталий розвиток» на уроках біології, педагог прагне
сформувати учня емоційно, духовно, соціально й фізично
розвиненим, здатним до життя у суспільстві, відповідальним
та екологічно свідомим, готовим брати участь у вирішенні
питань збереження природи.

Освітній процес нашого закладу зосереджений на
формування ключових компетентностей. Тому вся система
навчальних вправ і завдань спрямована на вдосконалення
практичних умінь і навичок. Намагаємося робити навчання
не нав’язливим, зацікавити учнів, викликати в них бажання
до набуття знань, умінь і навичок.

Вивчаючи тему «Рослини» у 6 класі, ми прагнемо до
усвідомлення учнями, єдності людини і природи, ролі
рослин в екосистемах; ціннісного ставлення до
навколишнього середовища. Вміння аналізувати значення
рослин для існування життя на Землі, прогнозувати наслідки
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вирубування лісів на планеті. Для цього використовуємо
навчальні ресурси – різноманітність лісових рослин.
Заплановано екскурсії до лісу Переяслава, прогулянки
місцевими луками [2, с. 15].

У 7 класі при вивченні теми «Поведінка тварин.
Ссавці», прагнемо до виявлення ціннісного ставлення до
тварин; ціннісного ставлення до навколишнього середовища.
Пояснюємо важливість збереження тварин різних груп для
сьогодення та майбутнього. Саме на цих уроках активно
обговорюється тема безпритульних тварин. Учні
залучаються до загальношкільної акції та допомагають
безпритульним собакам, якими опікується місцева,
громадська організація «У добрі руки».

У 8 класі при вивченні теми «Дихання. Профілактика
захворювань дихальної системи» спрямовуємо учнів на
усвідомлення важливості підтримання чистоти повітря в
громадських місцях, навколишньому середовищі. Вчимо
пояснювати вплив навколишнього середовища на дихальну
систему. Навчальним ресурсом є одна з розповідей про
Колумба і тютюн. Колумб у 1492 році завіз тютюн у Європу.
В одній сигареті міститься 3 міліграми нікотину. 50 % його
під час паління переходить у повітря, а 50 % – залишається
в недопалку і легенях палія. Визначте, яка маса нікотину
забруднила повітря з часу завезення його в Європу, якщо
вважати що: а) за день на планеті 1 мільярд осіб випалювали
по 1 сигареті; б) ті ж люди випалювали по 1 пачці сигарет за
день? З того часу розкладання нікотину не відбувалося? 

У 9 класі при вивченні теми «Принципи
функціонування клітин. Фотосинтез» наскрізна змістовна
лінія реалізується наступним чином. Учні усвідомлюють
планетарну роль фотосинтезу як одного з основних
механізмів підтримання гомеостазу в атмосфері. Аналізують
значення рослин для існування життя на Землі, прогнозують
наслідки вирубування лісів на планеті. Пропонуються задачі
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на оцінку значення фотосинтезу. Наприклад, людині на добу
потрібно 960 літрів кисню. Стільки ж його виділяє 5 дерев
за цей же час. Яка кількість дерев повинна рости в нашому
місті з кількістю населення 27500 осіб, щоб забезпечити їх
киснем?

Реалізація даної наскрізної лінії в навчальному процесі
забезпечить наступний результат.

Випускник / випускниця основної школи:
усвідомлює цілісність природи та взаємозв’язок її–

об’єктів і явищ;
піклується про своє здоров’я та здоров’я інших людей;–
пояснює явища живої природи, використовуючи–

наукове мислення;
самостійно чи в групі досліджує живу природу, планує–

і проводить спостереження та експеримент, виявляючи
допитливість;

аналізує й визначає проблеми довкілля, оцінює–
значення біології для сталого розвитку, відповідально діє в
природі, ухвалюючи обґрунтовані рішення;

добирає біологічну інформацію з надійних джерел,–
оцінює її достовірність, критично аналізує та застосовує в
життєвих ситуаціях, зокрема і в навчанні;

дотримується морально-етичних і правових норм,–
правил екологічної поведінки в довкіллі, уміє надавати
допомогу собі й тим, хто її потребує;

виявляє емоційно-ціннісне ставлення до довкілля,–
відчуває красу природи та радість її пізнання, отримує
задоволення від інтелектуальної діяльності.
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ВИКОРИСТАННЯ КІМНАТНИХ РОСЛИН НА
УРОКАХ БІОЛОГІЇ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ:

ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
Біологія – наука про життя, тому завдання вчителя –

допомогти учню сприймати шкільний курс біології як
розкриття та пізнання таємниць живої природи. Кожен
учитель прагне , щоб його заняття були не тільки цікавими
та збагачували знаннями, але й розвивали розумову та творчу
здатність учнів. Специфічною особливістю викладання
біології є широке використання наочності, підготовка та
демонстрація дослідів, спостереження за живими
організмами. Уміле використання природніх об’єктів,
зокрема, кімнатних рослин, разом з іншими засобами
навчання відіграють важливу роль у вирішенні навчально-
виховних завдань. 

Питання використання кімнатних рослин як наочності
для викладання біології в основній та базовій школі на
сторінках періодичних педагогічних видань піднімались не
одноразово, рекомендації по використанню кімнатних
рослин під час вивчення окремих тем є у навчальних та
методичних посібниках. 

Наприклад, у підручнику для студентів «Загальна
методика викладання біології» (автори Верзилін М. М.,
Корсунська В. М.) вказується, що живий куток з кімнатними
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рослинами є невід’ємною складовою кожного кабінету
біології. Це забезпечує уроки об’єктами живої природи, які
використовуються для демонстрації, виготовлення
тимчасових мікропрепаратів, проведення учнями
дослідницької роботи. Автори вважають, що склад
кімнатних рослин повинен відповідати навчальній програмі
та тематиці позашкільної роботи, не варто переобтяжувати
живий куток вибагливими до догляду та отруйними
рослинами [4]. 

У навчальному посібнику «Загальна методика
навчання біології» за редакцією Мороза І. В. пропонується
значна кількість кімнатних рослин для використання на
уроках біології та для створення живого кутка. Тут подано
перелік рослин, загальні відомості про догляд за ними,
вказано на основні теми під час вивчення, яких варто
використовувати ту чи іншу рослину [2]. Разом з тим,
запропоновано значну кількість рослин, які не відповідають
списку рекомендованих МОН України рослин для
вирощування в куточку живої природи. Деякі з них є
отруйними (дифенбахія, алоказія, фікуси, жасмин самбук)
або можуть завдати механічних пошкоджень учням під час
догляду (опунція, деякі види кактусів). 

У навчальному посібнику «Кімнатні рослини у
навчально-виховному процесі з біології» (автори Барна М.
М., Барна Л. С., Семенів О. О., Яцук Г. Ф.) показано
можливості використання кімнатних рослин під час
викладання біології в школі. Автори подають коротку
біологічну характеристику понад 100 видів кімнатних
рослин, наводять методику деяких дослідів, вказують як
можна використовувати даній рослини в позаурочній і
позакласній роботі з біології. Пропонують варіанти уроків
біології, на яких кімнатні рослини використовують в якості
засобів наочності та об’єктів для проведення лабораторних
робіт [1].
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У методичних рекомендаціях «Кімнатні рослини
куточка живої природи: (фото, паспорти та методичні
рекомендації вчителям біології)» – укладач Міронець Л. П.,
презентовано фото кімнатних рослин, включених до списку
рослин, рекомендованих МОН України для вирощування в
куточку живої природи, а також паспорти до кожної рослини
та рекомендації до їх оформлення, описано методику
постановки дослідної роботи учнів. Досить цікавою є
інформація про можливості застосування кожної кімнатної
рослини у навчально-виховному процесі з біології, зокрема
під час формування біологічних понять. Ця інформація
подана у вигляді таблиці, що є доступним для вчителя та
учнів [5].

Аналіз праць, присвячених проблемі використання
кімнатних рослин на уроках біології в основній школі
свідчить про те  що це питання постійно обговорюються
науковцями та педагогами-практиками. Використання
кімнатних рослин у освітньому процесі та позакласній
роботі з біології не лише підвищує інтерес до предмета, а й
до вивчення рослинного світу в цілому. 
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Нінель Срібна, здобувачка вищої освіти
ступеня магістр Університету Григорія
Сковороди в Переяславі, м. Переяслав
Людмила Довгопола, кандидатка
педагогічних наук, доцентка кафедри
біології, методології та методики
навчання, Університету Григорія
Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

УПЛИВ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

З БІОЛОГІЇ В УЧНІВ ШОСТИХ КЛАСІВ
У зв’язку з інтеграцією України до Європейського та

міжнародного освітнього простору, з’явилася потреба в
суттєвій модернізації освітньої сфери, підвищення її якості.
Одним із напрямків осучаснення системи освіти є
удосконалення методів і форм організації навчання. Серед
рішень цих актуальних питань є перехід від традиційної
(предметно зорієнтованої) до інноваційної (особистісно-
зорієнтованої) парадигми освіти, до інтерактивних методів
навчання, спрямованих на розвиток творчого потенціалу
особистості.

У сучасній психолого-педагогічній літературі
висвітлюються питання сутності інтерактивних методів
навчання і методика їх використання у закладах освіти,
зокрема, у працях М. Бухаркіної, Л. Карамушки, Н. Матяш,
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В. Мельник, Г. Селевко, Г. Сиротенко, Н. Побірченко,
Є. Полат, О. Пометун, Л. Пироженко, Л. Рибалко,
Ю. Шапрана та ін. [2, 3].

Природничі науки, зокрема біологія, є однією із
основних дисциплін при формуванні в дитини цілісного
світогляду, екологічного способу мислення, здорового
способу життя. А так як останнім часом проблеми світової
екологічної кризи, проблеми здоров’я людини зокрема і
суспільства в цілому, проблеми гармонійного розвитку
суспільства є першочерговими, доцільно розглядати предмет
«Біологія» як основний компонент загальної середньої
освіти. Біологія як шкільний предмет була, є та буде досить
важким у засвоєнні, що детермінується певними чинниками.
Серед них найважливішими є постійне оновлення і
поглиблення інформаційного потенціалу біологічної науки,
величезна термінологічна база дисципліни й широта
міждисциплінарних зв’язків. Усі ці моменти накладають свій
відбиток у освітньому процесі. Тому перед учителями
біології стоїть постійна проблема у підборі ефективних
методів навчання [2].

Здійснивши теоретичний аналіз науково-педагогічної
літератури інтерактивні методи навчання тлумачимо як
активні способи взаємодії учителя та учнів й учнів між
собою в освітньому процесі, під час використання яких
здійснюється продуктивне засвоєння знань із метою
формування предметної компетентності школярів у
закладах загальної середньої освіти.

Педагогічне дослідження рівнів сформованості
знаннєвого компонента біологічної компетентності учнів 6-
го класу проводилось на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 міста
Києва. У формуючому експерименті брали участь 25 учнів
шостого класу названого закладу загальної середньої освіти.
Первинний зріз знань (констатувальний етап педагогічного
дослідження) було зроблено на початку 2019-2020
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навчального року за допомогою комплексної контрольної
роботи з біології. 

Дослідно-експериментальне навчання (формувальний
етап педагогічного експерименту) здійснювалося на урочній
формі організації навчання біології у шостому класі з
використанням інтерактивних методів навчання. Розроблено
та впроваджено в процес вивчення курсу «Біологія» 6-го
класу уроки з елементами методів інтерактивного навчання:
«Мозковий штурм», «Мікрофон», «Коло-ідей», «Прес»,
«Мозаїка», «Акваріум», «Ажурна пилка», «Снігова куля»,
«Робота в групах», «Карусель», «Обери позицію» тощо, на
теми: «Різноманітність і видозміни кореня. Лабораторне
дослідження. Будова кореня», «Корінь – вегетативний орган
рослин. Будова кореня у зв’язку з його функціями», «Пагін:
будова та основні функції. Лабораторне дослідження. Будова
пагону», «Амеба, інфузорія – одноклітинні твариноподібні
організми» тощо. 

Наведемо приклад використання інтерактивних
методів навчання у процесі вивчення курсу «Біологія» 6 клас
на тему «Різноманітність рослин» [1]. Під час вивчення нової
теми учням рекомендувалося поділитися на групи й
виконати вдома випереджаюче завдання про різноманітність
голонасінних: І група «Клас Саговники», ІІ група «Клас
Гнетові», ІІІ група «Клас Гінкгові». Також, шестикласникам
пропонувалися різні проблемні запитання для групового
обговорення із метою мотивації навчальної діяльності.
«Мозковий штурм»: «Вічнозелені рослини – так ще
називають Відділ Голонасінні. Краса та велич ялини, її
стрункий таємничий силует здавна привертали увагу
людини. У голонасінних цікаві біологічні особливості й цикл
розвитку, знання яких дозволяє по-справжньому оцінити їх
місце і значення в еволюції рослин. Як, на вашу думку,
змінилася будова голонасінних порівняно зі вищими
споровими?». На закріплення вивченого матеріалу
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використовувався метод «Коло ідей»: «Як визначити вік
сосни, не пошкоджуючи її?», «Відомо, що єгипетських
фараонів ховали в тисових саркофагах. Як ви гадаєте,
чому?». При узагальненні та систематизації вивченого
матеріалу ефективним виявився організація «Мозкового
штурму»: «Як на вашу думку, чому Голонасінні віднесено до
окремого відділу?», «У чому відмінність між хвойними й
листяними деревами?», «Дуже часто в травні-червні
можна почути вислів «сосна цвіте». Чи не є це біологічною
помилкою?», використання методу «Мікрофон»: «Шишка
це –..», «Я дізнався про..», «Хвоя це –..», «Фітонциди це –..».
Для виконання домашнього завдання учням було
запропоновано власноруч створити колекцію шишок
хвойних, у підсумку, проведено конкурс «Найкраща колекція
Голонасінних» тощо.

Після завершення формувального експерименту було
здійснено контрольний зріз знань шестикласників. За
результатами проведеного педагогічного дослідження варто
зазначити, що (див. рис. 1), на початковому рівні до
експерименту (КГ) знаходиться 2 учні (10%), у той час як
після експерименту (ЕГ) ‒ 1 учень (5%); на середньому рівні
в КГ ‒ 9 учнів (45%), а в ЕГ ‒ 5 учнів (25%); на достатньому
рівні у КГ ‒ 5 учнів (25%), у той час як в ЕГ ‒ 9 учнів (45%);
високий рівень показали в КГ 4 учні (20%), а в ЕГ 5 учнів
(25%). 
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Рис. 1. Динаміка сформованості знаннєвого
компонента предметної компетентності учнів шостого класу
з курсу «Біологія» (у %).

Отже, кінцеві результати проведеного дослідження
підтвердили ефективність упровадження інтерактивних
методів навчання в освітній процес закладів загальної
середньої освіти при вивченні біології у шостому класі.
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Максим Суздальцев, здобувач вищої
освіти ступеня бакалавра Комунального
закладу «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» Харківської
обласної ради, м. Харків
Людмила Прокопенко, старша
викладачка кафедри природничих
дисциплін Комунального закладу
«Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської обласної ради,
м. Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ Й
ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Перед кожним випускником закладу загальної

середньої освіти рано, чи пізно постає питання вибору
професії. Такий вибір часто викликає палкі суперечки
батьків і дітей. Батьки впевнені, що їх слово в цьому питанні
має бути вирішальним, а діти хочуть самостійно здійснити
власний вибір майбутньої професійної діяльності.

Обрати собі професію – означає не лише обрати
майбутню роботу, але й бути прийнятим до певної групи
людей, враховуючи її етичні норми, правила, принципи,
цінності, спосіб життя. Професія – це соціальна
характеристика людини, яка вказує на її приналежність до
певної категорії людей, які займаються однаковим видом
трудової діяльності. Термін «професія» походить від
латинського кореня, що означає: говорити публічно,
оголошувати, заявляти. Звідси, до речі, і походить слово
«професор».

При виборі юнаками й дівчатами професії велику увагу
звертають на мотиви, котрі є психологічною основою вибору.
Під терміном «мотиви» розуміють все те, що спонукає
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людину до діяльності, цілі задля яких вона виконує ту чи
іншу роботу. Мотиви, як психологічні фактори поведінки
людини, посідають важливе місце в структурі особистості,
пронизують основні структурні утворення: спрямованість,
характер, емоції, здібності та діяльність. Учені
виокркмлюють дві групи мотивів. До першої групи належать
загальна мотивація, романтика професії, науково-пізнавальні
мотиви, мотиви суспільної значущості професії,
наслідування; до другої – усвідомлення перспективності
обраної професії, навчальні позакласні інтереси, бажання
бути корисним країні, вплив рідних і знайомих.

Вивченню мотиваційних структур життєдіяльності
присвячені роботи З. Фрейда, А. Маслоу, К. Роджерса,
Е. Ширяєва, Є. Васіна, В. Ядова, Б. Поршнєва та багатьох
інших вчених. Мотивація при виборі професії може бути
різною. Вона обумовлюється генетичною програмою й
індивідуальним досвідом, проявляється вибірковим
збудженням спеціалізованих мозкових структур. Термін
«мотивації поведінки» означає такий стан організму, який
спричинений потребою і змушує живу істоту до дії, до
активної поведінки за відсутності, зазвичай, зовнішніх
подразнень.

Реалізація мотивацій у цілеспрямованих актах
поведінки, переважно, супроводжується відповідними
емоційними реакціями [3]. Емоції (франц. emotion, лат.
emove – збуджувати, хвилювати) – це одна з форм
відображення мозком об’єктивної дійсності, коли домінує
суб’єктивний характер психічного процесу. Єдиного погляду
на походження емоцій немає. Так, центральна теорія емоцій.
У. Кеннона припускає наявність особливих структур мозку,
пов’язаних із позитивними та негативними переживаннями.
Експериментально доведено, що стимуляція різних структур
лімбічної системи мозку й гіпоталамусу викликають у
тварин і людини емоційні реакції. Нині ця теорія є найбільш
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обґрунтованою нейрофізіологічними, біохімічними і
фармакологічними даними. У переважній більшості випадків
збудження емоціогенних центрів залучає до реакції також
структури мозку, пов’язані з регуляцією вісцеральних
процесів. Стан цих процесів змінюється, що виявляє, в свою
чергу, модулюючий уплив на емоційний стан організму.
Існують дані і про вплив периферичних стимулів на
емоційну сферу [4].

Емоційне переживання виникає внаслідок збудження
емоціогенних структур лімбічної системи і зумовлене
певними нейрохімічними механізмами і характеризується
емоційним станом людини. Проте зв`язку між конкретним
емоційним станом і рівнем якогось медіатору дотепер не
виявлено.

Емоційний стан пояснюється відображенням на
вегетативному рівні, зміною частоти скорочень серця і
дихання, виникненням соматичних реакцій: міміки,
дрижання від страху, підстрибування від радості, станом
тривожності тощо. Тривожність є індивідуальною
властивістю особи, риса характеру, що проявляється
схильністю до надмірного хвилювання, стану тривоги в
ситуаціях, які загрожують, на думку цієї особи,
неприємностями, невдачами, фрустрацією тощо. 

Метою нашої роботи було встановлення адекватності
вибору професії за спеціальністю 091 Біологія в
Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської обласної ради та наявності підстав для
успішного навчання та оволодіння обраною професією
здобувачами вищої освіти.

Завданням дослідження було проаналізувати
літературу з цього питання, дослідити мотивацію навчання,
визначити ступінь тривожності й індивідуальні особливості
поведінки здобувачів вищої освіти. 
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У ході роботи проводилися дослідження та оцінка
поведінки з використанням різноманітних методів і методик.
Здобувачі вищої освіти оцінили: мотивацію навчання у ЗВО
за методикою Т. І. Ільїної, провели діагностику та самооцінку
тривожності за методикою Ч. Д. Спілбергера та
Ю. Л. Ханіна. 

За результатами дослідження мотивації навчання у
ЗВО, особливостей емоційного стану здобувачів освіти за
методикою Т. І. Ільїної було встановлено, що здобувачі вищої
освіти мають середній рівень мотиву (59%) також у них
переважають мотиви за шкалами «Набуття знань» і
«Оволодіння професією», що засвідчує адекватний вибір
професії та задоволеність нею. При проведенні діагностики
та самооцінки тривожності за методикою Ч. Д. Спілбергера
та Ю. Л. Ханіна встановлено, що показники ситуативної та
особистісної тривожності у здобувача вищої освіти
знаходяться на помірному рівні.

Отже, в ході проведеної роботи було визначено середні
показники мотивації навчання у закладі вищої освіти,
проведена діагностика та самооцінка тривожності в
здобувачів вищої освіти. Отримані результати свідчать про
адекватний вибір професії та задоволеність нею і дають всі
підстави для успішного навчання та оволодіння обраною
професією здобувачами вищої освіти за спеціальністю 091
Біологія в комунальному закладі «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» Харківської обласної ради.
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Анна Сумцова, здобувачка вищої освіти
ступеня бакалавр Комунального закладу
«Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської обласної ради,
м. Харків

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Наукова робота є важливою ланкою освітнього процесу
в закладах вищої освіти, органічною складовою професійної
підготовки майбутніх викладачів, зокрема способом і
засобом самоорганізації, вироблення стратегічної й
тактичної поведінки в педагогічному та науковому дискурсі,
невід’ємним супутником опанування навчальними
дисциплінами. Значущість наукової роботи студентів і
магістрантів визначена загальноукраїнськими освітніми
нормативними документами, університетськими
положеннями про організацію навчання та відображена в
навчально-методичних комплексах [2, 3].

А. Нікітіна, досліджуючи наукову роботу магістрантів-
філологів у процесі опанування лінгвістичними
дисциплінами, доводить, що сучасний магістрант, відповідно
до чинних вимог, має оволодіти професійними вміннями й
навичками викладача й дослідника – опанувати
дослідницьку компетентність. На це й спрямована наукова
робота в різних її формах і видах, насамперед під час
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вивчення дисциплін, що формують професійно значущу
компетентність студентів [3].

Б. Буяк підкреслює взаємозв’язок наукової роботи й
інноватики, стверджуючи, що основними засадами
сучасного закладу вищої освіти є: навчання, наука та
інновації [1]. На думку дослідників, саме наукова діяльність
слугує посиленню іміджу навчального закладу на ринку
освітніх послуг та сприяє інтеграції у європейський і
світовий простір.

Варто зазначити, що наукова діяльність студентів не
лише підвищує інтерес до набуття нових знань, але й сприяє
глибшому вивченню прикладних проблем науки, пов’язаних
із професійним самовизначенням і педагогічною
компетентністю.

Нами розглянуті основні напрямками наукової
діяльності студентів, а саме: самостійна робота студентів у
формі індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ);
річне планування конференцій, участь у яких є
обов’язковою; річне планування конкурсів, у яких студенти
беруть участь; оформлення електронного портфоліо
студента.

Аналізуючи результати дослідження за вказаними
напрямками, констатуємо, що: самостійна робота студентів
у формі індивідуальних науково-дослідних завдань виконана
всіма студентами експериментальної групи в повному обсязі;
річне планування конференцій проведено й отримані
емпіричні дані статистично оброблені; річне планування
конкурсів різних рівнів проведено; вимоги щодо оформлення
електронного портфоліо студента виявляють
рекомендаційний характер. Його використання і
впровадження узгоджено на рівні кафедри природничих
дисциплін і деканату психолого-педагогічного факультету.

Результати навчання студентів контрольної та
експериментальної груп наведені в табл. 1.
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Таблиця 1
Узагальнено-порівняльні результати успішності

студентів

Отримані дані засвідчують, що в експериментальній
групі успішність зросла на 2,25 % у порівнянні з
контрольною.

Порівняльна характеристика динаміки успішності
студентів досліджуваних груп презентована на рис. 1. Нами
порівнювалась загальна успішність за три роки навчання із
результатами успішності 7 семестру четвертого року
навчання.

Отримані дані свідчать, що за період проведення
експерименту, в контрольній групі успішність підвищилась
на 2 %, тоді як в експериментальній групі на 5,05 %, отже
різниця складає 3 %, що підтверджує робочу гіпотезу.

Рис. 1. Порівняльна характеристика успішності
студентів
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Узагальнюючі результати наукової діяльності студентів
наведені в табл. 2. Із даних таблиці видно, що
результативність наукової роботи підвищилась в
експериментальній групі на 1,48 % порівняно з
експериментальною, але різниця між відсотковими
значеннями четвертого курсу, порівняно з третім,
виявляється значною.

Таблиця 2
Узагальнено-порівняльні результати наукової роботи

Так в контрольній групі ця різниця складає 3,52 %, тоді
як в експериментальній – 6,32 %, що практично вище в
2 рази. В результатах наукової роботи студентів продовжує
простежуватись позитивна динаміка (рис. 2).

Рис. 2. Порівняльна характеристика динаміки
науково-конкурсної діяльності студентів
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Кореляційний аналіз (рис. 3) підтверджує існування
позитивного взаємозв’язку між обраними нами критеріями,
отриманий коефіцієнт кореляції (r = 0,88) з високою
достовірністю підтверджує, що чим вищий результат
успішності студентів тим більш інтенсивна участь у науково-
конкурсній роботі.

Рис. 3. Взаємозв’язок наукової діяльності студентів
та успішності навчання

Отже, нами підтверджено існування позитивного
взаємозв’язку між успішністю навчання майбутніх учителів
та науковою діяльністю. Також, отримані нами дані
дозволяють зробити висновок, що обрані напрямками
наукової діяльності є ефективними засобами професійного
розвитку майбутніх учителів.
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НАПРЯМ 2. ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРАКТИЧНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ

ЗДОРОВ’Я

Bohdan Dovhopoly, higher education
applicant of junior bachelor’s degree KNEU
Kyiv College of Information Systems and
Technologies, Kyiv

USE OF INFORMATIONAL TECHNOLOGIES BY
MEANS OF DISTANCE LEARNING IN THE PROCESS

OF EDUCATION
Distance learning has an important place in the field of

education right now. One of the main reasons for it becoming one
of the main forms of training had been the global pandemic of
COVID – 19. Today, educational institutions use a variety of
electronic platforms for distance learning, namely: Moodle,
Microsoft Teams, ZOOM and more. Some of them involve the
acquisition of knowledge by students in the form of conferences
(video and audio communication), others – contain only
educational materials for self-preparation (work program of the
educational component, development of lectures, practical,
laboratory, indicative questions for exam preparation and a lot of
other useful information). But it is important to combine the two-
way exchange of information between teacher and student, in
particular to create an environment for interviewing and assessing
students.

The aforementioned problem can be solved using Google
applications [1]. In the process of training it is advisable to use
the services of this company. Here are examples of their
applications. The educational courses were developed in the
Google Classroom, with the help of which the participants of the
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educational process have the opportunity to create and organize
tasks and to develop technologies and ways for solving them.
With Classroom, students can save their work files and tasks on
Google Drive and communicate directly with teachers and
classmates. In addition, with the administration software for the
survey, which is part of the Google Docs Editors web package
offered by Google – Google Forms, the teacher can create test
databases of varying complexity and interview students.

It is attractive to the teacher to automatically generate an
electronic journal of progress with reports of each student. For
lectures, it is advisable to use a videophone service – Google
Meat. Its positive side is the unlimited video conferencing time
compared to ZOOM (the conference lasts no more than 40
minutes), and the ability to access the digital interactive
whiteboard – Google Jamboard. It is advisable to schedule online
classes in Google Calendar, which is also convenient for
scheduling classes by the teacher. 

Thus, we can conclude that modern information technology
is an integral part of the educational process of educational
institutions and provide the acquisition of subject competencies
by students.

REFERENCES
Google Classroom – Додатки в Google Play1.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.androi
d.apps.classroom&hl=uk&gl=US.
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USE OF SMART TECHNOLOGIES IN THE
EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATION

INSTITUTIONS
The development of modern society is determined by

global changes caused by the constant development of
information systems and technologies, computerization and
introduction of technical innovations in the field of professional
activity and life of each individual. The existing breakthrough in
the development of informational technologies encourages
everyone to master them. It is quite logical to believe that the
modern society is undergoing a significant informational
transformation, which is determined by a qualitatively new stage
of its development, namely – the formation of Smart-society.

In the process of modernization of education there is a need
to understand new concepts, modern educational technologies,
to clarify the essential features and prospects for use in the
practice of universities.

Among the numerous works on the problem of smart
technology research, the most significant are the studies of the
next scientists: Uk. Dong, D. Foray, Van Ark, J. Goddard,
L. Kempton, P. Vallance and others. Some aspects of the
introduction of Smart-technologies in the educational process are
examined in the works of B. Abdrakhmanova, G. Bonch-
Bruevich, K. Johnson, S. Kadzita, K. Kim, G. Kosenko, H. Pen,
S. Yakubov, N. Tikhomirova, V. Tikhomirov, J. Yakinin and
others. The method of practical use of Smart Board technology
was studied by V. Abramov and T. Kosenko. O. Glazunova has
studied the problem of Smart approach of the formation of e-
learning courses on the MOODLE platform, while M. Kodenska
has studied perspectives for the development of smart
technologies.
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In the smart-society there is a clear tendency to replace the
traditional model of learning with the model of «smart learning»
(Smart-education). The latter is manifested in an interactive
educational environment by means of computeral and
informational technologies without limitation by time and
territorial barriers. The task of smart-education is to provide an
opportunity for each student not only to acquire knowledge
independently, but also to build their own educational strategies.

Thus, Smart-education is realized through the use of
pedagogical smart-technologies in the educational process. The
basis of its development is a global informational network.
Smart-technologies reveal the features of an interactive
educational complex, which enables the creation and distribution
of educational multimedia and methodological materials to a
wide range of people.

S. Ivanov notes that «SMART-education technologies are
a concept that provides a comprehensive modernization of all
educational processes, as well as methods and technologies used
in these processes. The concept of SMART in the educational
context entails the emergence of new technologies such as smart
boards, smart screens, Internet access from anywhere and so on.
Each of these technologies allows you to build a new process of
content development, its delivery and updating. Learning
becomes possible not only in the classroom, but anywhere: public
places, such as museums or cafes or even at home. The main
element that connects the educational process is active
educational content, on the basis of which a single repository is
created, which allows you to remove the time and space
constraints» [1].

Thus, smart-technologies encourage the use of two specific
approaches to the organization of the educational process in
universities, namely: synchronous and asynchronous. In
synchronous learning, the teacher and the student are
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simultaneously involved in the learning system in the classrooms
of the university, and in asynchronous – they are distanced from
each other, communicate with each other by means of smart-
technologies.

Summarizing the above, we can conclude that the use of
smart-technologies in the educational process contributes to: 

integration of educational institutions into a single–
educational space;

free access of students to educational resources using the–
capabilities of the global electronic network;

ensuring the communicative mobility of participants in the–
educational process;

reducing the cost of organizing the educational process; –
improving the quality of the educational process by–

activating the creative potential of students;
motivation for cognitive activity of students;–
organization of self-improvement by developing individual–

educational strategies;
accessibility of presentation and interactivity of educational–

material;
the ability to process an unlimited amount of information; –
formation of professional skills necessary for future–

professional activity.
Means of modern smart-education are: Smart Board; Smart

art; Smart Classroom (stationary and mobile ones); virtual
laboratories with the use of smart-technologies and distance
learning technologies (e-learning, m-learning); mobile devices;
small wireless presentation tools; electronic systems that provide
individual learning trajectory; «Intelligence trainings», etc.

In addition, important role in the educational process
belongs to such technical means as: smartphones, tablets, laptops,
projectors, smart TVs and more. Using them allows students to
submit educational information in the form of reports, electronic
presentations, videos, web pages, websites, blogs, etc. Thus,
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technical media encourage students to quickly find the necessary
materials for a particular program of discussions and debates.

One of the newest smart technologies is an interactive
software and technology training complex that is based on Smart
Board. It combines a range of electronic tools and software,
namely: touch panel, personal computer, multimedia projector
and related communication equipment. The interactive
whiteboard is a powerful multimedia tool with all the capabilities
of a computer. It allows you to use existing software resources,
independently create original developments of educational
programs that can be adapted for students of different levels of
training, different cognitive interests, different professional
orientations and more. The use of an interactive whiteboard
contributes to the intensification of the educational process,
creates an atmosphere of interactivity and motivation of students
to acquire new knowledge, develops their creative potential and
communication skills and more. Smart Notebook features allow
you to display learning material online, record and highlight it
with a special marker, make written comments on top of the
screen image, pin objects, move them, add images, photos,
videos, text and a variety of graphics. The visualized information
presented on the Smart interactive whiteboard can be transmitted
to students via the Internet, stored on magnetic media, printed
out, sent by e-mail or posted on university websites.

In the process of conducting educational classes (lecture,
seminar, practical, laboratory) using an interactive whiteboard,
students focus on: the essential features of the phenomenon being
studied; on establishing the interdependencies of its individual
components; on determination of the most significant features of
the studied phenomenon; on elucidation of regularities and
forecasting of probable variants of its further development, etc.
At the same time, there is a need to create informational content
for various disciplines, which greatly facilitates the coworking
of students and teachers, because it allows you to quickly find,
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organize and analyze existing educational information, which
becomes more accessible for understanding and learning. It is
worth noting that in this context there is no need for notes,
because the use of smart-technology provides the opportunity to
obtain an electronic version of the lesson with the marks and
comments of the teacher. The set of Smart Notebook files with
the content of lectures and practical classes acquires great
significance in the preparation of students for modular and final
control, as well as in the conditions of distance education.

An important aspect of the use of Smart-technologies is the
maintenance of a personal blog by a teacher of a higher education
institution, which leads to informal interaction with students and
allows to accelerate the achievement of a certain educational
goal. Properly organized blog performs a number of functions,
namely: informational, scientific, didactic, methodological,
communicative and reflective.

One of the Smart-technologies is a webquest technology,
the use of which significantly optimizes the educational process
in higher education. Webquest technology is a set of methods and
techniques for organizing research activities with elements of
role-playing games, in the process of which students seek the
necessary information using Internet resources.

Webquests are miniature projects that show signs of
problems. In order to solve them, students not only select a large
amount of necessary Internet information, but also direct their
activities to its thorough analysis, systematization and further
presentation. Webquest technology is a didactic structure in
which the teacher forms the search activity of students,
determines the parameters and time limits of such activity. It
allows you to work in groups (from three to five participants),
develop competitiveness, communication skills and leadership
skills, increase internal motivation for the process of acquiring
knowledge, form responsibility for the results of activities, teach
teamwork (planning, division of functions, mutual assistance,
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mutual control), promote the ability to find rational ways to solve
a problem situation, develop public speaking skills and more.
The condition for using this technology is access to Internet
resources.

The use of web-quest technology involves compliance with
certain stages, among which the most important are: 

definition of the theme, purpose and tasks of the mini-–
project; 

selection of Internet resources, search for the necessary–
information; 

development by the participants of the web-quest–
technology of the solution of the mini-project; 

creation of web pages and web sites, their presentation; –
discussion of the results of the web project, its evaluation.–
At the first stage of the mini-project, preparatory work is

carried out, the university students are acquainted with the topic,
the final formulation of the main problem (worked out by all
participants), the definition of tasks to be solved.

The next step is to identify the Internet sites where you can
find the information you need. Applicants must understand the
principles of material selection, learn to distinguish the main
from the secondary, to effectively select material related to the
subject of the mini-project. 

The development stage of the mini-project solution reveals
the greatest development potential. It promotes the development
of critical thinking, develops the ability to compare and analyze,
classify objects and phenomena, think critically, work in a team,
communicate, publicly defend one’s point of view, and so on. 

The results stage involves the selection of information on
the solution of the mini-project and its placement on a web page
or website. It can be presented in the form of text messages,
database, graphics (graphs, charts, diagrams), slide shows,
booklets, animations, posters, photo reports.
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The stage of discussing the results of work should be
conducted in the form of a conference, round table, or a seminar
with the possibility of organizing a dialogue using electronic
resources online. At this stage, students develop responsibility
for the work done, self-criticism, self-esteem, mutual support,
the ability to speak to the audience, defend their own opinions
and more. Evaluation is carried out according to pre-defined
criteria, which take into account the autonomy of project
participants, their autonomy, activity, creativity, critical thinking,
independence, communication, etc.

The web quest contains the following main elements: 
introduction (the purpose, tasks, problem situation and–

terms of performance of the mini-project are resulted); 
links to electronic network resources that contain the–

necessary material for the web-quest (e-mail addresses,
information sites, educational electronic resources, etc.); 

step-by-step description of the task execution process–
(principles of information processing are given);

the result (the results of the task, the presentation of the–
results, their practical application, prospects for further
independent work on this topic are published).

Thus, Smart-education can serve as an effective component
of the educational system, which defines a new type of education
that involves the implementation of the educational process using
appropriate informational Smart-technologies. The use of the
Smart Board interactive software and technology educational
complex and webquest technologies in the educational process
is considered promising, as well as active maintenance of a
personal educational blog by teachers. Further research is needed
to improve the higher education system, which should be based
on the updating of learning technologies in line with current
trends in smart society, namely – to provide for the use of
multimedia education («m-learning») and social networks («s-
learning»).
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ В УМОВАХ
ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

В умовах карантину працівники шкіл та університетів
змушені переходити на інший вид навчання – дистанційний.
Поки більшість із нас відкривали для себе мультимедійні
засоби навчання, освітні технології займають вагоме
значення в організації освітнього процесу. Питання щодо
організації самостійної роботи студентів в умовах
дистанційного навчання набуває особливої актуальності.

Питанню віртуальної освіти відведена велика частина
інформації у науковій літературі, особливо за останній рік.
Дистанційна система навчання перебуває у центрі уваги
науковців, сучасна ситуація в світі засвідчує подальше
активне дослідження у цій сфері. Проблемами теорії,
методології та методики дистанційного навчання займались
такі науковці, як В. Кухаренко, С. Вітвицька, В. Ясулайтіс,
Е. Полат, А. Петров, О. Тищенко та багато ін. [1].

Дистанційне навчання – нова форма організації освіти,
що потребує використання сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, які надають змогу навчатися на
відстані без особистого контакту між викладачем і студентом
[2]. За таких умов викладач виступає в ролі не лише
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організатора освітнього процесу, а й консультанта, й
одночасно з цим акцент у навчанні зміщується на самостійну
роботу студента. 

У сучасній науковій літературі є різноманітні
трактування поняття «самостійна робота». Нам імпонує
визначення С. Гончаренко, який стверджував, що:
«Самостійна робота – це така форма навчальної діяльності,
при якій йде спрямованість на формування самостійності
студентів. Відбувається засвоєння студентами знань, вмінь,
навичок за умови запровадження відповідної системи
організації всіх видів навчальних занять. Мета самостійної
роботи при такому тлумаченні – формування самостійності
як риси особистості і засвоєння знань, умінь, навичок»
[4, с. 88]. 

Студенти сьогодення – діти Z або «мережеве»
покоління, для якого електронний спосіб отримання
інформації є нормою життя. Дистанційна освіта – це
принципово новий, високотехнологічний підхід до процесу
передачі та засвоєння знань, а також дуже гнучка система
освіти. Крім того, використання нових платформ для
навчання (Zoom, Teams, Microsoft Class) і сучасних
технологій для самостійної роботи дозволяє перетворити
студентів із пасивного слухача в активного користувача, який
здатний сформулювати, проаналізувати проблему та знайти
шляхи її вирішення. Через це запровадження високих
технологій в освітній процес вітається молоддю.
Популярність дистанційних методів освіти пояснюється
гнучкістю та доступністю цих технологій, адже для цього
треба лише мати інтернет й інстальований додаток [3].

Щоб самостійна робота була ефективною, студент має
глибоко усвідомити її необхідність, мету й важливість для
себе. 

Факторами успіху в самонавчанні є: вмотивованість,
допитливість, використання системного підходу, уважність,
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працелюбність, формування звички здійснювати самостійне
навчання, регулярне оновлення або чергування методик чи
способів самостійного навчання [6].

Основними мотивами самостійної діяльності студента
є навчально- пізнавальні та професійні мотиви. Явними
стимулами можуть бути інтереси, відповідальність.
Здійсненню самостійної діяльності можуть заважати такі
проблеми, як відсутність досвіду самостійної роботи,
недостатні вмотивованість та вольова саморегуляція.
Важливим є врахування психологічних особливостей
кожного студента в побудові процесу дистанційного
навчання (для цього педагогам рекомендують провести
декілька тестів зі студентами на визначення типу пам’яті,
найкращого виду навчання, тощо). Це є важливим
педагогічним завданням, вирішення якого здатне
підвищувати самостійність й ефективність освітнього
процесу, а саме дистанційне навчання – більш
результативним [7]. 

Отже, дистанційна форма навчання – це новий, не
схожий на інші, вид навчальної діяльності. Доцільно
виокремити, на нашу думку, зосередженість здобувачів
вищої освіти на самостійній роботі, навичках й уміннях,
здобутих під час традиційної форми навчання, стимулюванні
пізнавальної активності та творчого ставлення до процесу
засвоєння знань, які є основою для подальшого
професійного зростання [7]. 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ
Адамова І., Головачук Т. Дистанційне навчання:1.

сучасний погляд на переваги та проблеми. Чернівці, 2012.
С. 3.

Прибилова В. Проблеми та переваги дистанційного2.
навчання у вищих навчальних закладах України. Проблеми
сучасної освіти. 2013. № 4. URL: https://periodicals.
karazin.ua/issuesedu/article/view/8791.

Проблеми та перспективи розвитку
біологічної освіти

78



Шевченко Т. І. та ін. Застосування технологій3.
електронного навчання як засіб підвищення ефективності
навчального процесу. Удосконалення якості підготовки
лікарів у сучасних умовах: матеріали наук.-практ. конф. з
міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2016 р. Полтава,
2016. С. 242–243.

Гончаренко С. У. Методика як наука. Неперервна4.
педагогічна освіта: теорія і практика. 2001. Вип.1. С. 86-95.

Костюк Ю. Л., Левин И. С., Фукс А. Л. Массовые5.
открытые онлайн курсы – современная концепция в
образовании и обучении. Вестник Томскогого
сударственного университета. Управление, вычислительная
техника и информатика. 2014. (№1 (26)). С. 89–98.

URL: http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-525-7802-6.
samostiyna-robota-studentiv-faktori-uspihu_kafedra-inozemnih-
mov 

Вожегова О.В. Організація самостійної роботи7.
студентів у процесі дистанційного навчання. Кривий Ріг,
2020. С. 25–37.

Вікторія Горбачевська, здобувачка вищої
освіти ступеня магістр Університету
Григорія Сковороди в Переяславі,
м. Переяслав

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЙ ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЗДОРОВ’Я У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ

ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
Упродовж останніх років, завдання щодо формування

і зміцнення здоров’я школярів, включаючи створення
безпечних умов для навчання, є важливими як у системі
освіти так й охорони здоров’я. Поглиблений аналіз змісту
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Законів України «Про загальну середню освіту» (2020), «Про
Стандарт початкової освіти» (2018), Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа» (2016),
Санітарного регламенту для закладів загальної середньої
освіти (2020) визначає необхідність вирішення важливих
завдань сучасної освіти, які чітко спрямовані на здоровий,
інтелектуальний і соціально-безпечний розвиток кожної
дитини, як особистості. До принципів концепції «Нова
українська школа» також входять здоров’я та безпека [7]. 

Про обов’язкове застосування спеціальних методів,
спрямованих на формування, збереження, зміцнення
здоров’я школярів, засвідчують дані проведених фізіолого-
гігієнічних та психолого-педагогічних досліджень
(С. Вітріщак, С. Жук, С. Гозак, Г. Даниленко, Н. Полька та
ін.) [3; 4; 9]. 

Визначення поняття «здоров’язбережувальні
технології» трактувалися різними науковими діячами у сфері
педагогіки, гігієни, психології, зокрема Т. Бойченко, М.
Гончаренко, С. Дудко, О. Ващенко та ін. 

Так, науковець С. Дудко зазначає, що
здоров’язбережувальна технологія – це створення
сприятливого для здоров’я учнів освітнього
здоров’язбережувального середовища [6, с. 45]. Т. Бойченко
вказує, що технології збереження здоров’я включають
проведення відповідних коригувальних, психолого-
педагогічних, реабілітаційних заходів з метою поліпшення
якості життя особистості, формування більш високого рівня
її здоров’я [2, с. 1-4]. 

Дослідники С. Лупаренко та М. Гончаренко
рекомендували базову класифікацію
здоров’язбережувальних технологій, до якої відносять:
медико-гігієнічні технології; фізкультурно-оздоровчі
технології; екологічні здоров’язбережувальні технології;
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технології забезпечення безпеки життєдіяльності; лікарсько-
оздоровчі технології; соціально-адаптуючі й особистісно
розвивальні технології; здоров’язбережувальні освітні
технології [5, с. 30-38]. 

Про необхідність упровадження
здоров’язбережувальних технологій в освітні заклади,
свідчать показники окремих груп захворювань серед
школярів. Аналіз результатів щорічних профілактичних
оглядів серед учнів викликають занепокоєння, особливо
показники захворюваності на сколіоз, порушення осанки,
зниження гостроти зору [8]. 

Таблиця 1
Показники захворюваності учнів за 2020 р.:

Таблиця 2
Показники захворюваності учнів за 2019 р.:

Варто зазначити, що рівень захворюваності опорно-
рухового апарату й органу зору у старшокласників вищий,
ніж в учнів початкової школи.

Отже, з метою профілактики виникнення порушень
постави та захворювань органу зору, необхідно
дотримуватися норм Санітарного регламенту для закладів
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загальної середньої освіти (Наказу МОЗ України від 25.09.
2020 року № 2205).

Змістом санітарно-гігієнічних вимог до освітнього
середовища передбачено: розміщення учнів із патологією
органу зору за першими робочими столами в 1-му ряду (від
світлонесучої стіни); використання і розташування різних
видів навчальних меблів, відповідно маркування [10].

Упроваджено нормування до кабінетів інформатики:
норми освітленості на екрані ПК – не менш 200 лк, на
клавіатурі, робочому столі – до 400 лк; упродовж заняття
виконуються вправи з метою профілактики зорової та
статичної втоми [10].

Науково підтверджено, що негативна динаміка
погіршення здоров’я дитячого населення тісно
взаємопов’язана з невідповідними умовами внутрішнього
шкільного середовища [4; 9]. 

Отже, заклади загальної середньої освіти, які готові
створювати відповідні гігієнічні умови для зміцнення та
збереження здоров’я школярів, відкривають можливості
щодо формування гармонійного фізичного розвитку дітей.
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Світлана Козачук, здобувачка вищої
освіти ступеня магістр Рівненського
державного гуманітарного університету,
м. Рівне

УПЛИВ ПРОЄКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА
ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА

ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СТАРШОКЛАСНИКІВ

Освіта є глибоким суспільним явищем, яке визначає
напрями розвитку людської цивілізації, формує ідеали та
цінності особистості, суспільну свідомість. Вона вимагає не
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просте накопичення знань учнів, а вміння працювати з
інформацією, аналізувати її, вибирати потрібне, робити
правильні висновки на основі накопичених знань. 

Для розвитку в учнів творчого мислення, фантазії на
допомогу вчителю приходять інноваційні педагогічні
технології, однією з яких є метод проєктів, що органічно
вписується в освітній процес вивчення природничих наук.
Працюючи над проєктом, учні оволодівають комплексом
біологічних умінь (пізнавальних, практичних, оціночних),
основами взаємодії один із одним і рефлексією, вчаться
здобувати нові знання, а також інтегрувати їх.

Суттєвими особливостями цього методу є
суб’єктивність школяра, діалогічність, креативність,
контекстність, технологічність і самодіяльність учнів, які
виникають у процесі реалізації методу проєктів [2, с. 59].

Проєктна технологія передбачає системне послідовне
моделювання вирішення проблемних ситуацій, які
потребують від учасників освітнього процесу пошукових
зусиль, спрямованих на дослідження та розробку
оптимальних шляхів створення проєктів, їх неодмінний
захист і аналіз результатів. 

У результаті впровадження проєктної технології у
навчальному закладі створюється інноваційно-розвивальне
середовище, що передбачає такі процеси: мотивацію
навчальної діяльності; проблемно-креативну спрямованість,
інтерактивну організацію освітньої діяльності; набуття
знань, умінь і навичок як самостійного, так і колективного
пошуку, постійну актуалізацію їх застосування; формування
нового досвіду психологічних якостей; орієнтацію на
особистий і колективний успіх. 

Основні вимоги щодо використання проєктної
технології, які є головними: наявність значущої у
дослідницькому і творчому плані проблеми, яка потребує
інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її
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вирішення; практична, теоретична, пізнавальна цінність
передбачуваних результатів; самостійна (індивідуальна,
парна, групова) діяльність учнів; структурування змістовної
частини проєкту (із поетапними результатами);
використання дослідницьких результатів. Проєктне навчання
націлене на набуття учнями нових знань на основі реальної
життєвої практики, розвиток у них компетенцій у процесі
проблемно зорієнтованого пошуку.

Саме дослідні проєкти найбільш цікавлять учнів.
Виконуючи їх, діти відчувають себе науковцями, вони
вчаться аналізувати інформацію, самостійно її обробляють,
покращується їх самооцінка, формуються біологічні
компетентності. Змінюється й роль учителя. Він координує
самостійну діяльність учнів, але не є джерелом інформації.
У результаті дослідних робіт учні зближуються з керівником
проєкту, краще ідуть із ним на контакт, бачать у ньому
порадника, а не контролера. Учитель проводить інструктаж
із організації проєктної діяльності, визначає предмет
досліджень, запитання, на які потрібно дати відповідь. Разом
із дослідниками обговорюються очікувані результати, якими
можуть бути стаття, реферат, презентація, відеофільм,
постер. Це довготривалі дослідження, які потребують роботи
в позаурочний час. 

Для екологічних проєктів, перш за все, визначається
актуальна й цікава проблема, над якою діти будуть
працювати індивідуально, у парі або групі. Дуже добре, коли
учні самостійно пропонують тему роботи, якою їм цікаво
займатися, стосовно якої вони мають вже певний обсяг знань
[3, с. 37].

У ході роботи над проєктами учні використовують
цифрові технології, складають таблиці, діаграми,
презентації. Робота з комп’ютером є цікавою для молоді, має
багато позитивних моментів: формує уміння самостійно
здобувати знання; посилює мотивацію до навчання,
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підвищує зацікавленість предметом; розвиває
інтелектуальні, творчі здібності, вміння працювати з різними
джерелами інформації. Звичайно, щоб упроваджувати
метод проєктів із використанням інформаційних технологій
та сформувати інформаційну компетентність учнів, учитель
і сам повинен володіти такою компетентністю. Робота над
екологічними проєктами передбачає вивчення конкретних
природних об’єктів та явищ, досліджуючи які, учні бачать
природу, контактують із нею, установлюють певні
закономірності, роблять висновки, відчувають себе
частиною природи, починають розуміти її проблеми і
намагаються допомогти в їх вирішенні.

Особливо актуальними, на думку В. Вербицького, є
застосування проєктних технологій у формуванні
природничо-наукової і екологічної компетентності школярів
[1]. Екологічна компетентність багатогранна і включає
мотиваційну діяльність, яка передбачає творче застосування
наявних знань та вмінь, власного життєвого досвіду і дає
змогу особистості ефективно діяти та досягати конкретної
мети в сфері екології. Результатом набуття екологічної
компетентності підростаючим поколінням є усвідомлення
первинності законів природи по відношенню до соціальних
законів, розуміння взаємної залежності та впливу
суспільства і природи, власної відповідальності за екологічні
проблеми не лише свого регіону проживання, а й світу
загалом. У сучасних умовах розвитку суспільного життя і
загрози екологічної кризи надзвичайно важливим є набуття
учнями екологічної компетентності, адже від рівня
сформованості в них вказаної компетентності в
найближчому майбутньому буде залежати стан довкілля .

Побачене та почуте при безпосередньому спілкуванні
з навколишнім середовищем у процесі екскурсійно-
експедиційної діяльності легко засвоюється та відтворюється
в пам’яті, спонукає логічно мислити, робити власні
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висновки, знаходити свої індивідуальні, часом оригінальні
пояснення. Фонди краєзнавчого музею є джерелом пізнання
природи рідного краю учнями, де вони вчаться працювати з
різними видами картографічних джерел, краєзнавчим
матеріалом. Це формує почуття обов’язку і відповідальності
за збереження природи, спонукає до природоохоронної
діяльності, запобігання нанесенню збитків природі.
Вихованці відчувають відповідальне ставленням до природи
свого краю, набувають умінь і досвіду вирішення
екологічних проблем (насамперед на місцевому та
локальному рівнях). Забезпечується зв’язок теорії з
практикою та досвідом дітей, що сприяє поглибленню знань
з таких шкільних предметів, як географія, біологія та
планово й систематично здійснюється процес засвоєння
екологічних знань [3].

Значну роль у формуванні природничо-наукової
компетентності відіграють різноманітні форми освітньої
роботи з дітьми по екологічному вихованню: заняття
екологічно-природничого спрямування, екскурсії та
прогулянки в природу, трудова діяльність, природоохоронні
акції. Так, заняття екологічно-природничого спрямування
дають змогу сформувати екологічну компетентність дітей,
навички природовідповідальної поведінки,
природодоцільного користування природними ресурсами,
природоохоронної діяльності на основі наукових знань про
навколишній світ. 

Екскурсії дають змогу дітям старшого віку не лише
спостерігати, вивчати, емоційно сприймати природу, а й
відчувати себе її частиною. Тобто екскурсії надають змогу
безпосередньо знайомитися з природнім довкіллям у різні
пори року, не тільки побачити, а й пізнати світ природи всіма
органами чуттів, помилуватися його красою.

З метою збереження довкілля створюють такі проєкти
та акції, як: «Посади дерево!», висаджуючи зелені
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насадження біля школи. Учні та педагоги закладу беруть
участь у «Глобальному прибиранні» водойм, акції «Вчимося
сортувати сміття», запровадивши роздільне сортування
сміття в закладі.
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Галина Курникова, вчителька біології і
екології Чернігівського ліцею № 32

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ LEARNINGAPPS НА
УРОКАХ БІОЛОГІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО

НАВЧАННЯ
Відповідно до наказу МОН від 08.09.2020 №1115 про

дистанційне навчання важливим є поєднання традиційних
методів навчання та сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій, у тому числі й LearningApps. Адже використання
LearningApps на уроці дозволяє зробити процес навчання
мобільним, чітко диференційованим та індивідуальним.
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій
LearningApps сприяє вирішенню проблеми змісту навчання
біології, її нових форм і методів, значно підвищує рівень
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мотивації навчання, розширює можливості самостійної
навчальної діяльності учнів у процесі вивчення курсу
біології.

Використання учнями смартфонів, вільний доступ до
мережі Інтернет – це елементи повсякденного життя учнів.
Але ж учителям, потрібно мотивувати учнів до навчання.
Зацікавити сучасних підлітків до вивчення предметів можна
за допомогою використання хмарних технологій, що містять
створення та використання ігрових мультимедійних вправ.
Адже гра – це природне середовище для дитини, тим більше,
якщо її етапи можна проходити у власному телефоні. Для
вчителя інтерактивні мультимедійні вправи це мотивація до
навчання учнів, вид контролю, проєктна діяльність учнів.

https://learningapps.org/ – онлайн-сервіс який дозволяє
створювати інтерактивні вправи. Він є конструктором для
розробки, зберігання інтерактивних завдань з різних
предметних дисциплін, за допомогою яких учні можуть
перевірити та закріпити свої знання в ігровій формі. Сервіс
працює декількома мовами, зокрема й українською.
Перекладені загальні текстові рядки та всі рядки, що
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стосуються різноманітних вправ. Вправу можна запозичити
з будь-якого мовного середовища і переробити українською
або ж використовувати мовою оригінала [2].

LearningApps.org є сервісом Web 2.0 для підтримки
процесів навчання та викладання за допомогою невеликих
інтерактивних модулів. Ці модулі можуть використовуватись
безпосередньо як навчальні ресурси або для самостійної
роботи. Метою роботи є створити загальнодоступну
бібліотеку незалежних блоків, придатних для повторного
використання та змін. Блоки (вони називаються Вправами)
не включені в жодні конкретні сценарії чи програми, тому
вони не розглядаються як цілісні уроки чи завдання,
натомість їх можна використати в будь-якому доречному
методичному сценарії. 

Сервіс LearningApps надає можливість
використовувати один з ефективних методів організації
активної групової роботи у позакласній виховній роботі з
інформатики – розгадування учнями ребусів, які є дуже
корисними для розвитку мислення дітей, кмітливості та
логіки [2].

Вибираємо мову для спілкування – українську. Це
дозволяє відкрити доступ до вже створених публічних вправ.
Потім користуючись вкладкою Перегляд вправ / Біологія і
обираємо тему вправи. Наприклад, Клітина.
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За власним бажанням можна створювати самостійно
вправи, що мають певну стандартну структуру. Щоб
створити вправу власноруч, натисніть на «Створення
вправи». Виберіть шаблон для створення вправи. (Одразу
можна подивитись приклади подібної вправи та створити її
особисто. Для цього натисніть будь-яке мале зображення
далі, або завантажте презентацію собі на комп’ютер).

Для створення нових вправ заповніть шаблони простих
веб-форм. У будь-який час ви можете відредагувати свою
вправу, або створити схожу. Для використання завдань на
уроці достатньо вказати код повноекранного перегляду. Учні
на смартфоні, планшеті з доступом до мережі Інтернет
вводять в адресний рядок код після адреси ресурсу
http://learningapps.org/. Відкриється сторінка відповідної
мультимедійної вправи.

Це дає можливість уникнути пошуків необхідної
вправи під час уроку і суттєво економить час.

Перевірити та оцінити виконання мультимедійної
вправи можна в кожної дитини, порахувавши кількість
помилок. 10 – 2 = 8 балів.

Використовувати сервіс LearningApps.org можна для
мотивації учнів до навчання через цікаву гру з предмета, для
перевірки знань на уроці, як проєктний вид діяльності – учні
можуть підготувати інтерактивну гру або цикл ігор
самостійно чи групою.

Наприклад, при вивченні теми: «Лейкоцити. Будова та
функції. Клітинний та гуморальний імунітет.»

Етап закріплення матеріалу уроку: використання
ресурсу LearningApps за адресою
https://learningapps.org/1741407.
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Отже, процес організації дистанційного навчання – це
шлях від сприйняття інформації до її розуміння,
запам’ятовування, відтворення, використання. Використання
LearningApps на уроках біології в умовах дистанційного
навчання підвищує ефективність навчання. LearningApps
можна і потрібно впроваджувати на різних етапах уроків:
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перевірка домашнього завдання, вивчення нового матеріалу,
закріплення знань.

Сучасні технології, інтернет призвели до появи нових
способів дистанційного навчання. Відповідно будь-який
засіб зв’язку, який може з’єднати учня і вчителя, є
ефективним.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

У період сьогодення важливим завданням сучасної
школи залишається формування мотивації до навчальної
діяльності здобувачів освіти. У кожної науки, навчального
предмета є своя цікава сторона, є велика кількість ігор і
ігрових форм. Практична значущість полягає також у тому,
що гра легко сприймається й її можна застосовувати будь-
яким учителем-предметником. В епоху технологій
підростаюче покоління непідвладне жодним течіям і формує
свої думки практично на всі сто відсотків завдяки
телебаченню та мережі Інтернет. Тепер учитель не єдине
джерело знань, як це було колись, скоріше ментор,
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фасилітатор й партнер у вихованні, розвитку та освіченості
особистості в НУШ.

Зацікавленість інноваційними технологіями
простежується в ХХ столітті в наукових дослідженнях
багатьох педагогів: В. Безпалько, Б. Лихачова, М. Кларина,
В. Монахома, Г. Селевка. Розробкою інноваційних
технологій навчання займалися також А. Єршов
(комп’ютерні (інформаційні) технології), А. С. Бєлкін
(педагогічна технологія створення ситуацій успіху), Ж.
Піаже, Л. Виготський, Ч. Темпл, Д. Стіл, К. Мередіт
(технологія розвитку критичного мислення), О. Пометун, Л.
Пироженко (інтерактивні технології), К. Баханов, Д. Дьюї,
В. Кілпатрик, В. Гузєєв, І. Єрмаков, О. Пехота, І. Чечель
(технології проектного навчання), позаяк тема донині
актуальна [5].

Актуальність використання освітніх технологій в
освітньому процесі з біології обумовлена тим, що в них
закладені невичерпні можливості для навчання здобувачів
освіти на якісно новому рівні, чого вимагає сьогодення [4].

Серед етапів освітніх технологій шкільного курсу
біології можна виокремити такі: 

застосування технології ігрових форм навчання, що–
формує розвиток стійкого пізнавального інтересу в учнів;

використання електронних підручників, програмно-–
педагогічних засобів, освітніх ресурсів мережі Інтернет як
наочних посібників;

використання програмних ресурсів для створення–
вчителями власних навчальних розробок чи посібників за
допомогою програм Microsoft Power Point, Adobe Photoshop
тощо;

розробка навчальних проектів, керівництво–
дослідницькою діяльністю учнів у навчальний чи
позаурочний час, участь у дистанційних олімпіадах,
конференціях, турнірах [5].
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Застосовуючи на уроках біології 3-D технології,
зокрема онлайн сервіс MozaWeb, вчитель може
демонструвати: мікросвіт клітини; ріст і розвиток організмів,
еволюцію живих систем, розвиток життя на Землі, тобто за
короткий час демонструвати процеси,  які проходять
упродовж місяців, років і навіть століть; знайомити з
явищами, що мають звукове відображення; проводити
практичні та лабораторні роботи. Усе це дозволяє вивести
сучасний урок на якісно новий рівень, підвищувати статус
учителя, ефективно організовувати контроль знань, умінь та
навичок учнів, полегшувати та вдосконалювати розробку
творчих робіт, проектів, рефератів [4].

Гнучкість технологій дозволяє розглядати будь-яку
тему або питання. Наприклад, під час вивчення у 7-му класі
теми «Риби та їхня різноманітність» на початку уроку можна
запропонувати графічний організатор «ЗХД – знаю, хочу
дізнатися, дізнався/дізналася». Діти, заповнюючи таблицю з
цих трьох стовпців, можуть чітко уявити інформацію, що їм
потрібно дізнатися і з’ясувати про риб, а наприкінці уроку
перевірити, чи справдяться їхні очікування; у 8 класі в ході
знайомства теми «Транспорт речовин» використати метод
сенкану, скласти короткий неримований вірш із 5 рядків на
тему «Кров»; а от під час опанування теми «Виділення.
Терморегуляція» за допомогою діаграми Венна, порівняти
нервову та гуморальну регуляції теплообміну. На
підсумкових уроках цієї ж теми можна використовувати
метод Fishbone (кістяк риби) та пояснити найпоширеніші
захворювання сечовидільної системи та шкіри людини [5].
Для цього потрібно сформулювати питання в полі
«Проблема». Після аналізу інформації за темою, виділити
причини та факти (захворювання), що їх підтверджують.
Шляхом аналізу «причин-фактів» зробити висновки.

Одним із потужних інструментів критичного мислення
є інтелект-карти (Mind Maps). Їх можна створювати за
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допомогою сервісу Mind Meister або малювати за допомогою
олівців, фломастерів тощо. Діти вчаться вибирати,
структурувати і запам’ятовувати ключову інформацію, а
також поєднувати її з життям [1]. 

Не секрет, що біологія має чималу кількість термінів
та понять. Для кращого запам’ятовування та відтворення
понятійного апарату в нагоді стануть хмари слів з окремими
завданнями. Їх можна теж створювати за допомогою онлайн
сервісу Mentimeter або формувати власноруч в залежності
від вікових особливостей дітей. За допомогою Storyboard
That можна випускати біологічні комікси на будь-які теми,
приміром «Розвиток еволюційних поглядів» у 9 класі тощо,
а платформу графічного дизайну Canva можна використати
для створення освітніх рекламних постерів, наприклад:
«Зубна щітка: електрична чи традиційна?»  «Як правильно
обрати зубну щітку та пасту?» [2, с. 45].

Вигадувати креативні, інтерактивні вправи з біології
можна на LearningApps.org – своєрідний конструктор, який
є додатком Web 2.0 для підтримки освітніх процесів. 

Варто зазначити, що завершення кожного уроку
повинне бути рефлексією, наприклад «Пауза для роздумів»,
«Блог-рефлексія» та ін.

Отже, в основі сучасного уроку з біології лежить такий
підхід до навчання, який зорієнтований на розвиток
особистості; урок, який ґрунтується на самостійній
діяльності здобувачів освіти, їх самоорганізації,
самовизначенні та самоосвіті; колективній навчальній
діяльності [1]. Процесом еволюції освіти є сучасні
інноваційні технології, що займають особливу нішу в рамках
досягнення мети. 
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УПЛИВ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ НА ФОРМУВАННЯ
ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З БІОЛОГІЇ В

УЧНІВ 6-ГО КЛАСУ
Сьогодення все більше акцентує увагу на розвитку

Нової української школи (НУШ), завданням якої є
формування креативної і мобільної особистості. Знаннєвий
компонент змісту сучасної біологічної освіти перманентно
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змінюється, а саме: зміщується акцент від накопичення
дитиною знань до розвитку умінь їх застосовувати не лише
в навчанні, але й за межами школи. До чинної навчальної
програми з біології, окрім знань, які виконують
інформаційну функцію (предметні знання про об’єкти,
процеси та явища в живій природі), включено знання про
різні способи діяльності та ціннісні аспекти об’єктів і явищ
живої природи. Із метою успішної реалізації задач НУШ у
процесі навчання біології важливо створити умови, за яких
школярі зможуть застосовувати набуті біологічні знання при
вирішенні реальних життєвих проблем. 

Провідною освітньою технологією навчання, що
здатна забезпечити розв’язання поставлених перед сучасною
школою завдань, є метод проєктів. Він є однією із базових
інтерактивних технологій, у процесі вивчення,
конструювання і застосування якої формуються загальні
(інноваційні, інформаційно-комунікативні, особистісно-
креативні, дослідницькі, організаційні, вміння працювати в
групах тощо) і предметні компетентності учнів.

Упровадженням методу проєктів в освітній процес
займалися Дж. Дьюї, а також його послідовники
В. Кілпатрик та Е. Коллінгс. Різні аспекти застосування
інноваційних освітніх технологій і методів навчання у
шкільній біологічній освіті досліджують сучасні українські
науковці, педагоги-практики, педагоги-новатори:
М. Білянська, Н. Грицай, Т. Коршевнюк, О. Козленко,
Н. Матіяш, Л. Рибалко, Ю. Шапран та ін. [3-5].

Педагогічне дослідження рівнів сформованості
знаннєвого компонента предметної біологічної
компетентності учнів 6-го класу проводилось на базі
Переяславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
Київської області впродовж 2019-2020 н.р.. У
формувальному експерименті брали участь учні 6-А (28 осіб,
ЕГ) та 6-Б класів (29 осіб, КГ) даного закладу загальної
середньої освіти.
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Первинний зріз знань (констатувальний етап
педагогічного дослідження) учнів 6-А та 6-Б класів
проводився на початку 2019-2020 навчального року за
допомогою комплексної контрольної роботи з біології.
Рівень навчальних досягнень здобувачів середньої освіти
оцінювався за 12-ти бальною шкалою. 

Навчальною програмою «Біологія» 6-9 класи [1]
передбачено компоненти предметної біологічної
компетентності: діяльнісний, знаннєвий і ціннісний, які
відображено в очікуваних результатах навчально-
пізнавальної діяльності шестикласників. Згідно Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти,
відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами
діяльності, виокремлюються чотири рівні навчальних
досягнень учнів, а саме: початковий, середній, достатній,
високий [2].

Дослідно-експериментальне навчання (формувальний
етап педагогічного експерименту) здійснювалося на урочній
формі організації навчання біології у 6 класі. У 6-А класі
навчання проводилося із використанням методу проєктів, а
в 6-Б – за традиційною системою.

Було розроблено та впроваджено в процес вивчення
курсу «Біологія» 6 клас освітню технологію навчання –
метод проєктів на теми: «Фотосинтез як характерна
особливість рослин, живлення, дихання, рухи рослин»,
«Уплив світла на ріст рослин», «Умови вирощування
рослини», «Уплив абіотичних факторів на будову листків
стрілолиста звичайного», «Первоцвіти», «Дослідження умов
проростання насіння», «Уплив температури на проростання
і розвиток проростка», «Розвиток кореневої системи рослин
у різних умовах», «Вищі спорові рослини» тощо. 

Наведемо приклад використання методу проєктів у
процесі вивчення здобувачами освіти теми «Вищі спорові
рослини». Оскільки дана тема вивчається у 6-му класі, а за
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віковими особливостями це діти 10 – 11 років, то їм цікаві
ігрові форми організації роботи. Тому, вибравши мету
проєкту, проблему дослідження, визначивши напрями
пошуку інформації, формувалися команди, які були
спрямовані на виконання певної ролі, відповідно до назв
наукових галузей, що займаються вивченням тієї чи іншої
групи рослин: перша – бріофітологи – вивчають мохи,
друга – лікоподіофітологи – вивчають плауни, третя –
еквізетологи – хвощі, четверта – подіподіофітологи –
папороті. Кожна команда виконувала відповідні завдання,
визначала способи та методи дослідження, обмінювалась
інформацією у межах групи тощо. На заключному етапі
презентувалися самостійно розроблені тематики проєкту.
Урок супроводжувався демонстрацією презентацій, дослідів,
фрагментами відеофільмів, активно використовувалася
інтерактивна дошка. На закріплення матеріалу було
запропоновано учням самостійно підвести підсумки заняття
і зробити висновки щодо особливостей будови вищих
спорових рослин, які виникли в процесі еволюційного
відбору рослинного світу.

Також, під час вивчення курсу «Біологія» у шостому
класі пропонувалися проєкти згідно власної класифікації:
навчальні проєкти на створення моделі і композиції із
біології (виготовлення систематичного або морфологічного
гербарію); творчі проєкти на проєктування із біології
(декоративне оформлення пришкільної ділянки, села, міста:
проєкти «Благоустрій пришкільної території», «Квітучий
куточок», «Шкільний квітник», «Ми і наша школа»,
«Шкільний двір моєї мрії» тощо); творчі проєкти з біології
на розробку навчальних посібників (розробка буклетів
«Первоцвіти», «Рідкісні види регіону», «Екологічна стежка
(назва)» тощо); творчі проєкти на створення презентацій
із біології; творчі проєкти на розробку кросвордів із біології
(згідно тематики курсу «Біологія» 6-ий клас); дослідницькі
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проєкти (залежність фотоперіодичних реакцій від дії світла
на організм рослин; транспірація і фотосинтез;
спостереження за реакцією кімнатних рослин на зміну дня і
ночі (добовий фотоперіодизм); пристосування рослин до
умов існування у водному середовищі тощо); інформаційні
міні-проєкти (бактерицидна дія фітонцидів; листопад; уплив
фітонцидних рослин на живі організми; як утворився торф і
кам’яне вугілля тощо.); інтегровані проєкти (поєднання
декількох дисциплін) («Лікарські рослини рідного краю»,
«Отруйні рослини регіону», «Уплив овочевих на здоров’я
людини», «Рослини в традиціях українського народу»,
«Електрика в житті рослин» тощо).

Після завершення формувального експерименту було
проведено контрольний зріз знань школярів за допомогою
комплексної контрольної роботи з біології. Оцінку рівня
сформованості знаннєвого компонента предметної
компетентності учнів було здійснено за попередньо
розробленими рівнями та їх показниками. 

Результативність проведеної роботи доведена шляхом
порівняння результатів констатувального й формувального
експериментів. За результатами показників діаграми (див.
рис. 1) варто зазначити що, на початковому рівні в ЕГ
знаходиться 1 учень (4%), у КГ ‒ 6 (21%); на середньому
рівні в ЕГ ‒ 8 (28%), а в КГ ‒ 10 (34%); на достатньому рівні
у ЕГ ‒ 10 (36%), у той час як в КГ ‒ 8 (28%); високий рівень
показали в ЕГ 9 учнів (32%), а в КГ ‒ 5 (17%).
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Рис. 1. Динаміка сформованості знаннєвого
компонента предметної біологічної компетентності учнів
шостого класу з курсу «Біологія» (у %)

Отже, реалізація розроблених проєктів у практику
підготовки здобувачів середньої освіти з курсу «Біологія» 6-
ий клас надала можливість підвищити рівень сформованості
знаннєвого компоненту предметної компетентності
здобувачів середньої освіти. Застосування проєктної
технології навчання у процесі підготовки школярів сприяло
активізації пізнавального інтересу до біології,
самоорганізованості та саморозвитку, застосуванню знань у
практичній діяльності тощо.
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ПЕДАГОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТь ТЕХНОЛОГІЇ
«МАЙСТЕРНЯ» НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ У 6 КЛАСІ

В освітній галузі України активно впроваджуються
інноваційні технології навчання, з-поміж яких варто
виокремити технологію «майстерня».

Технологія «майстерня» була започаткована
французькими психологами та педагогами П. Ланжевеном,
А. Валлоном, А. Бассі у 20-роках ХХ століття і
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впроваджувалася в Франції, Бельгії та інших франкомовних
країнах [8]. Виникнення технології «майстерня» пов’язане з
освітньою і науковою діяльністю цілого колективу
французьких учених, педагогів і психологів, вчителів-
практиків. 

Ще в 20-х роках ХХ століття у Франції виник рух
«Французька група нової освіти» (le Groupe francais
d’education nouvelle – GFEN). Учасники цієї групи в своїх
дослідженнях опиралися на погляди попередників –
видатних педагогів Ж.-Ж. Руссо, Й. Песталоцці,
М. Монтессорі, Ж. Декролі, А. Макаренка, Я. Корчака,
С. Френе, Ж. Піаже, П. Фрейре [8]. 

Концептуально рух GFEN ґрунтувався на ідеях
вільного виховання Селестена Френе і Жан-Жака Руссо,
гуманістичної психології Карла Роджерса та ін. «Французька
група нової освіти» втілювала погляди психологів Поля
Ланжевена (Paul Langevin), Анрі Валона (Henri Wallon) та
Жана Піаже (Jean Piaget) та ін. Пол Ланжевен, Анрі Валлон,
Гастон Міаларет, Роберт Глотон, Анрі Бассі, які були
президентами або віце-президентами GFEN, сприяли
формуванню ідентичності цього Руху щодо досліджень у
галузі освіти. Також вони займалися створенням нових
альтернативних шкіл [8].

Саме представниками «Французької групи нової
освіти» запропоновано і впроваджено в шкільну практику
технологію «майстерня», яка разом із розвитком творчих
здібностей дітей передбачає «вибудовування» знань
паралельно з «побудовою» особистості.

Сутність технології «майстерня» розкрито в наукових
працях Н. Бєлової, Г. Головіна, Т. Єрьоміної, Г. Мейчик,
І. Мухіної, Г. Селевка, В. Степіхової, H. Bassis, О. Bassis,
P. Langevin, H. Wallon, G. Mialaret, R. Gloton [1; 3; 4; 6; 7].

Різні аспекти застосування технології «майстерня» в
Україні висвітлено в публікаціях Л. Король, І. Мітіної,
І. Кузьменчук, К. Нор, Н. Черв’якової, О. Шевченко [2; 5].
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Проте використання технології «майстерня» у навчанні
біології в закладах загальної середньої освіти на сьогодні
досліджено недостатньо.

Технологія «майстерня» – це технологія, яка
передбачає поєднання різноманітних методів навчання, видів
та форм навчально-пізнавальної діяльності учнів,
складається із специфічних етапів та спрямована на розвиток
творчих здібностей школярів. Учитель виступає в ролі
Майстра, який допомагає учням самостійно вибудовувати
знання в процесі індивідуальної та групової роботи, без
примусу та критики. Основне завдання технології
«майстерня» полягає не в тому, щоб дати учням готові
знання, а в тому, щоб навчити школярів здобувати їх
самостійно, виявляючи свій творчий потенціал та
індивідуальні здібності [1; 3; 4; 6; 7].

Характерними ознаками технології «майстерня» є
відсутність примусу, критичних зауважень, право кожного
учня навчатися своїм темпом,  пріоритетне значення процесу
пізнання, право на помилку, безоцінювальна діяльність на
етапі пізнання, спільний пошук розв’язання завдань [6].

Технологія «майстерня» складається з конкретних
етапів, які необхідно реалізувати під час проведення уроку
біології: індукція, самоконструкція, соціоконструкція,
соціалізація, розрив, афішування, рефлексія. Індукція
полягає в стимулювання мотивації до пізнавальної
діяльності і творчої активності, самоконструкція – в
індивідуальному розв’язанні проблеми, створенні власного
творчого продукту, соціоконструкція спрямована на
створення колективного продукту під час роботи в міні-
групах, а соціалізація – це спільне обговорення проблеми.
Афішування передбачає представлення результатів
розв’язання проблеми, розрив полягає в усвідомленні
школярами неповноти своїх старих і нових знань, що
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стимулює до пошуку відповідей, рефлексія – це аналіз етапів
роботи та почуттів. 

Педагогічна ефективність використання технології
«майстерня» на уроках біології в 6 класі доведена в ході
проведення експерименту на базі Рівненської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 13 м. Рівного. 

У ході дослідження було розроблено методику
проведення уроків біології у 6 класі з використанням
технології «майстерня» та впроваджено в освітній процес
експериментального класу (6-Г). У контрольному класі
проводили стандартні уроки біології (за традиційною
методикою), а в експериментальному класі на уроках
використовувалися різні види творчих завдань на всіх етапах,
побудованих за технологією «майстерня».

Уроки біології з використанням технології «майстерня»
були спрямовані на стимулювання пізнавальних інтересів
школярів, розвиток їхніх творчих здібностей та
самостійності. На таких уроках чергувалися різноманітні
методи навчання, індивідуальна, парна і групова робота.

Після проведення циклу уроків біології у 6-х класах
було проаналізовано рівні навчальних досягнень та творчих
здібностей учнів експериментального і контрольного класів.
Результати рівнів творчих здібностей учнів після проведення
експерименту представлено на рис. 1.

Так, в експериментальному класі кількість учнів з
високим рівнем творчих здібностей в експериментальному
класі зросла на 9,5%, із середнім рівнем – на 14,3%.
Водночас кількість учнів з низьким рівнем творчих
здібностей зменшилася на 9,5%, а з дуже низьким рівнем –
на 14,3%. У контрольному класі рівень творчих здібностей
учнів змінився несуттєво.
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Рис. 1. Порівняння рівнів творчих здібностей учнів
після проведення експерименту

Крім того, покажемо різницю між результатами
навчальних досягнень з біології на початку та в кінці
експерименту в порівняльній таблиці (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка рівнів навчальних досягнень учнів

експериментальних та контрольних класів до і після
проведення експерименту (%)
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Отже, можемо стверджувати, що в ході експерименту
доведено педагогічну ефективність використання технології
«майстерня» на уроках біології в 6 класу. 

Перспективними вважаємо розроблення методичних
рекомендації для впровадження цієї технології з
природничих предметів у різних класах.
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НАПРЯМ 3. РЕГІОНАЛЬНІ ФЛОРИСТИЧНІ ТА
ФАУНІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ПРИКЛАДНИЙ

АСПЕКТ

Юлія Бабич, здобувачка вищої освіти
ступеня доктор філософії Житомирського
державного університету імені Івана
Франка, м. Житомир

АЛОВИДИ PLANORBARIUS CORNEUS S. LATO
(MOLLUSCA, GASTROPODA, PULMONATA,
BULINIDAE) ПОВЕРХНЕВИХ ВОД УКРАЇНИ
Нещодавно було з’ясовано, що один із

найпоширеніших і найчисельніших представників
малакофауни гідромережі України Planorbarius corneus
(Linnaeus, 1758) – це вид позбавлений видового статусу.
Застосуванням методу генного маркування беззаперечно
було доведено, що витушка рогова – це надвидовий комплекс
Planorbarius corneus s. lato, представлений двома
генетичними аловидами-вікаріантами – «західним» і
«східним» (Рис. 1) [5, c. 16].

Рис. 1. Черепашки аловидів Planorbarius corneus s. l.:
А – «західний» (р. Тетерів, с. Корчак Житомирської обл.); Б –
«східний» (р. Ворскла, смт. Семенівка Полтавської обл.); 1 –
згори; 2 – знизу; 3 – збоку.
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Встановлено, що вони статично вірогідно різняться
між собою конхіологічними, анатомічними, екологічними і
хорологічними особливостями.

Так, в аловиду «західного» черепашка крупніша,
темнокоричнева й непрозора, а у аловиду «східного» –
дрібніших розмірів, яснокоричнева й прозора [1, c. 59].
Різними в аловидів є мірні параметри їх сперматеки і вагіни.
Маркерною каріологічною ознакою для них є положення
центромери 12-ої пари хромосом [3, c. 254].

Ареал аловиду «західного» охоплює західні і
центральні території Правобережної України, а «східного» –
північно-східні і східні регіони її Лівобережжя і крайній
південь України до Дунаю. Між ареалами аловидів витушки
встановлено зону інтрогресивної гібридизації. Це –
неширока гібридна смуга (до 100 км), яка починається від
Чернігова й тягнеться на південь вздовж Середнього Дніпра
[4, c. 173]. При цьому гени аловиду «східного» мають
здатність проникати до ареалу аловиду «західного» на сотні
кілометрів (по півдню від Дніпра до Дунаю), тоді як
інтрогресія генів аловиду «західного» до ареалу аловиду
«східного» не йде далі гібридної зони [6, c. 147]. Доведено,
що асиметричність генних інтрогресій пов’язана з межами
зон поширення аловидів витушок, які співпадають із
географією регіонів із різним рівнем посухи [2, c. 10]. Умови
середовища існування у аловиду «східного» є більш
скрутнішими, ніж у аловиду «західного», у зв’язку з вищим
рівнем посушливості клімату на Лівобережжі України
порівняно з її Правобережжям.

Витушки – стагнофільні тварини, нерідко поширені й
у текучих водах, де швидкість течії не перевищує 0,01–1
м/сек. Широкий діапазон поширення цих молюсків у різних
типах стоячих водойм, свідчить про досить їх широку
екологічну валентність. Найчастіше їх популяції
трапляються в озерах, викопних ставках, болотах на глибині
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0,25–0,75-0,8 м у літній період, а взимку інколи і дещо
глибше (до 0,9–2 м). Вони переважають у водоймах α- і β-
мезосапробної зони і віддають перевагу м’яким донним
відкладенням, уникаючи кам’янистих і щебенистих ділянок
бенталі і тих, на яких швидкість течії більша 0,25 м/с. 

Витушки – облігатні фітофаги, які живляться
різноманітною м’якою гідрофлорою, хоча часом можуть
споживати корм тваринного походження (відмерлі особини
свого ж виду). Більшу частину свого життя перебувають
серед заростей літоральної і субліторальної рослинності. 

Дані прісноводні молюски – теплолюбні стенотермні
організми з найнижчою витримуванню температурою 0,4 °С.
У разі нижчих температур у них спостерігається повна
втрата рухової активності і вони впадають у стан холодового
заціпеніння. Оптимальний діапазон температури для
витушок становить 16–25 °С, а верхніми летальними
температурами є 39–42 °С. Взимку вони впадають в
анабіотичний стан на глибині до 2–2,5 м, рідше до 3–3,4 м.
Пробудження навесні у них відбувається при температурі
води 1–3 °С. 
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БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
КАПУСТЯНОЇ МОЛІ (PLUTELLA MACULIPENNIS) В

УМОВАХ ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ
Одержання високої якості урожаю капусти білоголової

неможливе без вчасного застосування заходів із захисту її від
шкідливих комах [5, 3]. Незважаючи на значну кількість
публікацій, присвячених шкідникам капусти, на сьогодні
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залишаються недостатньо вивченими питання багаторічної
динаміки їх популяцій, не розроблені методи її
прогнозування в окремих регіонах України, у тому числі в
південно-західній частині Полісся. Тому питання вивчення
видового складу та динаміки чисельності шкідників капусти
в умовах Волинської області є актуальними.

Вперше наведено відомості про особливості біології,
поширення та шкідливість Plutella maculipennis у роботах
С. М. Васильєва та М. М. Богданова-Катькова [4, с. 14].
Протягом вегетаційного періоду проведено динаміку та
заселеність рослин лускокрилими шкідниками,
користуючись працями наукових дослідників, зокрема:
М. А. Абдулаев, Н. Г. Бабушкина, Е. Н. Белецкий,
В. Ф. Дрозда, А. П. Бутовский та інші [1, с. 56].

Експериментальні дослідження проводили на території
Черкаської області (Золотоніський район) упродовж
2018 – 2019 рр. на пізніх сортах капусти «Снігуронька F1»,
«Колобок F1» та «Агресор F1».

Обліки показників динаміки чисельності лускокрилих
вивчали за загальноприйнятими методиками
В. А. Тряпіцина, В. А. Шапіро та В. А. Щепетильникової.
Для прогнозування шкідників капусти використовували
підходи Г. Л. Бондаренка, К. І. Яковенка, Є. М. Білецького,
В. Л. Мєшкової  [2, с. 32]. 

Обстежували насадження капусти через два тижні
після висаджування в ґрунт; у фазу розетки; в період
формування головки; перед збиранням за 2 тижні та під час
збирання урожаю.

Гусениць лускокрилих підраховували на листях та
качанах різних сортів капусти. Для обліку і вилову
використовували феромонні та світлові пастки. Цими
спостереженнями встановлювали початок льоту метеликів і
його динаміку.
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Капустяна міль (Plutella maculipennis) шкодить усім
диким та культурним рослинам родини капустяних, й є
одним із найпоширеніших і небезпечних шкідників капусти.
Зимують лялечки на качанах та інших рослинних рештках.
Виліт метеликів відбувається у квітні й триває до третьої
декади травня. Метелики вдень неактивні, літають у сутінках
живлячись на квітках хрестоцвітих культур [19, с. 15].

Таблиця 1
Динаміка чисельності яєць капустяної молі на різних

сортах пізньої капусти (приватні ділянки 
с. Шрамківка, 2019 р.)

Як бачимо із результатів спостереження, що максимум
відкладених яєць на сортах капусти припадає на період з
15.06 по 29.07. 2019 р. Кількість яєць на кожному із сортів
значно коливалась. 
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Ембріональний розвиток в залежності від погодних
умов продовжується 7-10 днів і заляльковуються в білому
напівпрозорому павутинному коконі, який досягає розміром
до , веретеноподібний, сріблясто-білий, рихлий та досить
міцно прикріплений до субстрату [4, с. 15]. Шкідник
розвивається в 4-5-ти поколіннях [6, с. 3]. Через 7 – 14 діб
виходять метелики другого покоління. Метелики капустяної
молі живуть у середньому 17 – 30 діб.

Гусениці досягають 8 – , мають зелене забарвлення, з
невеликими чорними плямами й рідкими чорними
щетинками, тіло її дещо веретеноподібне (звужене спереду і
ззаду), дуже рухливі при найменшому неспокої вони
починають швидко звиватися і падають з листка, повисаючи
на паву [5].

Максимум чисельності гусениць, спостерігається
наприкінці липня – початку серпня (табл. 2). 

Заселеність різних сортів пізньої капусти гусеницями
капустяної молі спостерігалась протягом червня-вересня.
Максимальна кількість на сорті Амагер припадала на період
1-2 декади липня, Українська осінь – кінець червня – початок
третьої декади липня, Білосніжка кінець липня – серпень
(табл. 2).
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Таблиця 2
Динаміка заселеності різних сортів пізньої капусти

гусеницями молі (приватні ділянки 
с. Шрамківка, 2019 р.)

Загальна чисельність зібраних гусениць за період
вегетації становить на пізніх сортах капусти: Снігуронька –
209 екз., Колобок – 157 і Агресор – 222 екз. на 10 рослин, а
кількість заселених рослин відповідно 98, 38 і 54 %.
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За період дослідження 2018–2019 рр. гусениці
капустяної молі в агроценозах капусти білоголової
найбільшої шкоди завдали сорту капусти Снігуронька 116
(53 %), а найменшої – Агресор (43,5 %).

Отже, найбільшої шкоди завдають гусениці капустяної
молі з першої декади червня до другої декади вересня.
Спочатку вони вигризають ходи у листовій пластинці, а
потім виїдають тканину листа знизу, залишаючи шкірку з
верхньої сторони. Розвиток проходить чотири покоління,
найбільш численним були друге і третє (з кінця червня до
середини серпня).
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ПОШИРЕННЯ ПРІСНОВОДНИХ ДВОСТУЛКОВИХ
МОЛЮСКІВ (MOLLUSCA: BIVALVIA) В

ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Двостулкові молюски (Mollusca, Bivalvia) відіграють

визначальну роль у функціонуванні багатьох прісноводних
екосистем. Надзвичайно важливим регіоном України для
охорони прісноводних молюсків визнане Полісся, до якого
відноситься Житомирська область, що характеризувалася
найбільшою різноманітністю цих тварин [1]. У водоймах
Житомирського регіону загалом поширені представники
двостулкових молюсків (Mollusca, Bivalvia) двох родин:
перлівницеві (Unionidae) та кулькові (Pisidiidae). Вони
являються природними фільтраторами водних об’єктів, тому
відіграють істотну роль у біологічному очищені водойм [2].
Перлівницеві – найбільші представники двостулкових
молюсків водойм та водотоків, кулькові – найдрібніші. В
останні роки спостерігається збіднення видового складу
двостулкових молюсків (Mollusca, Bivalvia), а саме зниження
чисельності та щільності поселень популяцій даних
представників, зникнення деяких видів у регіонах, де були
помічені ще 15-20 років тому [3]. Тому виникає необхідність
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детального дослідження якісного та кількісного характеру
видового розмаїття м’якунів.

Матеріалом даної роботи слугували двостулкові
молюски, зібрані протягом літа 2020 року у водоймах
Житомирської області. Взагалі обстежено 44 пункти збору.
Перлівницевих (Unionidae) видобували вручну на глибині до
1,5 м, а Pisidiidae за допомогою сита. Визначення щільності
поселення популяцій зводилося до обчислення їх середньої
кількості на 1 м2 площі біотопу [2, 3]. При ідентифікуванні
молюсків Pisidiidae зіставляли їх зовнішні конхіологічні
ознаки з урахуванням останніх праць українських та
закордонних малакологів [4, 5]. Щодо кількості видів пізідіід
у фауні України чіткої думки немає. На думку прибічників
різних таксономічних концепцій, таких видів виділяють від
16 до 74 [3, 5, 6]. Останнім часом дедалі більше вчених
схиляється на бік європейських таксономічних традицій [5],
тому саме такі підходи до визначення видового багатства цих
тварин було використано і нами. Загальна кількість видів
відповідно до таких поглядів становить 21 вид [5].

При цьому перлівницеві (Unionidae) за результатами
досліджень представлені п’ятьма аборигенними видами:
Unio pictorum Linnaeus, 1758 – 63%, Unio tumidus Philіpsson,
1788 – 46%, Unio crassus Philipsson, 1788 – 19,5%, Anodonta
anatina Linnaeus, 1758 – 19,5%, Anodonta cygnea Linnaeus,
1758 – 19,5% [5;8] (таб.1), а кулькові (Pisidiidae) представлені
сімома видами: Sphaerium corneum Linnaeus, 1758 – 19%
пунктів збору, Sphaerium solidum Normand, 1844 – 14%,
Sphaerium rivicola Lamarck, 1818 – 53%, Sphaerium  nitidum
Clessin, 1876 – 14%, Sphaerium nuсleus Studer, 1820 – 38%,
Pisidum аmnicum Muller, 1774 – 38% , Pisidum supinum
Schmidt, 1851 – 19% (таб.2).
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Таблиця 1
Знахідки перлівницевих на Житомирщині
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Таблиця 2
Знахідки кулькових на Житомирщині

Одним із обмежуючих чинників, які визначають
можливість існування двостулкових молюсків Unionidae та
(Pisidiidae) у водоймах, є швидкість течії. Ці тварини
віддають перевагу умовам швидкісного оліготипу: вони
здебільшого оселяються на ділянках зі швидкістю течії до
0,1 м/с. Останнім часом у зв’язку з зарегулюванням стоку
більшість водотоків Житомирщини стали
слабкопроточними, що спричинило несприятливий кисневий
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режим для існування м’якунів і призвело до скорочення
придатних для їх існування місць.

Матеріали паспортизації річок області свідчать [7; 8],
що у річках, особливо малих, зростає рівень забруднення,
постійно зменшується водність, глибина, інтенсивно
відбувається замулення та заростання рослинністю,
збільшується евтрофікація (заболочування). Водночас
зарегулювання стоку, осушувальна меліорація, відбір води
на господарсько-побутові потреби, перетворення річок на
колектори стічних вод, порушили природний стан водних
ресурсів в цілому. Такі водойми стають взагалі не
придатними для існування у них молюсків.

Таким чином, аналіз видового складу показав, що
молюски Unio pictorum Linnaeus, 1758 та Sp. rivicola
Lamarck, 1818 досить рівномірно поширені на території
Житомирського Полісся. Частота трапляння молюсків Sp.
solidum Normand, 1844 та U. crassus Philipsson, 1788, A.
anatina Linnaeus, 1758, A. cygnea Linnaeus, 1758 є вкрай
низькою. В подальшому ж планується оцінити видове
різноманіття, якісні та кількісні характеристики популяцій
м’якунів всієї території України.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ
ПЕРЕТИНЧАСТОКРИЛИХ (HYMENOPTERA) НА

ТЕРИТОРІЇ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА
МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ «СТОВП’ЯЗЬКІ

КРАЄВИДИ»
Перетинчастокрилі є одними із найчисельніших видів

комах в усіх екосистемах суходолу нашої планети і
відіграють важливу роль у багатьох природних комплексах. 
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Ландшафтний заказник місцевого значення
«Стовп’язькі краєвиди» – один із об’єктів природно-
заповідного фонду Київської області, що розташований у
Бориспільському районі Київської області й має
природоохоронну, наукову та естетичну цінність [8].

Вибір ландшафтного заказника «Стовп’язькі краєвиди»
для проведення дослідження викликаний кількома
причинами: перш за все, тому, що дана природоохоронна
територія створена з метою охорони і збереження крутих
схилів, де розмножуються дикі комахи, джмелі, бджоли та
інші запилювачі рослин; по-друге, проаналізувавши низку
літературних джерел з’ясували, що на  Переяславщині фауна
перетинчастокрилих мало вивчена,  а відомості які є, уже
застарілі [2, 3, 4].

Спеціальних фауністичних досліджень на території
ландшафтного заказника раніше не проводилося. Є лише
фрагментарні дані про рослинний та тваринний світ регіону,
які знаходимо в узагальнюючих працях О. С. Роговича
(1869), Й. К. Пачоського (1893), В. В. Монтрезора (1986-
1891), Ю. Д. Клеопова (1926, 1990), М. В. Дубовика,
М. М. Бортняка (1975, 1978), В. К. М’якушко (1972),
В. І. Чопика (1998), О. А. Ярової (2015) [1, 2, 3].

Проведені дослідження є спробою встановити видовий
склад перетинчастокрилих комах, їхній трофічний зв’язок із
ентомофільними рослинами ландшафтного заказника
місцевого значення, приділяючи особливу увагу
охоронюваним видам, як найбільш вразливим компонентам
біоти. 

Матеріалом для вивчення фауни перетинчастокрилих
Лісостепової зони послужили власні збори і спостереження
упродовж вегетаційних періодів 2018-2020 років.
Стаціонарні дослідження проводили в п’яти урочищах:
«Торфорозробка», «Іваненків гай», «Вільшаники», «Ліс за
Войцехівським» та «Кавказ».
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На досліджуваній території зареєстровано 21 вид
Перетинчастокрилих, які є представниками 9 родин: Хвойні
пильщики (Diprionidae), Булавовусі пильщики (Cimbicidae),
Мурашки (Formicoidea), Бджолині (Apidae), Джмелі
(Bombucidae), Паперові оси (Vespidae), Справжні оси
(Vespidae), Риючі оси (Sphecidae) та Рогохвости (Siricidae)
(рис. 1). 

Рис.1. Видове різноманіття перетинчастокрилих за
родинами

Як бачимо, найбільшу кількість видів на досліджуваній
території із ряду Перетинчастокрилі заселяють представники
родини Джмелі (6 видів), Бджолині (4 види), Справжні оси
(3 види), Хвойні пильщики (2 види). З інших родин
зареєстровано по одному виду.

У результаті проведених досліджень на території
ландшафтного заказника нами виявлено два червонокнижні
види джмелів (II категорія): Bombus pomorum та B. muscorum.
Стан популяцій цих видів у місці виявлення задовільний,
проте вони потребують всебічної охорони [5].

Масовим видом є мурашка лісова (Formica polyctena) –
ІД-25,24 % та бджола медоносна (Apis mellifera) – ІД -24,8%
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до субдомінантних видів належать – Джміль  польовий
(Bombus agrorum) – ІД-8,74 %, Оса євмен (Eumenes
coarctatus) – ІД-7,76 %, Джміль підкамінний (Bombus
lapidarius) – ІД-7,76%, які відіграють велику роль як
запилювачі квіткових рослин.

У найменшій чисельності зустрічаються Джміль-
зозуля білозадий (Psithyrus vestalis) – ІД-1,94 %, Оса лісова
(Dolichovespula sylvestris) – ІД-1,94 % та Бджола-тесляр
(Xylocopa valga) – ІД-1,94%.

Представники ряду Hymenoptera (13 видів) найчастіше
відвідували рослини з родин Айстрові (Asteraceae) – 62  %
та Бобові (Fabaceae) – 52%. Значно менше відвідують
рослини з родин Шорстколисті (Boraginaceae) – 8,2% та
Жовтецеві (Ranunculaceae) – 6,7%. Незначна частка видів
рослин, які відвідують комахи, припадає на родину Гарбузові
Cucurbitaceae – 2,3%. Шість родин, на яких були
зареєстровані перетинчастокрилі, характеризуються
поодинокими відвідуваннями (від 0,3 до 0,6%). Таким
чином, найкращими запилювачами на території
ландшафтного заказника є комахи з густим волосяним
покривом – бджола медоносна Apis melifera, джміль
підкамінний Bombus lapidaries, джміль земляний Bombus
terrestris та джміль польовий Bombus agrorum, які відвідали
понад 16 видів квіткових рослин. 

Денну динаміку антофільних перетинчастокрилих
проводили на відкритих, сонячних, лучних ділянках, лісових
галявинах спостерігаючи за активністю комах з 9.30 до 18.00
годин (червень-липень).

За останні роки число бджіл і джмелів помітно
скорочується, з 2018 по 2020 роки виявилось, що чисельність
бджіл на досліджуваній території скоротилася на 8 %, а у
світі – 25 % [5].
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Точна причина зникнення комах невідома. Вчені
вважають, що на це впливає глобальне потепління і поява
нових хвороб і паразитів. Бджоли і джмелі страждають від
паразитичних кліщів Varroa, вірусу деформації крила, що
переноситься цими ж паразитами і загадкового «синдрому
руйнування колоній». Це явище, при якому робочі особини
бджіл залишають вулики, залишаючи там маток, їжу і бджіл-
годувальниць [5]. Сьогодні в Україні штучно розводять та
використовують 3 види поодиноких бджіл (осмія руда, осмія
рогата, люцернова бджола-листоріз) і земляного джмеля [7].
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ЗАПАСИ ТРАВИ ЧИСТОТІЛУ ЗВИЧАЙНОГО
(CHELIDONIUM MAJUS L.) НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ

Дикорослі лікарські рослини є складовою частиною
біорізноманіття і відіграють важливу роль як у природі, так
і в житті людини. Останніми роками в усьому світі
спостерігається зацікавленість до цілющих властивостей
рослин, значне збільшення попиту на них. Для лікувальних
цілей залучаються нові види, з’явились десятки нових
лікувальних препаратів рослинного походження, що
призводить до безконтрольної заготівлі лікарської сировини
й інтенсивної експлуатації природних популяцій. Відсутність
лімітів об’єму щорічної заготівлі спричиняють скорочення
ареалів лікарських рослин через деградацію їх популяцій.

Природна флора Переяславщини багата, оригінальна,
має потенційні можливості для використання у практичних
цілях. Так, Довгополою Л. І. встановлено, що видовий склад
дикоростучих лікарських рослин досліджуваного регіону є
досить флористично багатим і нараховує 582 види [2, 5]. 

Трава Chelidonium majus L. – цінна лікарська сировина,
проявляє фітотерапевтичні властивості й використовується
для лікування та профілактики захворювань. Із цією метою
вона застосовується у народній медицині та є цінним
промисловим видом у офіційній медицині, широко
використовуються у фармацевтичній промисловості України.
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Пошук її природних заростей в окремих районах й облік
запасів викликає зацікавленість науковців[1].

Ресурсні дослідження Ch. majus проводилися упродовж
2015-2020 рр. на території Переяславщини. Територія району
становить 1456 км2 і розташована в Лівобережно-
дніпровському геоботанічному окрузі.

Ресурси Ch. majus вивчалися маршрутним методом.
Визначення запасів чистотілу звичайного здійснювалося на
облікових площадках розміром 1 м2, на кожній із яких
визначали проєктивне покриття виду, висоту й кількість
пагонів, а також збирали сировину досліджуваного виду,
потім її висушували. Запаси сировини (біологічний та
експлуатаційний) визначали згідно стандартних
ресурсознавчих методик [3, 4]. Промисловими вважали
запаси, які щільно розміщуються та займають площу не
менше 0,5 га [3, 4], непромисловими – запаси рослин, що
зростають щільними заростями на площі менше ніж 0,5 га
або зростають фрагментарно чи розсіяно [4].

Чистотіл великий (Ch. majus) – багаторічна трав’яниста
рослина зі стрижневим коренем і розгалуженим стеблом,
полікарпик, мезофіт, евтроф. Він поширений по всій Україні
як рудеральний бур’ян [3, 4].

Ch. тajus зустрічається на вододілах, схилах балок і
річкових долин, у заплавах на різних типах ґрунтів –
чорноземах, лесових суглинках, піщаних глинистих
алювіальних пісках. Росте переважно в місцях із підвищеним
умістом гумусу – в дворах, на вулицях, під заборами й
стінами будинків, на смітниках, по краях старих садів і
городів. Досить часто в лісах і заростях чагарників поблизу
поселень. Рослина не задернованих місць, трохи затемнених
і захищених від витоптування і випасання. Надає перевагу
місцям із достатньою, але не надлишковою вологістю, тому
не зустрічається на сухих схилах. Після появи на певній
ділянці дуже швидко поширюється, утворюючи місцями
суцільні зарості.
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Значні за площею масиви утворює у мішаних і
соснових лісах на свіжих та вологих супіщаних слабо кислих
ґрунтах. Максимальні показники урожайності відмічені в
мішаних лісах із зімкненістю крон 0,6 на вологих ґрунтах
при товщині лісової підстилки до 5 см. При збільшенні
освітлення звичайно втрачає роль домінанта і локалізується
у затінених місцезростаннях. На ділянках із високим
проєктивним покриттям чистотілу звичайно добре
розвинений підлісок, у складі якого часто присутня Sambucs
nigra [3, 4].

У межах Переяславщини основні сировинно цінні
місцезростання виду знаходяться у мішаних і соснових лісах
на свіжих і вологих супіщаних слабо кислих ґрунтах.

Соснові ліси досить поширені на досліджуваній
території. Їх деревостан складається із двох під’ярусів. У
першому під’ярусі Pinus sylvestris заввишки 20-22 м віком
50-70 років. У другому під’ярусі – культура (самосів) Robinia
pceudoacacia L. віком до 30 років. Окрім того,
R. рceudoacacia також утворює густий підріст 3-4 м
заввишки. У травостої, який має проєктивне покриття 5-30%,
значну роль відіграють бур’яни, а саме – Ch. majus, Geranium
robertianum L. тощо. Проєктивне покриття Ch. majus
становить 25-35%, щільність запасу свіжозібраної
сировини – 380-470 г/м2.

Ch. тajus також може зростати на узліссях цих лісів і
тоді він утворює суцільні масиви значної площі. Проєктивне
покриття досягає 90-100%, а щільність запасу свіжозібраної
сировини – 900-1200 г/м2. Такі масиви було виявлено нами в
Студениківському лісництві державного підприємства
«Переяслав-Хмельницьке лісове господарство» та державній
організації «Лісове господарство «Білоозерське».

Окрім того, в соснових і мішаних лісах Ch. тajus може
утворювати розріджений підлісок із проєктивним покриттям
5-10% у фітоценозах Pineta sylvestris. Щільність його
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невелика (100-147 г/м2свіжозібраної сировини), але такі
масиви утворюють значні площі. Тому заготівля тут
рентабельна. Такі ділянки було виявлено нами в урочищі
«Куряче горло», на околицях сіл Сомкова долина, Строкова,
Жовтневе Студениківського лісництва державного
підприємства «Переяслав-Хмельницьке лісове
господарство».

Найбільші масиви Ch. тajus знаходяться у
Студениківському (кв. 20, 21, 33, 111), Переяславському (кв.
44, 48, 93, 94), Стовп’язькому (кв. 121, 122, 133) лісництвах
державного підприємства «Переяслав-Хмельницьке лісове
господарство» (табл. 1). Середня урожайність Ch. majus на
Переяславщині становить 97,80±28,76 г/м2. 

Таблиця 1.
Інвентаризаційна відомість ресурсів 

Chelidonium majus 
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Потреби в лімітуванні заготівлі чистотілу звичайного
на території Переяславщини, як і в цілому по Україні, немає.

На території досліджуваного регіону спостерігається
тенденція до збільшення ділянок антропічно змінених лісів,
а саме площ із участю Robinia рceudoacacia. Це може
призвести і до збільшення масивів із участю Ch. тajus.
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СТРУКТУРА КОЛОНІЇ СІРОЇ ЧАПЛІ (ARDEA
CINEREA L., 1758) У ЗАРІЧАНСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ
Вивчення колоніальних поселень птахів є невід’ємною

частиною роботи, що виконується науковими установами по
всьому світу. Дослідження орнітологами біології найбільш
вразливих груп птахів, у тому числі колоніальних, дає
підставу робити висновки про стан водних екосистем,
частиною яких вони є. Науковці пропонують
використовувати дані щодо колоніальних поселень птахів як
показники стану боліт, прибережних ландшафтів та місця
проживання.

Чапля сіра (Ardea cinerea Linnaeus, 1758) – фоновий
вид орнітофауни Житомирщини, що відіграє важливу роль
у біогеоценозах. Вивчення цих птахів є актуальним для
збереження біорізноманіття. Вони зручний і доступний
об’єкт для дослідження здобувачами освіти під час
навчальних практик, написання курсових і кваліфікаційних
робіт, що сприяє формуванню дослідницьких навичок у
студентів, майбутніх біологів та вчителів біології. 

Метою нашої роботи було дослідити особливості
розмноження A. cinerea та структуру найбільшої колонії
цього виду в околицях Житомира – у Зарічанському
лісництві на березі річки Тетерев. 
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В Україні сіра чапля гніздиться майже на всій її
території, за винятком гірських систем Карпат та Криму та
деяких прилеглих районів [1; 2; 4]. Це звичайний фоновий
вид птахів у Житомирській області, де він постійно
гніздиться. Протягом майже двадцяти років студентами
природничого факультету Житомирського державного
університету імені Івана Франка здійснюється моніторинг
великої колонії сірих чапель на березі Тетерева у
Зарічанському лісництві [3].

Частота появи сірих чапель на території Зарічанського
лісництва  становила у 2020 році становила 64,2%. На
території весняна міграція птахів відбувається у першу
декаду березня і характерно виражена протягом усього
місяця. Найбільша зграя весняної міграції була 13 березня
2020 року (178 особин). На початку липня утворюються
змішані зграї дорослих і молодих особин, які можна
спостерігати протягом липня, серпня і вересня. Осіння
міграція дуже погано виражена. 

Колонія на правому березі річки Тетерів налічувала 222
гнізда у 2003 році, 321 – у 2004, 341 – 2005 [3]. У 2020 році
нами досліджено, що площа колонії становить близько 10 га.
Довжина колонії близько 155 м уздовж берега річки,
ширина – 50 м. Пташині гнізда (від 1 до 15 на дереві)
розташовані на висоті 17-21 м від землі на верхівках дерев,
переважно, в кронах сосен (94% випадків). Ми нарахували
52 дерева, що містять гнізда – всього налічується 258 гнізд,
з яких 159 – заселено птахами. Максимальна кількість гнізд
на дереві – 16.  Найчастіше птахи будують 5-10 гнізд (56 %)
та 2-4 гнізда на дереві (42,2%). Від 14 до 16 гнізд
нараховується лише на 1-2 деревах. Зі збільшенням кількості
гнізд на дереві їх зайнятість зменшується (від 100%
зайнятості з 1-3 гніздами на дереві до 56% − з 11-15
гніздами). Частка пташенят на деревах, що містять 1-2 гнізда
є досить значною – до 44%. В той же час, у конгломератах,
де на дереві 10-11 гнізд, вона зменшується до 24 %.
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Фенологію та особливості розмноження досліджено на
прикладі однієї  пари чапель. Птахи прилетіли до гнізда
досить рано навесні (09.03.2020). Як тільки вони прилетіли,
подружжя перебувало в гніздах і починали ремонт,
прибирання та будівництво. У цей період птахи захищають
свої гнізда від інших птахів і намагаються прибрати гніздо.
Обидва птахи беруть участь у будівництві гнізда. Самець
несе більші та важчі гілки, ніж самка, яка в більшості
випадків будівельні матеріали розміщує в гнізді. Будівельні
матеріали – тонкі сухі гілочки та гілки дерев (сосна, граб,
дуб, ліщина та ін.). Довжина використовуваної гілки
варіюється від 15 до 45 см, діаметр від 0,7 до 1,5 см, а також
більш тонкі гілки, які разом зі стеблами рогози та покривами
покривають гніздо. Повністю сформоване гніздо має форму
перевернутого конуса. Діаметр його 60-80 см, а висота 50-
60 см. Відкладання і насиджування яєць починається в кінці
квітня – на початку травня. Обидва птахи беруть участь у
цьому процесі, але самка проводить у гнізді більше часу, ніж
самець. Молодь вилуплюється наприкінці травня. Через два
тижні після вилуплення молодняк починає вставати. В кінці
червня і на початку липня потомство починає залишати
колонію для самостійного пошуку їжі. Молоді птахи
збираються невеликими групами по кілька особин і
відправляються на полювання. Птахи починають відлітати з
серпня до вересня. Але деякі з них залишаються до кінця
листопада. За довгі роки досліджень в Житомирській області
не було знайдено жодної зимуючої чаплі [5]. 
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ЕНТОМОКОМПЛЕКС ШКІДНИКІВ СУНИЦІ В
УМОВАХ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ

ОБЛАСТІ
Проблема масового розмноження шкідників та їх

дослідження є однією із актуальних проблем сьогодення,
адже численні шкідники, а також хвороби спричинені ними
здатні знищити чверть усієї продукції. Одержання
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стабільних та високих врожаїв високої якості можливе лише
при планомірному і систематичному здійсненні комплексу
заходів по зменшенню чисельності комах-шкідників [4].
Метою нашої роботи було вивчити особливості екології та
біології комах-шкідників суниці в умовах Броварського
району і визначити можливі напрямки зменшення їх
чисельності. 

Дослідження і спостереження проводили на території
Броварського району упродовж 2018-2020 рр. на
присадибних ділянках трьох сортів суниці (ранньостиглий
«Хоней», середньостиглий «Соната» та пізній «Факел»). Ми
користувались загальноприйнятою ентомологічною
методикою К. К. Фасулаті (1971), сюди входило косіння
ентомологічним сачком, струшування комах із кущів, ручний
збір імаго та личинок, візуальний огляд рослин та ґрунтові
розкопки [1, с. 56].

Наші дослідження показали, що фауна шкідників
суниці на присадибних ділянках смт. Калита включає 15
видів комах, які відносяться до п’яти рядів: Твердокрилі – 9
видів, Рівнокрилі, Лускокрилі, Перетинчастокрилі та
Прямокрилі по 1 виду (рис. 1). Найбільш небезпечними та
чисельними шкідниками суниці на досліджуваній території
є суничний листоїд (Galerucella tenella L.), сірий довгоносик
(Sciaphilus asperatusus), довгоносик брунькоїд (Sciaphobus
sgualidus), малиново-суничний довгоносик-квіткоїд
(Anthonomus rubi), кравчик-головач (Lethrus apterus), оленка
волохата (Epicometis hirta).
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Рис. 1. Структура шкідливого ентомокомплексу
суниці на приватних ділянках Броварського району

Значної шкоди рослинам у насадженнях суниці
завдають і ґрунтові шкідники (личинки травневого хруща і
пильщика) та капустянка, що вимагають проведення
захисних заходів по зниженню їх чисельності [3, с. 20].

За характером пошкоджень сортів суниці серед
виявлених шкідників, можна відмітити наступні трофічні
групи: комахи, що пошкоджують листки й зав’язі плодових
культур: Melolonta melolontha, M. hippocastani, Aphis idaei,
Tenthredinidae; комахи, що пошкоджують коріння:
Gryllotalpa grillotalpa, Melolonta melolontha, комахи,
пошкоджують черешки листків, суцвіття та квітки: Pyrrhalta
tenella, Anthonomus rubi, Epicometis hirta. Як бачимо,
найбільша кількість видів комах пошкоджує листки й зав’язі
плодових культур [2, с. 106].

Для умов Броварського району найбільш ефективною
системою захисту плодових насаджень від комах-шкідників,
на нашу думку, є інтегрований захист, суть якого полягає в
регуляції чисельності шкідника на рівні порога
шкодочинності при мінімальному використанні хімічних
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засобів із застосуванням агротехнічних та механічних
заходів.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАКРОФІТІВ МАЛОЇ РІЧКИ
МИХАЙЛІВКА В МЕЖАХ СЕЛА ВИСОВЕ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Один із найважливіших елементів довкілля є вода.

Санітарне й епідемічне благополуччя населення залежить
від екологічного стану водойм. Для належного
функціювання всіх елементів довкілля велике значення
мають малі річки, які є невід’ємною частиною водного
фонду. Вони тісно пов’язані з життям та господарською
діяльністю людей, а саме: використовуються для зрошування
земель; риборозведення, випасу домашніх тварин,
відпочинку людей; є основним джерелом водопостачання
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сільськогосподарських, промислових, комунальних
підприємств. Малі річки є дуже чутливими до
антропогенного впливу. Зменшення видового складу водної
флори та фауни малих річок, їх пересихання та обміління,
зниження здатності до самоочищення, погіршення якості
води – усе це наслідок негативного впливу антропогенних й
екологічних факторів. 

У зв’язку з цим виникає необхідність використання
якісних експрес-методів, які надають можливість оцінювати
екологічні фактори, стан екосистем загалом, часові зрізи змін
тощо. 

Проблемам екологічного стану малих річок присвятили
праці О. І. Мережко, Р. В. Хімко, Л.П. Царик, А. В. Яцик.
Визначенням якості води методами біоіндикації займалися
такі дослідники: Я. П. Дідух, Л. М. Зуб, В. І. Мальцев,
Г. О. Карпова, М. О. Клименко [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Водні рослини є незамінною складовою природного
балансу в розвитку екосистем малих річок, вони впливають
на гідрохімічні та гідробіологічні процеси. Макрофіти
пластичні й чутливі до змін навколишнього середовища,
оскільки, мають ряд важливих й багатогранних функцій, бо
можуть бути індикаторами змін екологічного стану водойм.
Зручність та невисока складність проведення дослідження
рослин дозволяє достатньо точно оцінити екологічну
ситуацію на досліджуваних територіях, що надає переваги
серед інших методик. 

Для оцінки якості поверхневих вод р. Михійлівка
використано метод фітоіндикації. Відомо, що наявність
токсичних сполук та елементів, продуктів анаеробного
розкладу органічної речовини у водоймах негативно впливає
на рослинні угрупування та окремі види. Макрофіти
віддзеркалюють зміни водного середовища (пригнічення
життєвості, зменшення біорізноманіття, площ проективного
покриття тощо) реагуючі на ті чи інші чинники. Саме ця
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залежність від якості води і лежить в основі фітоіндикаційної
методики.

Видовий склад рослин вивчався на 3 кілометровому
проміжку річки Михайлівка на території поблизу с. Висове
(рис.1). Михайлівка – річка у Сарненському районі
Рівненській області. Ліва притока Случі (басейн Прип’яті).
Загальна довжина річки складає 23 км, площа водозбору –
128 . Бере свій початок із болотного масиву за 4 км на схід
від села Тутовичі. Річище по всій протяжності випрямлене і
перетворене на магістральний канал осушувальної системи.
Заплава річки заболочена та широка. Притоки меліоративні
канали та невеликі потічки. Замерзає в середині грудня,
скресає у березні.

Рис. 1. Дослідні ділянки на річці Михайлівка в
межах с. Висове

Дослідження проводились у весняний період 2021 р.
Флористичний аналіз здійснювався за допомогою
стандартних методик дослідження.

На основі аналізу досліджень видового складу
вкорінених і не вкорінених макрофітів на дослідних ділянках
було виявлено, що переважають кількість вкорінених видів.
Вільно плаваючи види виявлені в однаковій кількості на
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ділянках №2, та №4, лише один вид невкорінених
макрофітів – на ділянці № 1. (табл. 1).

Таблиця 1
Видовий склад вкорінених і не вкорінених макрофітів

на дослідних ділянках

Отже, в ході дослідження було визначено дві екологічні
груп макрофітів − вкорінені та не вкорінені (вільно
плаваючі) − на чотирьох дослідних ділянках. Водна флора
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на всіх дослідних ділянках вирізняється переважно
вкоріненими макрофітами, та нараховує 5 видів. Вільно
плаваючі макрофіти на ділянках були представлені п’ятьма
видами, але в мінімальній кількості. 
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ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ ГОРОДИЩЕНСЬКОГО
РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В Україні в цілому близько 85% лікарської рослинної
сировини збирається в природних місцезростаннях видів
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лікарських рослин. З кожним роком збільшуються площі та
різноманіття культивованих лікарських рослин, однак багато
їх видів неможливо вирощувати в культурі в зв’язку зі
складністю агротехніки та рядом інших причин. Видовий
склад сировинно цінних рослин в Україні та обсяг заготівлі
як у цілому, так і окремих видів суттєво зменшується кожні
3-5 років. Основними причинами таких змін є дигресія
ценопопуляцій лікарських рослин під дією сукупності
антропогенних та екологічних факторів, а також надмірна
експлуатація масивів цінних видів з обмеженим ареалом
[3, с. 18]. 

Подальше використання ресурсів лікарських рослин
потребує детального і всебічного вивчення та аналізу різних
флор в межах окремих регіонів. Флора Городищенського
району, який розташований у Лісостеповій зоні поблизу
річок Вільшанки і Фоси, налічує значну кількість лікарських
рослин.

Флора Черкаської області вирізняється значною
різноманітністю, серед рослин чимало реліктових,
ендемічних, рідкісних і зникаючих, занесених до охоронних
списків та Червоної книги України. Серед природної флори
є багато видів з цінними лікарськими властивостями, якими
місцеве населення нерідко поповнює свої домашні аптеки.
Отже, значення та вивчення природної флори для населення
будь-якого району надзвичайно важливе і завдання кожної
освіченої людини полягає в тім, аби побільше зберегти
куточків природи в їх первинному стані, аби кожний вид мав
право на своє існування і подальший еволюційний розвиток
[1, с. 125].

Городищенський район розміщено в центральній
частині Черкаської області, за від столиці України, в басейні
правої притоки Дніпра – річки Вільшанки, розташований
Городищенський район, що межує на півночі – з Корсунь-
Шевченківським, на сході – з Черкаським і Смілянським, на
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півночі – із Шполянським, на заході – із Звенигородським
районами області. Лежить на Придніпровській височині.
Поверхня – підвищена хвиляста лесова рівнина,
розчленована долинами річок, балками та ярами, особливо
у центральній частині району. Поширені нерудні корисні
копалини: граніти, лабрадорит, глини, суглинки, будівельні
піски. Є поклади торфу. Район розташований у
Дністровсько – Дніпровській лісостеповій фізико –
географічній провінції [4, с. 247]. 

Під час проведених флористичних досліджень на
території Городищенського району у 2006-2009 роках
виявлено, що більшість сировинно-цінних видів лікарських
рослин приурочено до лісових та лучних фітоценозів (береза
повисла (Betula pendula Roth), конвалія звичайна (Convallaria
majalis L.), мати-й-мачуха (Tussilago farfara L.), деревій
звичайний (Achillea millefolium L.), полин гіркий (Artemisia
absinthium L.), синяк звичайний (Echium vulgare L.), ромашка
лікарська (Matricaria recutita L.) та інші), 18% з них
зростають в чагарниках (глід колючий (Crataegus L.), калина
звичайна (Viburnum opulus L.), бузина чорна (Sambucus nigra
L.), лопух великий (Arctium lappa L.) і майже 29% видів є
представниками синантропної флори (кропива дводомна
(Urtica dioica L.), грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris
(L.) Medik), чистотіл великий (Chelidonium majus L.), спориш
звичайний (Polygonum aviculare L.s.l.), череда трироздільна
(Bidens tripartita L.) тощо), зустрічаються рослини які ведуть
паразитичний спосіб життя (омела біла (Viscum album L.)) і
рослини що живуть у воді (глечики жовті (Nuphar lutea (L.)
Smith)).

У залежності від біологічних та еколого-ценотичних
особливостей різноманітні види рослин займають від 1-5%
до 60-80% відповідних їм угідь. Аналіз поширення
лікарських рослин Городищенського району свідчить про
наявність стійкої тенденції до скорочення ареалу більшості
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видів, під впливом сукупності антропогенних та екологічних
факторів, за винятком лікарських рослин синантропної
флори . За життєвою формою  вони поділяються на трави,
дерева, кущі. Лікарські рослини за тривалістю життя
поділяються на однорічні, дворічні, багаторічні.

Лікарські рослини досліджуваного регіону належать до
44 родин з відділу Покритонасінні. Найбільш
представленими у флорі району є рослини родин:
Складноцвіті (Asteraceae), Шорстколисті (Boraginаideae),
Розові (Rosoideae), Бобові (Fabaceae), Ранникові
(Scrophullariaceae), Губоцвіті (Laminaceae), Зонтичні
(Apiaceae).

Рідкісними та зникаючими лікарськими рослинами
Городищенського району є лілія лісова ((Lilium martagon L.),
любка дволиста (Platanthera bifolia L.), цибуля ведмежа
(Alliumum sinum L.), анемона дібровна (Anemone nemorosa
L.) та інші.

З’ясовано, що більшість видів лікарських рослин
Городищенського району мають обмежене поширення і
потребують контрольного використання їх сировини
(конвалія звичайна, перстач прямостоячий, чебрець
повзучий, мати-й-мачуха, материнка, первоцвіт весняний та
ін.). 
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Ольга Данелюк, здобувачка вищої освіти
ступеня бакалавр, Університету Григорія
Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВІДНОСНОЇ ЧИСТОТИ
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА ПЕРЕЯСЛАВ

Зростання антропогенного пресингу в міських
екосистемах супроводжується техногенним забрудненням
навколишнього середовища, негативний вплив якого
відбивається на рослинному та ґрунтовому покриві й
здоров’ї людей. На сьогодні основними чинниками
антропотехногенної деградації міських екосистем є
автотранспорт.

Лишайники Lichenophyta (лат. lichenes – лишайники) –
це цілісний організм, який має особливості, відмінні від
аналогічних ознак у вільно існуючих грибів і водоростей. За
зовнішньою будовою слані виділяють три морфологічних
групи лишайників: накипні – слань повністю або частково
занурена у субстрат і має вигляд суцільних або лускатих
кірок, бородавок, зерняток (напр. Lecanora dispersa,
Verrucaria muralis); листуваті – слань у вигляді
горизонтально розпростертих на субстраті, розчленованих
пластинок (напр. Xanthoria parietina, Parmelia sulcata,
Peltigera canina); кущисті – слань у вигляді прямостоячих
або звислих кущиків (напр. Usnea hirta, Cladina rangiferina).
Слань лишайників має різноманітне забарвлення за рахунок
наявності пігментів п’яти основних кольорових груп: зелені,
блакитні, фіолетові, червоні, коричневі [2]. 

Ці організми безпосередньо залежать від стану
повітряного середовища, тому що всі елементи для своєї
життєдіяльності (воду, мінеральні речовини) вони дістають
із повітря. Крім того, лишайники, на відміну від інших
рослин, характеризуються великою стійкістю до таких
факторів, як високі й низькі температури, відсутність води,
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короткий вегетаційний період. Для лишайників характерне
широке розповсюдження і довга тривалість життя.
Особливості будови лишайників і процеси їх
життєдіяльності відзначаються підвищеною чутливістю до
різних забруднювачів повітря.

На лишайники згубно діють речовини, що збільшують
кислотність таломів і прискорюють окисні процеси. До
таких речовин належать: двоокис сульфуру (SO2), фторо –
(HF) і хлорогідроген (HCl). Стійкість лишайників до дії
забруднення обумовлено ще рядом особливостей. Так,
вологий талом страждає від забруднення більше, ніж
порівняно сухіший. Найбільш вразливі вони до дії SO2,
продукту згорання будь-якого сульфуровмісного палива [4]. 

Дослідження проводились у 2019–2020 р. весняно-
осінній період. Для визначення стану атмосферного повітря
м. Переяслав умовно було поділено на ділянки відстань між
якими складала від 1 до 2 км. Ділянка № 1 «Студмістечко
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»«
(вул. В. Сухомлинського, 30), ділянка № 2 «Центральний
парк» (вул. Г. Сковороди), ділянка № 3 «Парк Слави»
(вул. Покровська, 3), ділянка № 4 «ЗОШ № 3»
(вул. Ярмаркова, 31), ділянка № 5 «Музей під відкритим
небом» (вул. Літописна, 2), ділянка № 6 «ЗОШ № 5»
(вул. Космонавтів, 22), ділянка № 7 «Лікарня»
(вул. Б. Хмельницького, 137), ділянка № 8 «ЗОШ № 4»
(вул. Новокиївське шосе, 2), ділянка № 9 «Магніт»
(вул. Б. Хмельницького, 48), ділянка № 10 «Стара Гребля»
(вул. Літописна, 24 а) (рис. 1.).

Для оцінки забруднення атмосфери обирали види
дерев, найпоширеніших на даній території. Так, було
проаналізовано 300 дерев, домінуючими видами були:
гіркокаштан звичайний (Aesculus hippocastanum L), горобина
звичайна (Sorbus aucupari L), тополя тремтяча
(Populus tremula L) та береза повисла (Betula pendula Roth).
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Рис. 1. Карта міста Переяслав з дослідними
ділянками

На основі структурно-функціональних особливостей
та характеру процесів життєдіяльності лишайників
базований метод ліхеноіндикації стану повітряного
середовища [4]. Лишайники реагують на забруднення не так
як вищі рослини. Довготривала дія низьких концентрацій
забруднюючих речовин викликає пошкодження талому
лишайника, що не зникають аж до цілковитого його
відмирання. Це пов’язано з тим, що лишайники
відновлюються дуже повільно, тоді як уражені тканини
вищих рослин регенеруються порівняно швидко. Низька
чутливість лишайника обумовлена безперешкодним
проникненням разом із опадами не лише мінеральних, а й
шкідливих токсичних речовин [2].

У результаті вивчення видового представництва
епіфітної лишайникової флори на дослідних ділянках у місті
Переяслав було встановлено, що на обстежених нами
ділянках вона представлена переважно двома видами
листуватих лишайників – (Flavoparmelia caperata),
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(Xanthoria parietina), накипними – (Lepraria aeruginosa) та
кущистими – (Cladonia cornuta).

При визначенні частоти населеності епіфітної
лишайникової флори, зафіксовано максимальне значення
70 % – накипних лишайників на дослідній ділянці № 1,
мінімальна частота населеності склала 50 % на дослідній
ділянці № 3 (рис. 2).

Рис. 2. Частота населеності епіфітних лишайників
на дослідних ділянках м. Переяслав

На листові форми лишайників припадає до 60% на
ділянці № 1, при цьому мінімальний відсоток – 20
спостерігається в районі «Парку Слави».

Щодо кущистих лишайників, то їх частота населеності
є досить мізерною, на дослідних ділянках № 7, 8, 9 епіфітні
кущисті лишайники взагалі відсутні, хоча 10 %
зареєстровано на ділянці № 1. При визначенні ступеня
покриття площі рамки лишайниками було відмічено, що
найбільший середній відсоток припадає на накипні форми
та складає 68,5% на ділянці № 1 «Студмістечко ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди. 

Листові форми займають проміжне положення,
найбільший ступінь покриття площі рамки даними видами
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спостерігався на ділянці № 5 «Музей під відкритим небом»
та становив 39 %, мінімальне значення – 4 % на дослідній
ділянці № 3 «Парк Слави». Найбільше значення ступеня
покриття площі рамки кущистими лишайниками
зафіксовано на ділянці № 1 (5,5%), на дослідних територіях
№ 7, 8 та 9 кущисті форми взагалі відсутні.

Отже, в результаті виконаного дослідження на
території м. Переяслав, можна зробити такі висновки, що
атмосферне повітря на досліджуваній території
«Студмістечко ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»» має
максимальне значення (0,78), даний показник відповідає
незначному забрудненню. Незначне забруднення
фіксувалось також на дослідній ділянці «Музей під
відкритим небом», де Q становив 0,62. На досліджуваних
ділянках «Центральний парк», «ЗОШ № 3», «ЗОШ № 5»,
«Лікарня», «ЗОШ № 4» та «Стара Гребля» показник
відносної чистоти атмосфери дорівнював 0,48, 0,57, 0,53,
0,43, 0,5 та 0,57 відповідно, дані показники відповідають
середньому забрудненню. Найменше значення показника
відносної чистоти атмосфери (Q) фіксується на ділянках
«Парк Слави» (0,25) та «Магніт» (0,38), що характеризує
атмосферне повітря в межах даних ділянок, як досить
забруднене. Впродовж трьох років досліджень на 10
дослідних ділянках зафіксована стабільна ситуація, а
відносний показник атмосферного повітря перебуває у
зазначених межах.
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РІДКІСНІ ВИДИ РОСЛИН ОЗЕРА СОМИНЕ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В Україні, де порушеність природного рослинного
покриву внаслідок антропогенного впливу досить значна,
розвиваються фітосозологічні аспекти флористичних
досліджень. Напрацьовані теоретичні розробки щодо
охорони рідкісних видів рослин, підписано різноманітні
міжнародні Угоди і Конвенції тощо, які направлені на
збереження цінного і унікального фітосозологічного фонду.

Одним із первинних етапів охорони й збереження
флористичного різноманіття, у тому числі раритетних видів
рослин, є їх інвентаризація та встановлення сучасного стану
популяцій рідкісних видів на певній території. 

Явище раритетності видів рослин, за переконанням
Стойко С. М., є складним, динамічним у часі та просторі
процесом, зумовленим різними причинами як природного
так і антропогенного характеру. Основними причинами, які
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нині зумовлюють загрозливий стан популяцій таких рослин
у регіоні, є антропогенні: пірогенні, ексцезійні (рубання),
осушування, руйнування екотопів, створення монокультур,
рекреаційний прес [6, с. 611-623].

У Рівненській області, де зливаються води найбільших
рік краю: Горині і Случі, знаходиться Сарненський район –
мальовничий куточок Західного Полісся, що увібрав у себе
красу таємничих соснових борів, крислатих велетнів-дубів,
зеленолистих садів і парків, багатий рослинний світ з давніх-
давен приваблювали до себе людей [4, с. 89]. У районі діє 4
заказники місцевого значення, 5 пам’яток природи, 2
заповідні урочища. 

Гідрологічний заказник озеро Сомине є пам’яткою
природи загальнодержавного значення, бо є частиною
Рівненського природного заповідника, який створений
шляхом об’єднання в собі чотирьох заказників, які стали
відділеннями заповідника – це: загально зоологічний
заказник «Перебродівський», ботанічний заказник «Сира
Погоня», гідрологічний заказник «Сомине», ландшафтний
заказник «Білоозерський». 

На території заказника Сомине зростає багато
рідкісних видів рослин занесені до Червоної книги України
(2009). Нижче наводимо перелік раритетних видів та їх
коротку характеристику.

Росичка середня (Drosera intermedia Hayne).
Природоохоронний статус виду: вразливий. Багаторічна
рослина 5-12 см заввишки. Стебло при основі висхідне,
коліноподібне. Листки клиноподібно-оберненояйцеподібні,
зверху і по краях вкриті залозистими волосками, утворюють
прикореневу розетку. Квітки білі, зібрані у суцвіття по 4-10.
Плід – грушоподібна борозенчаста коробочка. Цвіте у
червні-липні. Плодоносить у серпні. Розмножується
насінням [7].
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На озері Сомине ботанікам пощастило знайти одну з
найбільш рідкісних орхідей-хамарбію болотну із родини
Зозулинцеві. М’якух болотний (хаммарбія болотна)
Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze, Malaxis paludosa (L.) Sw.,
Orchis paludosa L.). Природоохоронний статус виду:
зникаючий. Багаторічна трав’яна, рослина 5-20 см заввишки.
Стебло п’ятигранне, голе, біля основи з овальним
бульбоподібним потовщенням. Листки (3-4) товсті, еліптичні
або довгасті, з бульбочками по краю. Суцвіття циліндричне,
розріджене, з 10-15 дрібних, жовтувато-зеленкуватих квіток.
Цвіте у липні-серпні, плодоносить в серпні-вересні.
Розмножується насінням і вегетативно (бульбочками, які
утворюються по краях листків) [7]. 

Шейхцерія болотна (Scheuchzeria palustris L.).
Природоохоронний статус виду: вразливий. Геофіт.
Багаторічна трав’яна рослина 10-25 см заввишки.
Кореневище повзуче, довге, від якого відходять наземні
пагони. Стебло сплющене. Листки вузько-лінійні,
жолобчасті. Квітки на прямостоячих квітконіжках в
негустому китицеподібному суцвітті, жовто-зелені. Плоди
здуті, косо-яйцеподібної форми. Цвіте у травні–липні.
Плодоносить у серпні-вересні. Розмножується переважно
вегетативно. 

Подекуди поміж стовбурами зеленіють поодинокі
кущики лемботропіса чорніючого. Їх здалеку видно: квіти
досить великі, яскраво-жовті, зібрані в суцвіття-китиці. Та й
кущі немалі – півметра і більше висотою, і квітконосів на
одному кущі може бути кілька десятків. Рослина ця
знаходиться тут на східній межі ареалу, отже, являє певний
науковий інтерес, не говорячи вже про те, що надає
особливої краси сухим сосновим лісам, флора яких загалом
досить бідна [1, с. 20].

Збірник наукових праць

155



На даний час у заповіднику популяції рідкісних видів
зникають. Значну шкоду заповідним територіям наносить
незаконний видобуток бурштину, рослини потерпають від
масового вирубування лісу. У зв’язку з цим вважаємо за
потрібне: проводити моніторинг за станом популяцій
рідкісних видів рослин; охорону слід зосередити на
фрагментах природних екотопів із рідкісними видами.
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ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ АНТРОПОГЕННОГО
НАВАНТАЖЕННЯ М. ЧИГИРИН ЗА МАЛЮНКОМ

«СИВОЇ» ПЛЯМИ TRIFOLIUM  REPENS L. 
Зміни, що відбуваються у популяціях живих організмів

під впливом антропогенних факторів, використовуються для
біоіндикації і моніторингу екосистем за допомогою
фенотипічних індикаторів. Ступінь реалізації фенотипічної
різноманітності служить індикатором рівня сприятливості
умов середовища.

Тrifolium repens L. – багаторічна рослина з сильно
розгалуженою, стрижневою кореневою системою,
укороченим головним стеблом і бічними сланкими пагонами,
які здатні до вкорінення. Конюшина повзуча добре росте на
різноманітних ґрунтах із достатньою кількістю поживних
речовин і води, погано зростає при надлишку вологи в
ґрунті, на сухих і сильно кислих ґрунтах. Ця світлолюбна
рослина за сприятливих умов швидко розростається і
утворює зімкнутий покрив, витісняючи із травостою злаки
та різнотрав’я [4].

Характерною екологічною особливістю Т. repens є
широкі можливості адаптації до значного діапазону
абіотичних умов, зокрема й екстремальних, що сприяє
значному поширенню на порушених антропогенною
діяльністю територіях. Однією із характерних особливостей
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природних популяцій Т. repens є поліморфізм за формою
«сивої» плями на листковій пластинці. Малюнок «сивої»
плями може відрізнятися розташуванням, забарвленням,
інтенсивністю прояву, розміром. На прояв малюнку
впливають кілька чинників, зокрема: вік, форма, відносний
розмір листків. Доведено, що різноманітність рослин за цією
ознакою визначається серією множинних алелів гена V.
Наявність «сивої» плями на листку є домінантною ознакою
(V), відсутність – рецесивною (v). Усі алелі гена V
порушують нормальний розвиток хлорофілу в палісадних
клітинах світлої зони листка, призводять до скорочення
кількості  або ж відсутності в них хлоропластів, сприяють
зменшенню розмірів палісадних клітин і збільшенню
простору між ними, більш ранньої загибелі клітин. Різні
рівні розташування плям відповідають часу дії відповідних
алелів, що порушує нормальний розвиток хлорофілу в
онтогенезі. Налічується 11 і більше алелів цього гена. Для
більшості комбінацій алелів характерним є їх прояв із
утворенням різних варіантів фенотипів [1, 5].

Польові дослідження проводилися у місті Чигирин
Черкаської області впродовж 2020 року. Збір листків Т. repens
проводився у травні-вересні в період масового цвітіння
рослини. Для дослідження були обрані території, що
знаходяться на значній відстані одна від одної, зі схожими
умовами для росту Т. repens, але з різним ступенем
антропогенного навантаження: ділянка №1 – рекреаційна
зона прибудинкової території будинків №112-№153 на
вул. Свердлова, ділянка №2 – Національний історико-
культурний заповідник «Чигирин» (газони), ділянка №3 –
парк імені Литвиненка (рекреаційна зона), ділянка №4 –
рекреаційна зона поблизу річки Тясмин (біля кафе
«Гетьман»), ділянка №5 – узбіччя і газони вздовж головної
дороги міста на вул. Богдана Хмельницького, ділянка №6 –
газони та узбіччя вулиці Замкова (неподалік Чигиринського
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замку). На кожній із моніторингових ділянок було обстежено
від 4 до 10 пробних площадок (5х5 м) із проєктивним
Т. repens до 60%, що залежало від рівня антропогенного
навантаження на певній ділянці. З усіх дослідних ділянок
методом випадкової вибірки було зібрано й проаналізовано
1463 листка досліджуваного виду. 

Для ідентифікації рисунків «сивої» плями на листках
(фенотипів і генотипів) використовували методику
І. Т. Папонової та П. Я. Шварцмана 1982 та 1986 років
відповідно [2]. Частоту різних фенотипів і генотипів
розраховували як частку листків певного фенотипу/генотипу
у вибірці, зробленій на ділянці конкретної досліджуваної
території, що виражалася у відсотках. Для порівняльної
характеристики популяцій Т. repens на 6-ти досліджуваних
територіях м. Чигирин Черкаської області визначалися такі
показники, як показник внутрішньопопуляційного
різноманіття фенотипів (µ), частка рідкісних фенотипів (h)
за відповідними формулами [3]. Результати обчислення
даних показників наведено у табл.1. Показник
внутрішньопопуляційного різноманіття фенотипів (µ) дає
можливість оцінити ступінь фенотипічного різноманіття
популяції, а частота рідкісних фенотипів (h) у популяції
оцінює структуру цього різноманіття.

Як видно з відомостей таблиці 1, найвищим ступенем
фенотипічного різноманіття за малюнком «сивої» плями на
листку характеризується вибірка з локальної популяції
Т. repens рекреаційної зони парку імені Литвиненка,
найменшим – вибірка з локальної популяції Т. repens узбіч і
газонів уздовж головної вулиці міста та поблизу
Чигиринського замку. Визначено, що ділянки №1 і №2 є
відносно екологічно чистими, ділянки №3 і № 4 – найбільш
екологічно чистими, ділянки №5 і №6 – екологічно
напруженими.
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Таблиця 1
Показники внутрішньо популяційного різноманіття та

частки рідкісних фенотипів Тrifolium repens L. за
малюнком «сивої» плями на листку на територіях м.

Чигирин із різним ступенем антропогенного
навантаження

Отже, локальні популяції T. repens, що знаходяться на
досліджуваних ділянках м. Чигирин із різним ступенем
антропогенного навантаження, відрізняються за кількістю
фенотипів, що вказує на різний ступінь їх морфогенетичного
поліморфізму. За різноманітністю фенотипів найвищим
ступенем поліморфізму характеризуються найбільш
екологічно чисті території рекреаційної зони парку імені
Литвиненка, найменшим – вибірка з локальної популяції Т.
repens узбіч і газонів уздовж головної вулиці міста та поблизу
Чигиринського замку. Фенотипічна мінливість T. repens на
територіях міста Чигирин Черкаської області з різним
ступенем антропогенного навантаження засвідчує
поліморфізм життєвих стратегій, що дозволяє підтримувати
високий адаптивний потенціал у локальних популяціях виду.
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ОЦІНКА ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ ПОЛІВ СЕЛА ЛИПНЕ
(РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ)

На території України росте понад 700 видів бур’янів,
при цьому в кожній грунтокліматичній зоні найбільш
шкідливі ті з них, які найкраще за інших пристосувалися до
місцевих умов. Дослідники та ботаніки насамперед
вивчають причини експансивності та стійкості найбільш
шкідливих видів, що зумовлено великою життєздатністю за
найрізноманітніших екологічних режимів – вегетативних і
особливо, насінних зачатків. 

За останні роки проблема захисту посівів від бур’янів
значно загострилась, тому науково обґрунтовану систему
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захисту посівів від бур’янів можливо провести лише на
основі вивчення стану забур’яненості кожного конкретного
поля певного регіону.

В Україні вивченням бур’янів займались чимало
відомих вчених: М. М. Зеленецький, Г. М. Висоцький,
Й. К. Пачоський, В. І. Липський, Д. В. Федоров,
Л. І. Казакевич, М. І. Котов, П. І. Лещенко, О. А. Яната,
Б. М. Смирнов, О. І. Мальцев, та ін. Кожен із них за
результатами досліджень розробив власну класифікацію
бур’янів за різними ознаками. Перший визначник бур’янів
України вийшов в світ в 1937 р. під редакцією
Є. І. Бордзиловського [1, с. 15].

Початок вивченню регіональних адвентивних флор
було покладено вченим-ботаніком В. В. Протопоповою. За
рівнем адвентизації флора України займає досить високе
місце серед інших флор світу (види адвентивних рослин
становлять щонайменше 14 % від загальної кількості видів
флори країни). Нині спонтанна фракція адвентивної флори
України налічує не менше 830 видів судинних рослин, серед
яких близько 50 видів є небезпечними інвазійними [3, с. 51].

Зниження урожайності культурних рослин через
негативну дію бур’янів (при відсутності захисних заходів) у
світі може досягати, у середньому: озимої пшениці – на 25%,
кукурудзи – 41% [5, с. 18].

Поширення бур’янів у посівах і їх негативний вплив на
продуктивність сільськогосподарських культур стає дедалі
гострішою, що не лише зводить нанівець можливості галузі
землеробства нашої країни як виробника і експортера
продукції села [2, с. 21].

Село Липне розташоване на лівому березі річки
Стубла, Вараського району Рівненської області. Основними
напрямами розвитку сільського господарства є вирощування
зернових та зернобобових культур.
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На кожному полі залежно від культури і екологічних
умов конкретного року звичайно зустрічається від десяти до
сотні видів бур’янів. Але для розробки заходів боротьби з
ними необхідно орієнтуватись не на окремі види бур’янів, а
на сукупність домінуючих їх представників.

Під час проведення флористичних досліджень було
виявлено, що на посівах озимої пшениці проблема бур’янів
є менш гострою ніж на посівах кукурудзи. Серед
адвентивних рослин найпоширенішими бур’янами є:
амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.), щириця
звичайна (Amaranthus albus L.), бромус польовий (Bromus
arvensis L.), галінсога дрібноквіткова (Galinsoga parviflora
L.) та ін. У посівах озимих культур переважають: волошка
синя (Centaurea cyanus L.), мак дикий (Papaver rhoeas L.),
роман собачий (Anthemis cotula L.).

Нами відмічено, що зріджені посіви пшениці (400 шт.
і менше генеративних стебел на 1 м2 посіву) заростають
ярими бур’янами і потерпають від їх конкуренції значно
більше, ніж щільні та густі посіви (500-550 шт. 1 м2).

Дослідження полів кукурудзи, озимої та ярої пшениць
відбувалось впродовж 2019-2020 рр., за цей час нами
виявлено 138 види сегетальних бур’янів. Найбільш
представленими є родини Айстрових, Капустяних, Бобових,
Злакових, Гвоздикових; Шорстколистих.
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ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ
LUCANUS CERVUS LINNAEUS НА ТЕРИТОРІЇ

УРОЧИЩА «ЮЗЕФІНСЬКА ДАЧА» РІВНЕНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

У фауні України жук-олень (Lucanus cervus Linnaeus)
зустрічається у різних регіонах країни, належить до видів,
ареал яких скорочується і яким у недалекому майбутньому
може загрожувати зникнення [1, с. 1]. 

За даними моніторингу біорізноманіття України, жук-
олень трапляється в окремих місцях на всій території
України. Поширення цього жука визначається специфічними
біотопами, які є типовим місцем його перебування [4, с. 1].
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Дослідження проведено на території урочища
«Юзефінська дача» Сарненського району. Юзефінська
Дача – ботанічна пам’ятка природи загальнодержавного
значення в Україні. Розташована в межах Сарненського
району Рівненської області, між селами Глинне та Березове.
Її площа 100 га, створена 1975 року. Тут охороняється
ділянка дубових насаджень. Трапляються дерева віком по
300-400 років, окремим екземплярам – до 1000 років
[5, с. 1].

За нашими спостереженнями впродовж 2020 року, на
території заказника Юзефінська дача найбільший період
активності жука припадав на другу частину червня та на
початок липня, однак у незначній кількості зафіксовано у
кінці травня – початку  червня (одна особина біля старого
дуба). Період активності жука-оленя тісно пов’язаний із
погодними умовами. У 2020 році була пізня весна, а
червень – досить теплим +24 С0, тому й виявився
сприятливим місяцем для умов існування жука. 

На досліджуваній території переважають самці,
найбільша кількість – 8 особин, знайдено неподалік старого
дуба, якому більше 1350 років. Ця територія є досить
сприятливою для їхнього існування, оскільки останнім
часом не проводилася вирубка лісу і є достатня кількість
відмерлої деревини та дубів. Також 6 особин зафіксовано на
території «Старої цегельні» та 4 – неподалік глиняних ямок
досліджуваної території. Тут основною загрозою для жука-
оленя є добування глини. На цій території населення
щорічно копає глину для власних потреб, для цього зрізають
дерева, які заважають. Територія перекопаної землі щорічно
збільшується.

У найменшій кількості (3 особини) спостерігали
неподалік ставка. Один із них був неживий. На нашу думку,
основними причинами невеликої кількості є близько
розташоване поле, із західної сторони добре видно сліди
свіжої вирубки лісу й несанкціоновані смітники.
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Чисельність жука-оленя майже повсюди низька і
продовжує скорочуватись [2, с. 3]. Не винятком є і територія
«Юзефінської дачі». Причиною зникнення цього виду комах
є безвідповідальна діяльність людини. На жаль, для рубок у
першу чергу обирають найбільші дерева, не залишаючи
старих дубів із дуплами. Не останню роль у скороченні
чисельності жука-оленя відіграють громадяни, які
займаються видобутком бурштину, багато хто зустрічаючи
комах, збирають їх до аматорських колекцій або й просто
заради цікавості. 

Оскільки територія Юзефінської дачі уже має статус
ботанічної пам’ятки [3, с. 3], то тут єдиною рекомендацією
є посилення контролю над даною територією із боку органів
місцевого та районного самоврядування, обмеження
господарської діяльності людини. Крім того, у збереженні
досліджуваного виду важливу роль відіграє роз’яснювальна
робота та екологічне виховання серед молоді. Для цього ми
склали пам’ятку як зберегти жуків-оленів і поширили її
серед населення.
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ФАУНА ДОЩОВИХ ЧЕРВІВ РІЗНИХ БІОЦЕНОЗІВ
ЛІСОСТЕПУ ЖИТОМИРЩИНИ

Дощові черви є важливим компонентом едафону різних
екосистем помірних широт. Наразі відомо понад 3500 видів
дощових чеврів, які належать до різних родин. Проте
найбільш вивченою та поширеною є родина Lumbricidae,
представники якої найбільш чисельні у Палеарктиці. Дощові
черви цієї родини посідають важливе місце у природних
угрупованнях. Вони беруть активну участь у процесах
ґрунтоутворення, на що звернув увагу ще Чарльз Дарвін.
Крім того, Lumbricidae поліпшують аерацію ґрунту, беруть
участь у модифікації відмерлих частин рослин, підвищенні
мікробної активності ґрунту та є складовою трофічних
ланцюгів екосистем, через високий вміст у їхньому організмі
поживних речовин – білків, жирів, вуглеводів та
мікроелементів [1, с. 283; 5, с. 285].

Метою дослідження було встановлення видового
складу дощових чеврів різних біоценозів Лісостепової
природно-географічної зони Житомирщини.

Матеріалом дослідження слугували власні збори
дощових чеврів здобуті восени 2020 р. у таких біоценозах:
присадибна ділянка (с. Корчівка, Житомирська обл.),
біоценоз поля (с. Романівка, Житомирська обл.) та
узбережжя річки Лісова (поблизу с. Врублівка, Житомирська
обл.). Матеріал зібрано та опрацьовано за
загальноприйнятою методикою [2, с. 12-29]. Визначення
видової належності та тип життєвої форми здійснено за
[3, с. 172-237]. Гранулометричний склад ґрунту оцінено за
[4, с. 203].
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Грунт присадибної ділянки та біоценозу поля –
грудкувато-зернистий чорнозем. На обох біоценозах
протягом усього вегетаційного періоду наявний трав’яний
покрив, відмерлі частини якого є поживою для дощових
червів, які виходять живитися на поверхню ґрунту. Грунт
узбережжя річки характеризується помірною вологістю з
суцільним рослинним покривом на його поверхні та
періодично піддається забрудненню отрутохімікатами, які
змиваються з сусідніх полів.

За результатами дослідження у різних біоценозах
Лісостепової природно-географічної зони Житомирщини
було виявлено вісім видів дощових чеврів, які належали до
чотирьох родів – Aporrectodea, Dendrobaena, Eisenia та
Lumbricus родини Lumbricidae: Aporrectodea rosea (Savigny,
1826), Aporrectodea caliginosa (Savigny, 1826), Aporrectodea
longa (Ude, 1826), Dendrobaena octaedra (Savigny, 1826),
Eisenia foetida (Savigny, 1826), Lumbricus terrestris (Linnaeus,
1758), Lumbricus rubellus (Hoffmeister, 1843) та Lumbricus
castaneus (Savigny, 1826). Виявлені види належали до трьох
життєвих форм – підстилочників, грунтово-підстилочників
та нірників (Табл. 1).

Таблиця 1
Видовий склад дощових чеврів різних біоценозів

Лісостепової природно-географічної зони
Житомирщини
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Найбільшою видовою різноманітністю вирізнявся з-
поміж інших біоценоз узбережжя річки, у якому виявлено
сім видів дощових чеврів різних життєвих форм. У
кількісному відношенні найчисельнішими були нірники,
дещо меншою кількістю видів були представлені
підстилочники та грунтово-підстилочники.

Найменшою кількістю видів був представлений
біоценоз присадибної ділянки, на якому виявлено було
грунтово-підстилочників та нірників. Домінували тут –
нірники. Підстилочників виявлено не було, що очевидно
зумовлювалося систематичним поверхневим обробітком
ґрунту, внаслідок чого порушується його водно-повітряний
режим.

Кожна життєва форма дощових чеврів
характеризується комплексом морфологічних пристосувань,
сприяючих їх комфортному існуванню в товщі ґрунту або на
його поверхні. Широке розселення цих чеврів у різних
біоценозах пов’язано, насамперед, з появою у них
адаптаційних механізмів до дії біотичних та абіотичних
впливів, оскільки, майже всі виявлені види дощових чеврів
є космополітами.
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ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ АКАРИДІЄВИХ
КЛІЩІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ЖИТОМИРСЬКОГО

ПОЛІССЯ
Переважна більшість акаридієвих кліщів (Acariformes,

Acaridіa) – це вільноживучі, невеликих розмірів кліщі, які
мешкають у скупченнях різних органічних залишків.
Мікроскопічні розміри акарид дають можливість вибору
найбільш підходящого компоненту з субстрату [1, с. 3]. У
зернових культурах найбільш поживною частиною зерна є
зародок. Шкідники проникають у нього, головним чином,
через тріщини та розриви в оболонці зародкового кінця зерна
і виїдають у ньому порожнини – камери живлення, в яких
уже відбувається їх подальше розмноження і розвиток. Зі
збільшенням чисельності колонії кліщів швидко
збільшується й об’єм вигризеної ними порожнини, аж до
повного знищення зерна. Після цього кліщі емігрують у
сусіднє зерно. Це призводить до зниження його проростання
[2, c. 52]. Тому, метою дослідження є з’ясувати видовий
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склад акаридієвих кліщів зернових культур Житомирського
Полісся України.

Збір та опрацювання матеріалів проводили згідно з
методиками, адаптованими до акарологічного дослідження
[3]. Матеріалом слугували зернові культури, а саме, овес,
ячмінь, жито, кукурудза та пшениця, який відбирали у
коморах, зерносховищах, складських приміщеннях та
млинах Житомирської і Рівненської областей. Для
визначення видового складу акаридієвих кліщів монтували
в мікропрепарати зі застосуванням гуміарабікової суміші
Хойєра. Отримані дані піддавали статистичній обробці.
Враховуючи індекс домінування Палія-Ковнацькі (Di, %) для
акарокомплексів досліджуваних субстратів визначали види
домінанти, субдомінанти, субдомінанти першого порядку та
другорядні члени угруповання [4].

Акарокомплекс зернових культур представлений 17
видами акаридієвих кліщів. Домінантами серед них є 2 види
акарид Lepidoglyphus destructor (Schrank, 1781) та
Glycyphagus domesticus (De Geer, 1778). Вони становлять
«ядро» комплексу акарид зернових культур. Лише один вид,
а саме Acarus siro Linnaeus, 1758 є субдомінантом
акарокомплексу пшениці, жита, ячменю, вівса й кукурудзи
та належить до групи «оточення» комплексу акарид цих
субстратів. Субдомінанти першого порядку в дослідженому
акарокомплексі відсутні. До другорядних членів угруповання
акаридієвих кліщів зернових культур відносяться
Lepidoglyphus fustifer (Oudemans, 1903), Acarus farris
(Oudemans, 1905), Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781),
Tyrolichus casei Oudemans, 1910, Gohieria fusca (Oudemans,
1902), Chortoglyphus arcuatus (Troupeau, 1879), Tyrophagus
molitor Zachvatkin, 1941, Lepidoglyphus burchanensis
(Oudemans, 1903), Tyrophagus perniciosus Zachvatkin, 1941,
Lepidoglyphus michaeli (Oudemans, 1903), Acarus
tyrophagoides (Zachvatkin, 1941), Tyrophagus mixtus Volgin,
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1948, Lepidoglyphus pilosus Oudemans, 1906 і Schwiebea nova
(Oudemans, 1906). Це 14 «шлейфових» видів, і цілком
можливо, що деякі з них є випадковими в цьому субстраті
[5, c. 554].

Кількість видів акаридієвих кліщів та їх чисельність у
різних зернових культурах є неоднаковими (табл. 1). У всіх
субстратах зареєстровано 3 види акарид, а саме A. siro,
L. destructor і Gl. domesticus. Поширеним є вид T. molitor,
який траплявся у всіх видах зернових культур, окрім жита.
Акаридієві кліщі T. mixtus, S. nova, L. pilosus та Ch. arcuatus
зареєстровані лише в зернах пшениці. Тільки у вівса наявний
вид L. michaeli.

Таблиця 1 
Видовий склад акаридієвих кліщів зернових культур

Примітка: 1 – пшениця; 2 – овес; 3 – ячмінь; 4 – жито;
5 – кукурудза
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Припускаємо, що відмінності видового складу
акаридієвих кліщів зернових культур обумовлені не тільки
різницею поживності, твердості й агрегатного стану
субстратів, а й здатністю видів подрібнювати і засвоювати їх
шляхом внутрішньоклітинного, контактного і дистанційного
травлення завдяки дії певних гідролітичних ензимів. Відіграє
також роль міжвидова конкуренція. Ряд видів, які як правило
залишаються в субстратах вже після того як звідти йдуть
найбільш активні синантропні шкідники, мають мало шансів
стати першорядними комірними шкідниками через те, що
субстрат для споживання стає бідним на поживні речовини
«виїдається», а екологічно ці види програють синантропам.
Прикладом є Ch. arcuatus та G. fusca, які відомі як мешканці
субстратів, що довго зберігалися, і не відмічені як масові
шкідники ні нами, ні в літературі [5, c. 558].
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РЕПРОДУКТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ПАРТЕНОГЕНЕТИЧНОГО A. TRAPEZOIDES ТА

АМФІМІКТИЧНОГО A. CALIGINOSA ДОЩОВИХ
ЧЕРВІВ РОДИНИ APORRECTODEA (OLIGOCHAETA,

LUMBRICIDAE)
Дослідження популяційно-генетичної структури

поселень дощових чеврів фауни України показали, що за
способом відтворення вони можуть бути як амфіміктами, що
характерно для диплоїдних видів, так і апоміктами, що
притаманно поліплоїдам. Не зважаючи на еволюційно
прогресивний характер амфіміксису, партеногенетичні
популяції люмбрицид також широко розповсюджені [3, с. 9-
13] за рахунок їх високого репродуктивного потенціалу,
екологічної пластичності та гіперваріабельності структури.
Методами біохімічного генного маркування, каріотипування
та аналізу морфологічної мінливості окремих представників
[3, с. 29-136] з’ясовано поліклонову структуру їх популяцій
– наявність однієї чи декількох серій генетично ідентичних
особин. Поліплоїдна структура геному сприяє значному
генетичному різноманіттю: в межах всього ареалу популяції
можуть нараховуватись десятки, сотні і навіть тисячі
генетичних форм. Це сприяє поширенню партеногенетичних
видів в регіони з умовами існування, песимальними для
амфіміктичних видів – території з холодним або аридним
кліматом і високогір’я [6, с. 479-486].

Для комплексного з’ясування механізмів
мікроеволюційних процесів в популяціях, насамперед
генетичних особливостей партеногенетичних червів, досить
важливими є порівняльні дослідження репродуктивного

Проблеми та перспективи розвитку
біологічної освіти

174



потенціалу близьких апоміктичних й амфіміктичних видів.
Порівняння плодючості цих форм дощових червів в
експериментальних умовах було проведено на двох
близькоспоріднених видах родини Aporrectodea
(Lumbricidae: Oligochaeta), що часто знаходяться в
симбіотопії. Вид A. сaliginosa (Savigny, 1826) є типовим
представником відкритих ландшафтів лісової та лісостепової
зони Європи, має диплоїдну структуру генома та
амфіміктичний спосіб відтворення.  Триплоїдна
партеногенетична форма Aporrectodea trapezoides (Dugès,
1828)  домінує у межах лісостепової зони в умовах помірного
кліматичного поясу та поширюється на південь, займаючи
екосистеми степової зони з несприятливими для
батьківських видів умовами.

Матеріалом для дослідження слугували 69 екз.
статевозрілих червів родини Aporrectodea – 42 екз.
A. caliginosa та 27 екз. A. trapezoides – з трьох вибірок
Житомирської області: с. Станишівка, мкрн. Мар’янівка та
смт Радомишль. Збір, транспортування та визначення червів
відбувався згідно загальноприйнятих методик [1, с. 9-25; 2,
с. 56-81]. Культивування здійснювали протягом 125 діб
протягом весняно-осіннього періоду.

Розроблена оригінальна методика індивідуального
утримання дощових червів в лабораторних умовах [5, с. 108-
112] дозволяла контролювати вплив абіотичних факторів на
процес розмноження олігохет та перешкоджала їх міграціям.
Для експериментальних досліджень використовували лише
живих особин, розміщених у ємності з ґрунтом з їх
природних місць існування: по дві статевозрілих особини
амфіміктичного A. caliginosa, та, відповідно, по одній
особині партеногенетичного A. trapezoides в кожну ємність.

З метою узагальнення отриманих результатів після
закінчення культивування дощових чеврів було здійснено їх
морфологічний та електрофоретичний аналіз. Інтенсивність
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пігментації тіла, головної лопаті та пояска об’єктів
дослідження визначали на живому матеріалі. Всі інші
морфометричні параметри визначали у фіксованому вигляді
за допомогою мікроскопу МБС-10. Для характеристики
чеврів також використовували ряд стандартних індексів, що
характеризували відносні розміри тіла. 

Біохімічне генне маркування було виконано на базі
відділу еволюційно-генетичних основ систематики
Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена. Електрофорез
здійснювали в 7,5% поліакриламідному гелі трис-ЕДТА-
боратній буферній системі (рН = 8,5). Для визначення
алозимної мінливості чеврів застосовували мультилокусний
аналіз наступних ферментних систем:
аспартатамінотрансферази (Aat), малатдегідрогенази (Mdh),
неспецифічних естераз (Es) та супероксиддисмутази (Sod). 

Протягом всього періоду експерименту догляд за
об’єктами дослідження зводився до підтримки рівня вологи
в межах 75-80% за рахунок регулярного зволоження
пульверизатором, температури в діапазоні +15 - +24°С, не
допускаючи песимальних і критичних температур, що
впливають на процеси розмноження, та вчасного
розпушування ґрунту з оптимальним графіком
підгодовування.

Репродуктивний сезон, як і в природних умовах, тривав
протягом весняно-осіннього періоду до повної елімінації
особин. Підрахунок числа коконів та ювенільних особин
проводили кожні 5-10 діб в залежності від інтенсивності
розмноження. Для оцінки репродуктивної активності
використовували два показника – середньогрупову оцінку
числа коконів та ювенільних особин в конкретний день та
індивідуальну оцінку, що полягала у підрахунку числа
коконів та ювенільних особин за весь період дослідження.
Індивідуальну плодючість для A. caliginosa та A. trapezoides
розраховували як середнє число коконів на одну особину,
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враховуючи спосіб відтворення кожного виду (табл.1)
[6, с. 479-486]

Таблиця 1
Середнє число коконів амфіміктичного A. caliginosa та

апоміктичного A. trapezoides дощових чеврів в
лабораторних умовах утримання

Примітка. M ± SE – середнє значення і стандартна похибка,
n – число обліків, р < 0,001.

Процес появи перших ювенільних особин розпочався
одночасно як у ємностях А. caliginosa, так і у A. trapezoides,
на 40 день дослідження з піком репродуктивної активності
в червні. За розміром, забарвленням та формою кокони двох
видів були ідентичними, однак під час препарування
встановлено, що у коконах амфіміктичного виду один
зародок, тоді як число зародків у апоміктичного виду сягала
від одного до двох. Загальний підрахунок числа коконів
показав, що індивідуальна плодючість партеногенетичного
A. trapezoides була значно вищою, ніж у диплоїдного
А. caliginosa. Однак за рахунок низької життєздатності
молодих особин партеногенетичного виду, що, ймовірно,
пов’язано з генетичними абераціями окремих триплоїдів при
гаметогенезі та умовами утримання [4, c. 78-79], рівень
репродуктивного потенціалу обох видів на заключних етапах
експерименту залишався на одному рівні.

Отож варто зазначити, що отримані результати оцінки
рівня плодючості двох близькоспоріднених видів дощових
чеврів відповідають результатам аналогічних досліджень,
проведених з іншими групами фауни безхребетних України
[6, с. 483-486] Рівень індивідуальної плодючості
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партеногенетичного виду A. trapezoides є порівняно вищим,
ніж у амфіміктичного A. caliginosa. Загальне число
ювенільних особин у A. trapezoides також є вищим, що
вказує на те, що диплоїдна структура генома та генетична
унікальність амфіміктичних форм не гарантує їх перевагу
порівняно з апоміктичними формами. За рахунок високої
чисельності та успішної пристосованості до екологічних
факторів партеногенетичні форми є одними з ключових
компонентів біомаси наземних та прісноводних екосистем.
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СТОВБУРОВІ ШКІДНИКИ В ОСЕРЕДКАХ
УСИХАННЯ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ УРОЧИЩА

РОЖЕНА КРИНИЦЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьогодні велике занепокоєння викликає стан соснових

насаджень України, де пошкодження ослаблених лісів
стовбуровими шкідниками набули катастрофічних
масштабів. Про це на Міжнародній науково-практичній
конференції «Соснові ліси: сучасний стан, існуючі проблеми
та шляхи їх вирішення», заявив заступник голови
Державного агентства лісових ресурсів України Володимир
Бондар [7].

Урочище Рожена Криниця знаходиться на
правобережжі Канівського водосховища Черкаської області,
лісовий фонд якого складає 6896 га, із них 2798 га становлять
деревостани хвойних порід [8]. 

Однією з причин, що знижує продуктивність лісів на
території урочища Рожена Криниця, а саме викликає
всихання молодих дерев і призводить до зниження якості
лісової продукції – є комахи ряду Coleoptera. Це переважно
стовбурові шкідники (короїди, вусачі, лубоїди та інші). За
опитуванням лісівників Бучацького лісництва відомо, що
останніми роками на досліджуваній території всихають
окремі дерева, а згодом – цілі групи соснових насаджень.
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Розмножуючись у масовій кількості, вони можуть призвести
до повної або часткової загибелі окремих дерев і цілих
лісових масивів. Комахи, які паразитують на стовбурах дерев
поділяються на дві групи: шкідники, які харчуються корою
й лубом і шкідники, які проникають у більш глибокі шари
деревини [2, с. 126].

Вивченням фауни комах-шкідників соснових лісів на
території Черкаської області займались О. Ю. Андреєва
(2008), В. Л. Мєшкова (2002) та І. П. Усцький (1999)
[2, с. 126].

Дослідження проводили упродовж 2018-2019 рр. на
правобережжі Канівського водосховища Черкаської області,
зокрема в сосново-букових лісах урочища Рожена криниця.
Особливу увагу приділили вивченню шкідників соснових
насаджень. Видовий склад стовбурових шкідників визначали
за будовою ходів личинок та імаго. Для визначення видової
належності комах враховували особливості їхнього розвитку
(яйце, личинка, лялечка, імаго), а також характер
пошкоджень шишок, пагонів, хвої, стовбурів [4, с. 43].

У результаті наших спостережень у соснових
насадженнях урочища Рожена криниця зареєстровано 6
видів стовбурових шкідників, серед яких чотири види
належать до родини короїди (Ipidae) (Tomicus piniperda, T.
minor, Ips acuminatus, Ips sexdentatus), Phaenops cyaneus
(родина Buprestidae) та Monochamus galloprovincialis (родина
Cerambycidae) (рис.1).
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Рис.1. Видове різноманіття стовбурових шкідників за
родинами

За частотою відвідування домінував верхівковий короїд
з індексом чисельності (ІД-22,2%), дещо меншою мірою
траплялися шестизубчасті короїди (ІД-14,4%) та рідкісними
видами є великий сосновий лубоїд і чорний сосновий вусач
(ІД-4,4%). Найменшою мірою зустрічалася Синя соснова
златка (ІД- 3,2%).

Літ імаго стовбурових шкідників розпочинається
весною. Синя соснова златка починає літати й заселяти
дерева наприкінці травня; чорний сосновий вусач – на
початку червня та упродовж липня, а молоді жуки
з’являються наприкінці серпня і є небезпечним для
життєздатних дерев і лісової продукції [5, с. 95]. Імаго
першого покоління верхівкового короїда з’являється у
травні – червні, другого – у серпні – вересні. Перше
покоління шестизубчастого короїда з’являється у середині
квітня – травні, а наступні – середина червня – липень та
наприкінці серпня – вересень [3, с. 44].

Отже, масовим видом соснових насаджень на території
урочища Рожена Криниця є верхівковий короїд, який заселяє
як живі дерева, так і зрубані, прогризають кору і проточують
під нею поздовжні ходи завдовжки близько 6-8 см, і
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відкладають яйця. У результаті чого, із яєць виходять
личинки, які вигризають поперечні ходи під корою, що
призводить до захворювань деревини.
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ВИДОВИЙ СКЛАД АМФІБІЙ ТА РЕПТИЛІЙ
ЖИТОМИРЩИНИ

Амфібії та плазуни – класи Хордових, що постійно
тісно поєднані між собою еволюційними зв’язками, мають
спільні морфологічні та екологічні риси та ознаки. Довгий
час їх вивчала одна наука – батрахогерпетологія, що згодом
роз’єдналась через дослідження науковців, що вказували на
їх суттєві відмінності.  Ці тварини постійно викликали
інтерес зоологів і територія України – не виключення.
Більшість герпетологів та батрахологів досліджували фауну
певної території. Наприклад, Криму (Щербак, 1966;
Писанець, Кукушкін, 2016), Полісся (Заброда, 1983), Поділля
(Соболенко, 2010), Буковина (Янголенко, 1981; Смірнов,
2008), Лісостеп (Зіненко, 2006), Карпати та Закарпаття
(Щербак, Щербань, 1980; Куртяк, 2004; Смірнов, 2015).
Також існує велика кількість наукових статей, монографій та
дисертацій щодо особливостей біології та видового складу
амфібій та плазунів України. 

У 2003 році було засновано організацію «Українське
Герпетологічне Товариство». Головним її завданням було
сприяння вивченню сучасного стану фауни рептилій та
амфібій, що зустрічаються на території України. 
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Метою даної роботи є встановлення видового складу
плазунів та земноводних Житомирського Полісся на основі
узагальнень літературних джерел. В подальшому ці дані
будуть підґрунтям для проведення власних досліджень
біорізноманіття, чисельності, екології  цих груп тварин на
Житомирщині.

Видовий склад амфібій. У фауні України налічується
близько 20 видів амфібій, що належать до двох рядів і
включають в себе 6 родин [4; 5]. Аналізуючи екологічні
особливості даної групи тварин, слід зазначити те, що вони
тісно пов’язані з водоймами. Перш за все, для успішного
розмноження. Через це амфібії обирають вологі біотопи:
ліси, луки, чагарники, озера, болота, ставки. Зеленим жабам
та джерелянкам (кумкам) необхідно весь час знаходитись у
водоймах. Дані тварини лише час від часу виходять на беріг
задля того, аби погрітись. 

На території Житомирщини було помічено 11 видів
амфібій, що належать до 6 родин рядів Хвостаті (Caudata) та
Безхвості (Anura). Дана кількість складає 55% від всієї
видової різноманітності України. Згідно літературних даних
та результатів навчальних практик із зоології, представляємо
фауністичний список: тритон звичайний (Lissotriton
vulgaris), тритон гребінчастий (Triturus cristatus), кумка
червоночерева (Bombina bombina), часничниця звичайна
(Pelobates fuscus), райка звичайна (Hyla arborea), ропуха
звичайна (Bufo bufo), ропуха зелена (B. virdis), жаба трав’яна
(Rana temporaria), жаба гостроморда (Rаnа arvalis), жаба
прудка (R. dalmatina), жаба озерна (Pelophylax ridibundus),
жаба ставкова (P. lessonae).

Найбільш чисельним видом є ставкова жаба, яку можна
зустріти на будь-яких водоймах, у більшості випадків,
мілких. Фоновими видами є також озерна та гостроморда
жаби, часничниця звичайна, тритон звичайний. Кумка
червоночерева зустрічається рідше, у прогрітих стоячих
водах.
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Видовий склад рептилій. Фауна України налічує 22
види плазунів 7 родин, що належать до двох рядів –
Черепахи (Testudines) та Лускаті (Squamata), підряди Ящірки
і Змії. 

Клас плазуни (Reptilia) з еволюційної точки є більш
розвинутим, ніж клас амфібій. Варто вказати, що дана група
тварин вже не залежна від водойм, через що ареали її
заселення значно розширені. Лише три види фауни України:
черепаха болотяна (Emys orbicularis), вуж звичайний (Natrix
natrix) та вуж водяний (N. tessellata) повернулись до водойм,
через що їх можна зустріти на вологих місцях,  притаманних
і для амфібій. Решта видів заселяють такі біотопи, як степи,
ліси, лісосмуги, луки, узлісся, сади, чагарники, галявини і
скельні масиви. В останні роки численними є повідомлення
про інвазію у природні екосистеми виду, який розводять у
тераріумах – американської червоновухої черепахи
Trachemys scripta.

На території Житомирщини було помічено 9 видів із 6
родин. Дана кількість складає 40% від усієї герпетофауни
України. Представляємо фауністичний список
підтверджених видів плазунів на Житомирщині:
веретільниця ламка (Angius fragilis), мідянка звичайна
(Coronella austriaca), ящірка прудка (Lacerta agilis), ящірка
живородна (Zootoca vivipara), вуж звичайний (N. natrix),
гадюка звичайна (Vipera berus) та болотяна черепаха (Emys
orbicularis). Крім аборигенних видів, є на Житомирщині і
штучно інтродуковані. Зокрема, особливу зацікавленість
герпетологів викликають два види партеногенетичних
скельних ящірок: вірменська (Dareveskia armeniaca) та
ящірка Даля (D. dahii). Науковий інтерес обґрунтований тим
фактом, що дані види тварин були інтродукованими на
територію Житомирщини радянськими герпетологами у
1960-х роках [2]. Експеримент виявився успішним – дані
види тварин можна помітити неподалеку від с. Дениші, де
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вони утворюють стійке поселення чисельністю кілька тисяч
особин на скельних гранітних виступах поблизу р. Тетерів.
Крім того, відбулося розселення цих тварин вздовж правого
берега річки до с. Буки, де популяція заселила міст, бетонні
плити та ділянку мішаного лісу на р. Бобрівка [3].

Найбільш чисельним видом рептилій на Житомирщині
є прудка ящірка (L. agilis), яку можна помітити на всіх
можливих біотопах. Іншими фоновими видами є вуж
звичайний (N. natrix), ящірка живородна (Z. vivipara) та
веретільниця ламка (A. fragilis). Решта видів зустрічаються
спорадично та є відносно не чисельними. 

Фауна України налічує 20 видів земноводних та 22
види рептилій. На Житомирщині підтверджена наявність 11
видів амфібій та 9 видів плазунів. Дана кількість складає
близько половини всього видового різноманіття країни, що
є досить хорошим показником.

В останні роки помічається тенденція скорочення
чисельності видів. Тому через постійний вплив
антропогенних та природних причин на сучасному етапі
постає серйозне питання збереження батрахо- і
герпетофауни Житомирського Полісся. 
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Наталія Крецул, кандидатка історичних
наук, доцентка кафедри біології,
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Університету Григорія Сковороди в
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ВИКОРИСТАННЯ ДИКОРОСТУЧИХ РОСЛИН
ФЛОРИ УКРАЇНИ В ХАРЧУВАННІ

У природі не існує рослин непотрібних, зайвих,
некорисних. Ми звикли називати деякі рослини бур’янами,
навіть не задумуючись над тим, чи приносять вони хоча б
якусь користь. Американський письменник Ральф Емерсон
сказав: «Що таке бур’ян? Рослина, корисні властивості якої
ще не відкрито» [8]. Іван Носаль у своїй книзі «Від
рослини – до людини», згадуючи розповідь батька про
користь пирію, писав: « … Я вражений слухав батькову
розповідь: дива та й годі – звична трава, справжній бур’ян, а
от диви який!» [7, c. 18].

Ми не претендуємо на відкриття, просто хочемо ще раз
нагадати про корисні властивості деяких дикоростучих
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рослин, які так звично називаємо бур’янами. Наші предки
мали великий досвід використання кульбаби, грициків,
рогозу, лободи, кропиви, петрових батогів та багатьох інших
рослин з лікувальною метою та в їжу. Згадаємо безсмертну
«Енеїду» І. Котляревського, яку називають енциклопедією
народного життя, до списку райських наїдків входили не
тільки сластьони, коржики, пшеничні вареники, а й часник,
рогіз, паслін, кислиці, козельці, терен, глід тощо [4]. 

Людина, пройшовши досить складний шлях у своєму
розвитку усвідомила, що рослини вживані в їжу, є ще й
своєрідними ліками. Використання дикорослих рослин для
приготування різних страв має велике значення у
комплексному лікуванні численних недуг, особливо при
сьогоднішній підвищеній радіації. За даними різних
наукових установ та організацій територія дикої рослинності
в світі майже в 4-5 разів перевищує площу культурних
насаджень. Коли первісна людина споживала дикоростучі
рослини в широкому асортименті, то на сучасному рівні
розвитку людської цивілізації ми ставимося до цього досить
упереджено, насторожено, і навіть, байдуже. Ми не віримо
в те, що представники дикої флори мають цілу низку
властивостей та якостей, яких бракує культурним видам.
Науково доведено, що дикорослі рослини в десятки разів
багатші на водорозчинні вітаміни, мінеральні речовини та
органічні кислоти. Переважна більшість з них з’являються
напровесні, коли людський організм потерпає від нестачі
вітамінів. Дика зелень може збагатити наш раціон, особливо
в цей період, органічними речовинами та сполуками, яких
так мало в консервованих овочах. 

Український народ має великий досвід залучення до
свого харчового раціону диких рослин. У народній практиці
найкраще їх використовували при потребі замінити
різноманітні овочі. Часто представники дикої флори служать
приправою до борщів, юшок, супів, м’яса та різноманітних
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напоїв. Особливе місце вони займають у приготуванні
вітамінних салатів, які можна споживати з ранньої весни до
пізньої осені, вони містять величезну кількість вітамінів,
мінеральних солей, пряно-ароматичних речовин. Корисні
салати та приправи з диких рослин до м’ясних страв, яєць,
сиру, їх споживають перед сніданком, обідом та вечерею. Але
під час приготування вітамінних салатів потрібно
дотримуватись деяких правил. Перш за все, для них
збирають молоді, ніжні, частини рослини: листя, пагінці,
паростки, квіткові пуп’янки тощо. Зібране зілля
перебирають, ретельно промивають та просушують. Ріжуть
зелень гострим ножем та викладають у скляний, глиняний,
пластмасовий чи емальований посуд. Категорично слід
уникати металевого посуду,  особливо алюмінієвого. Метал,
окислюючись, руйнує вітаміни і салат набуває неприємного
смаку, втрачає корисні властивості. Для смаку в салати з
дикоростучих рослин додають олію, сметану, кисле молоко,
майонез, сіль та спеції. Варто знати, що в салати з гіркого
листя (кульбаба) не додають гострих спецій, а  листя з
солодким присмаком (спориш), навпаки виграє від гострих
та кислих приправ. Вітамінні салати можна готувати, як з
однієї рослини, так із їх суміші – це залежить від смаків,
уподобань та фантазії самої людини. Меню з їстівних диких
рослин може бути безмежним. До речі, у багатьох країнах
Західної Європи такі страви вважаються найвишуканішими
та делікатесними [2]. 

Наше знайомство з рослинами дикої флори, які можна
використовувати в їжу, почнемо з кульбаби лікарської
(Taraxacum officinale L.), такої звичайної та дивовижної. Про
лікарські властивості кульбаби ми знаємо багато: її корені
використовують при хворобах печінки, для збудження
травлення, як кровоспинний та відхаркувальний засіб.
Встановлено, що препарати з кульбаби лікарської
зменшують кількість холестерину в крові, діють
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заспокійливо при нервових захворюваннях та порушенні сну.
Кульбаба хороше поєднання ліків та їжі, особливо при
атеросклерозі. Разом з тим, ця рослина здавна культивується
в Франції та Італії, як салатна та овочева. Салат з листя
кульбаби, заправлений майонезом, олією та спеціями у
Франції називають «пісанлі» і вважають справжнім
делікатесом. У цих країнах виведено багато городніх форм і
сортів кульбаби з великими та ніжними листками, які є
щедрим джерелом таких цінних для людського організму
речовин, як сполуки фосфору, заліза, кальцію, марганцю,
вуглеводів та протеїну [3].

Кропиву жалку (Urtica urens L.) застосовують у
народній та науковій медицині, як ефективний
кровоспинний, сечогінний, ранозагоювальний,
протиревматичний засіб. Споживання ж різноманітних страв
з цієї рослини є чи не найкращим способом лікування нею.
Страви з кропиви мають тонізуючу дію, знімають фізичну та
розумову втому, збуджують та покращують апетит. 

Листя кропиви жалкої містить велику кількість
вітаміну С, К1 та В2 , провітамін А, 18-20% азотистих
речовин, 9-10% крохмалю, до 7% жирів. За вмістом білку
кропива не поступається зеленому горошку, квасолі, бобам,
її хлорофіл під час кип’ятіння не руйнується. 

Кропиву споживають у нашій країні з давніх давен.
Хто з нас не смакував рано навесні зеленим борщем з
молодих пагонів та листків кропиви. На Поліссі з посіченого
та звареного листя готують соуси до м’ясних, овочевих
страв. Пюре з кропиви використовують як гарнір або
приправу, листя додають до вітамінних ранньовесняних
салатів. Квашені молоді пагони, які квасять так само як і
капусту, мають пікантний смак та більшу кількість вітамінів,
ніж капуста. При квашенні варто замість моркви до листків
кропиви покласти листки городнього портулаку. 
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Спориш звичайний (Polygonum aviculare L.) створює
суцільний зелений килим на галявинах, сільських вулицях
та подвір’ях. До цієї звичайнісінької рослини ми звикли і
спокійно топчемо її, не задумуючись про її цінні властивості. 

Народна медицина використовує водяні настої та
відвари споришу для зниження кров’яного тиску,
припинення внутрішніх кровотеч, як сечогінний і
ранозагоювальний  засіб, для лікування туберкульозу. 

Трава споришу містить цукри, вітаміни, білки, фосфор,
кальцій, кремній та цинк у досить великих кількостях.
Наприклад, аскорбінової кислоти (вітаміну С) спориш має
вдвічі більше, ніж лимони. Сік споришу багатий на смоли та
дубильні речовини, які сприяють травленню, поліпшенню
апетиту та допомагають максимальному засвоєнню
поживних елементів з їжі. Спориш є однією з не багатьох
дикорослих рослин, що має цікаву особливість – його
споживання сприяє збільшенню ваги. 

Молоде листя та пагони споришу здавна споживали
нарівні зі щавлем. Кислуваті на смак пагони та листя
споришу використовують для приготування зелених борщів,
юшок, як приправу для рибних та м’ясних страв. Свіжі
листки споришу використовують для приготування
вітамінних салатів, до яких потрібно додавати більш
гострішого на смак зілля. З молодого тушкованого або
відвареного листя виготовляють смачне та поживне пюре,
яке йде на начинку пирогів, як гарнір чи приправа. Зелений
килим споришу, що став для багатьох з нас символом
дитинства, дає нам силу, бадьорість, поживу, ліки. 

Ми назвали невелику кількість представників диких
рослин, які можна використовувати як їстівні. Але, навіть,
таке поверхове знайомство з дикорослими харчовими
рослинами є підтвердженням того, що природа має
надзвичайне різноманіття та дарує нам свою щедрість.
Знання про поширених представників дикої флори, які є
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постачальниками вітамінів, вуглеводів, олій, білків,
органічних речовин, допоможуть дещо урізноманітнити наш
раціон у звичайній домашній обстановці. Вони дадуть
можливість більш безпечніше почувати себе під час
подорожей, прогулянок, походів. Звичайно, ми не
пропонуємо перейти на вживання згаданих рослин на заміну
наших звичних овочів чи напоїв. Перш ніж зважитись це
зробити, потрібно знати, що кожна з цих рослин вважається
лікарською і може впливати  по-різному на людський
організм. Але все ж варто спробувати використати цілющі
властивості представників дикої флори для поліпшення та
урізноманітнення свого раціону. 
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СОЗОЛОГІЧНА ОЦІНКА РОСЛИННОГО ПОКРИВУ
ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО

ЗНАЧЕННЯ УРОЧИЩА «НЕТРЕБА»
В Україні, де порушеність природного рослинного

покриву внаслідок антропогенного впливу досить значна,
успішно розвиваються фітосозологічні аспекти
флористичних досліджень. Напрацьовані теоретичні
розробки щодо охорони рідкісних видів рослин, підписано
різноманітні міжнародні Угоди і Конвенції тощо, які
направлені на збереження цінного і унікального
фітосозологічного фонду.

Заповідне урочище «Нетреба» – важлива складова
частина сучасних ландшафтів Рівненського Полісся. Його
територія є місцем зростання багатої, різноманітної флори.
Роль даного урочища полягає у підтримці зони природного
існування певних видів, які знаходяться під загрозою
зникнення, тому вивчення їх умов та місць зростання є
досить актуальним.

Вивченням питання складу флори Рівненської області
займались такі науковці: В. О. Володимерець,
Т. Л. Андрієнко, Н. О. Волошина, П. Л. Веселик,
Ю. М. Грищенко та ін. У їх роботах було описано окремі
заповідні території, особлива увага надавалась національним
природним паркам та заповідникам [1 – 6]. 

Ботанічна пам’ятка природи загальнодержавного
значення урочище «Нетреба» площею 52 га, розташована на
території Рокитнівського району Рівненської області, була
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створена відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР
від 14.10.1975 № 780 «Про доповнення списку пам’яток
природи республіканського значення, що беруться під
охорону держави». Це урочище належить прирoдно-
заповідного фонду України, а також охороняється як
національне надбання [1].

Територія урочища «Нетреба» знаходяться у
землекористуванні Державного підприємства
«Рокитнівський лісгосп» в межах Борoвськогo лісництва,
квартал № 5. За лісорослинним районуванням територія
розташування лісів лісгоспу відноситься до зони
Українського Полісся, а згідно лісогосподарського
районування – до Західнополіського лісогосподарського
округу, Західнополіського району.

У рослинному покриві урочища «Нетреба»
переважають чисті, старі дубові насадження, які є рідкістю
на Поліссі з чагарниками із реліктового виду – азалія
понтійська (Azalea pontica L.). Серед рослин, які зростають
в даному урочищі, трапляються  дерева-інтродуценти –
модрина сибірська (Larix sibirica Ledeb.), яловець
віргінський (Juniperus  virginiana L.).

Трав’яний покрив урочища утворений з типових
неморальних та кореальних видів основними з них є:
квасениця звичайна (Oxalis acetosella L.), яглиця звичайна
(Aegopodiump odagraria L.), зірочник ланцетовидний
(Stellaria holostea L.), вербозілля звичайне (Lysimachia
vulgaris L.), веснівка дволиста (Maianthemum  bifolium L.),
папороті – щитники чоловічий (Dryopteris filix-mas L.) та
шартрський (Dryopteris carthusiana L.), безщитник жіночий
(Athyriumfilix-femina L.). Значні площі займають дубово-
грабові ліси з осокою трясучковидною (Carex brizoides
Juslen). Нині урочище «Нетреба». знаходиться у критичному
стані у зв’язку з масовим всиханням дубів та їх незаконним
вирізанням [8].
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На території урочища «Нетреба» під час
флористичного дослідження виявлено судинні рослини, що
занесені до Червоної книги України (2009) [9]. Нижче
наводимо їх коротку характеристику. 

Аконіт опушеноплодий (Aconitum lasiocarpum (Rchb.)
Gаyer). Геофіт Багаторічна трав’яна рослина, до 2 м
заввишки. Характерна наявність столоноподібних
кореневищ, які формуються в пазухах недорозвинених
листків. Листки пальчасторозсічені, з
довгастоклиноподібними сегментами. Причини зміни
чисельності: осушувальні меліораційні зміни гідрологічного
режиму місцезростань, суцільні та вибіркові вирубки лісів.
Заборонено проведення осушувальної меліорації, збирання
рослин та рубок лісу в місцях зростання [9].

Любка дволиста (Platanthera bifolia L.). Геофіт.
Багаторічна трав’яна рослина 20–60 см заввишки. Бульби
цілісні, овальні. Стебло високе, струнке, при основі
обгорнуте 2–3 бурими піхвами, листків 4–6, нижні 2–3
великі, еліптичні, зближені при основі стебла. Суцвіття
китицеподібне, циліндричне, негусте, 10–25 см завдовжки.
Квітки великі, білі, пахучі. Губа довга, лінійна, спрямована
донизу, значно довша за інші листочки оцвітини. Шпорка
зігнута, в 1,5–2 рази довший за зав’язь. Цвіте у червні–липні,
плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням.
Рослина зацвітає на 11-му році життя. Тривалість життя до
27 років. Причини зміни чисельності – рубки лісів,
меліоративні заходи, рекреаційні навантаження, зривання
квітів, заготівля бульб.

Журавлина дрібноплода (Vaccinium microcarpum L.).
Вічнозелений сланкий кущик, хамефіт. Пагони лежачі, тонкі
(майже ниткоподібні), розгалужені, завдовжки 10-30 см,
підіймаються на висоту 5 см. Листки 3-6 мм завдовжки,
зверху темно-зелені, знизу повстисті. Квітки рожеві,
поодинокі, на голих квітконіжках. Плід – куляста темно-
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червона ягода 0,5-0,7 см завширшки, гіркувато-кисла на
смак. Загрозами для виду є осушення боліт, видобуток торфу,
пожежі, що виникають під час літньої посухи [7].

Сашник іржавий (Schoenus ferrugineus L.).
Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 15–30 см
заввишки. Утворює щільні дернини. Кореневище коротке.
Стебла округлі, оточені біля основи чорно-бурими піхвами.
Суцвіття з 2–3 червонувато-бурих колосків. Цвіте в червні–
серпні. Плодоносить у вересні–жовтні. Розмножується
вегетативно та насінням. Причини зміни чисельності –
осушення та освоєння боліт та прилеглих територій. Вузька
екологічна амплітуда виду – росте на карбонатних болотах
[9].

На даний час в урочищі «Нетреба» популяції рідкісних
видів зникають. Значну шкоду заповідним територіям
наносить незаконний видобуток бурштину, рослини
потерпають від масового вирубування лісу. У зв’язку з цим
вважаємо за потрібне: проводити моніторинг за станом
популяцій рідкісних видів рослин; охорону слід зосередити
на фрагментах природних екотопів з рідкісними видами.
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НАПРЯМ 4. ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ БІОЛОГІЧНОЇ
НАУКИ: ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС

Володимир Кондусь, директор, учитель
біології та основ здоров’я
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3
Переяславської міської ради Київської
області, м. Переяслав
Наталія Крецул, кандидатка історичних
наук, доцентка кафедри біології,
методології та методики навчання
Університету Григорія Сковороди в
Переяславі, м. Переяслав

Д. М. ДОБРОЧАЄВА – ІСТОРИК БОТАНІЧНОЇ
НАУКИ

На сьогоднішній день у розвитку історії науки
спостерігається певний інтерес до наукових діячів та того
внеску, який вони зробили в процес підняття науки на вищий
щабель. Розкрити цей інтерес неможливо без грунтовного
аналізу наукової спадщини видатних діячів. Загалом
розвиток біології в Україні першої половини ХХ ст. є досить
цікавою сторінкою української історіографії. Усе частіше
дослідники звертаються до історичного досвіду, наукової
спадщини вчених того часу. Тому і здійснюються
дослідження їх діяльності для відродження пам’яті про них,
для підняття на належний рівень статусу української
наукової думки. 

Ім’я Дарини Микитівни Доброчаєвої на сьогодні
відоме серед багатьох українських та зарубіжних вчених-
ботаніків, адже той внесок, який зробила вчена в розвиток
ботанічної науки, не можливо забути. Тому в ряді
біографічних статей та оглядових публікаціях ми
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зустрічаємо певний аналіз її наукового вкладу в розвиток
ботанічної науки та музейної справи в Україні, дещо менше
інформації знаходимо про значення її робіт як історика
науки. 

Серед значної наукової спадщини Д. Доброчаєвої
особливе місце займають праці, присвячені історії ботанічної
науки. Дарина Микитівна була обдарованою особистістю,
глибоким мислителем, доскіпливим дослідником. У галузі
історії ботанічної науки вона, перш за все, цікавилась тими
її напрямами, у яких сама працювала, особливо це стосується
флористичних досліджень,а також висвітлення питань
охорони природи.

Дарина Микитівна Доброчаєва багато уваги приділяла
вивченню наукової спадщини, біографії, епістолярної
спадщини видатних, але почасти забутих ботаніків –
В. М. Сарандінакі, В. І. Липського, О. А. Янати,
Н. Т. Осадчої-Янати, Н. Т. Гаморака, Ю. Д. Клеопова, та
інших – і опублікувала низку статей про них. 

Всі історіографічні розвідки Д. М. Доброчаєвої
базувалися на великому фактичному матеріалі з численних
вітчизняних і зарубіжних архівів. Кожен архівний папірець,
що стосувався долі того чи іншого ботаніка, не залишився
поза її увагою. Дарина Микитівна шукала живих свідків
минулих подій, інколи трагічних, знаходила нащадків
відомих ботаніків, з’єднувала членів родин, розкиданих по
світах репресіями та війною. Особливо, хотілося б
звернутись до робіт Дарини Микитівни, присвячених
науковій діяльності жінок-ботаніків, зокрема
В. М. Сарандінакі [1, 2].  

Дарина Микитівна написала ряд статей про найстарішу
дослідницю Криму Віру Миколаївну Сарандінакі. «Имя
В. Н. Сарандинаки хорошо известно советским ботаникам
по ее ценным работам, вышедшим в свет в 1908–1931 гг., а
также по многочисленным гербарным сборам,
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произведенный ею. В. Н. собрала и обработала свыше 20 000
гербарных листов по флоре Восточного Крыма и
Приазовских степей. Гербарные материалы, собранные В. Н.,
долгое время были почти единственными из этого района и
на протяжении полувека служили сравнительным
материалом для ботаников, занимавшихся изучением флоры
юга Украины, в частности Крыма, а также флоры Кавказа.
Ее сборы широко использованы авторами капитальных
многотомных изданий: «Флоры СССР», «Флоры УССР»,
«Флоры Крыма». Научные труды В. Н. цитируются во всех
работах, связанных с изучением флоры Крымской области.
По материалам Веры Николаевны описан новый вид,
названный в ее честь Centaurea sarandinakiae, эндемичный
для флоры Крыма» – пише авторка  1964 році [2, с. 272]. 

У статті-некролозі, викладена коротка біографія
В. Сарандінакі, показано її наукові заслуги,  вказано назви її
наукових праць та проаналізовано їх значення для розвитку
ботанічної науки в колишньому Радянському Союзі та в
Україні зокрема.

Доброчаєва Д. М. iз великим захопленням розповідає
про жінку-ботаніка, яку вона знала особисто. Дані про це
нами знайдено в архіві Дарини Микитівни. «Мне как-то
сообщили, что крымский ботаник Вера Николаевна
Сарандинаки (я знала ее с работы, но думала, что она ушла
из жизни еще где то в 20х – 30х годах) жива, одинока, в очень
приклонном возрасте и терпит нужду. … и я тут же
помчалась в Крым. Разыскала Веру Николаевну, сделала все
возможное и даже не возможное, чтобы облегчить ее участь.
Она, к сожалению, долго не прожила, но знаю, что умирая
молилась обо мне. И даже приказала все ее состояние отдать
мне (а это были книги, рукописи и переписка). В память о
ней я по тем материалам опубликовала несколько статей.
[4, арк. 30]
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Вся матеріали, які були отримані Д. М. Доброчаєвою
після смерті В.М.Сарандінакі, вона передала до Інституту
рукописів бібліотеки імені В.Вернадського НАН України,
створивши фонд В. М. Сарандінакі. 

У подальшому Дарина Микитівна спілкувалася з
колегами  кримськими В.М.Сарандінакі: «…Не только я, как
автор того кратенького творения, но и все мои коллеги
обрадовались, что с Вашей помощью «Крымская Правда»
нашла возможным сказать теплое слово в память о Вере
Николаевне, посвятившей свою жизнь Крыму и оставившей
весомое научное наследство потомкам. С удовольствием
пришлю Вам – крымчанам свое более подробное сказание о
жизни и творчестве этого скромного ученого, которое
должно в ближайшие месяцы увидеть свет на страницах
Всесоюзного ботанического журнала АН СССР (статья
принята к изданию в 1964 году)» [4, арк. 5].
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Тетяна Проценко, здобувачка вищої
освіти ступеня магістр Університету
Григорія Сковороди в Переяславі,
м. Переяслав
Ольга Глоба, кандидатка історичних наук,
доцентка кафедри біології, методології та
методики навчання, Університету Григорія
Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

ІСТОРИЧНИЙ НАРИС ДОСЛІДЖЕННЯ СИМБІОЗУ
РОСЛИН

На сьогоднішній день є актуальною проблема
азотфіксації рослинами, оскільки вона напряму пов’язана з
таким явищем у природі як симбіоз в рослинному світі.
Симбіоз дуже цікаве явище, яке вивчалося й досліджувалося
вченими різних країн, але вчені відкривають досі невідомі
нам його особливості. Воно притаманне не лише рослинам,
а й тваринам. На основі опрацьованої літератури ми
спробували висвітлити головні факти з історії становлення
та дослідження вченими симбіозу (мікоризи). Відомо, що
існує кілька видів симбіозу. Так, одним з цих видів є симбіоз
квіткових рослин із бактеріями, який має величезне
значення. 

Історія її відкриття явища симбіозу надзвичайно цікава.
Так, з давніх часів відомо, що є група культурних рослин, яка
відрізняється від інших тим, що вони добре ростуть на
ґрунтах бідних азотом. Це бобові рослини. Науковцями
з’ясовано і доведено, що на місцезростаннях бобових
кількість азоту у ґрунті збільшується. Над підтвердженням
цього працював ще Жан Батист Бусенго у 1838 році у
дослідах з конюшиною та горохом [1, с. 17]. Ж. Бусенго
висловив думку, що бобові рослини відмінні від інших тим
що мають властивість засвоювати азот із атмосфери. Інші
види вищих рослин цієї властивості не мають і, не зважаючи
на те, що в атмосфері є дуже багато азоту, більшість рослин
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можуть споживати лише той азот, що є в ґрунті, в поєднанні
з іншими речовинами. Пізніше Ж. Бусенго поновив свої
досліди і сам відкинув своє попереднє твердження. Під час
дослідів, культивуючи у посудині з прожареним піском,
виявилося, що рослини не здатні були засвоювати
атмосферний азот. Отже, постали суперечності поміж
практикою, яка свідчила, що бобові рослини можуть жити
на ґрунтах бідних на азот, і теорією. 

У 1888 році, нарешті, була розв’язана загадка бобових
рослин. Німецький агрохімік Герман Гельригель (1831–1895)
своїми дослідами довів, що бобові рослини можуть
живитися атмосферним азотом. Вчений довів зв’язок між
засвоєнням атмосферного азоту й існуванням у бобових
рослин на корінні особливих виростів, відомих під назвою
бульбочок [1, с. 18].

У підручнику П. О. Генкеля можна знайти відомості,
що мікоризу має більшість болотяних рослин, такі як вереск,
голубика й ін. Ці рослини забезпечують себе азотом за
рахунок мікотрофного живлення. На думку В. Р. Вільямса
мікотрофний спосіб живлення властивий і деяким
культурним однорічникам таким як тверда пшениця, просо
[2, с. 291-292].

Досліджено, що в Інституті ботаніки АН УРСР в 50-х
роках ХХ ст. розгорнулися дослідження екологічної групи
мікоризних грибів і ендо- й ектотрофної мікоризи дерев і
кущів у степових районах країни за участю науковців
М. Я. Зєрової, Н. І. Єфімової, Г. Л. Роженка [3, с. 57].

Фізіолого-біохімічні дослідження грибів дозволили
зробити низку важливих відкриттів екологічного плану. У
1869 році відомий німецький ботанік Симон Швенденер
(1829–1909) встановив, що лишайники є результатом
співіснування деяких сумчастих грибів із клітинами
водоростей. С. Швенденер вважав, що гриб у складі
лишайника виступає як високоспеціалізований паразит. У
1885 році німецький біолог, ботанік, професор ботаніки і
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міколог Альберт Бернхард Франк (1839–1900) запровадив
поняття симбіоз і вперше описав мікоризу – симбіоз між
гіфами грибів та корінням вищих рослин. А. Б. Франк також
уперше інтерпретував лишайники як взаємовигідне
співіснування двох організмів. Згодом ця точка зору набула
широкого розповсюдження [4, с. 27].

Відомо ще одне прізвище, яке пов’язано з вивченням
мікоризи. Воно згадується у багатьох підручниках і
навчальних посібниках. Це польський учений Франц
Михайлович Каменський, який у 1881 році відкрив явище,
яке згодом отримало назву мікоризи [2, с. 290]. Вивчаючи
особливу групу покритонасінних рослин, сапрофіти, зокрема
невеличку безхлорофільну рослину – під’ялинник
(Monotropa) Ф. М. Каменський виявив, що корені його
обплетені ниточками (гіфами) грибу. З’ясовано, що гриб
відіграє важливу роль в житті рослини й між обома
організмами спостерігається тісний взаємозв’язок – симбіоз
[2, с. 290; 5, с. 160-163].

Обов’язково маємо згадати німецького ботаніка і
мікробіолога Генріха Антона де Барі, російського ботаніка
Андрія Сергійовича Фамінцина [6, с. 163] і його учня О. П.
Баранецького [1, с. 10], які також мали напрацювання з
вивчення симбіозу, чехословацького дослідника Пекла [1, с.
16-17], Рейнера [7, с. 86] та інших.

Отже, мікориза, яка вважалася рідким явищем,
виявилася широко розповсюдженим явищем в рослинному
світі й відіграє не останню роль в живленні рослин.
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Дарина Чевереноженко, здобувачка
вищої освіти ступеня магістр Університету
Григорія Сковороди в Переяславі,
м. Переяслав
Василь Джуран, кандидат біологічних
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ПРОфЕСОР М. П. ДЯДЕЧКО – фУНДАТОР
БІОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ БОРОТьБИ З

шКІДНИКАМИ СІЛьСьКОГО ГОСПОДАРСТВА
Дядечко Микола Платонович народився 1912 році в

місті Путивлі Сумської області в сім’ї робітників. Навчався
майбутній вчений  спочатку в школі, а потім в агротехнікумі

Збірник наукових праць

205



міста Рильськ Курської області (Росія), який закінчив з
відзнакою. В подальшому працював вчителем біології та
хімії в якій Бунякинській неповній середній школі свого
рідного районі. Він наполегливо готовився до вступу у
вищий  навчальний заклад і його старання увінчалися
успіхом: у 1934році він став студентом біологічного
факультету Сумського педагогічного інституту. Навчання в
інституті захопили юнака своєю новизною природних
біологічних явищ суть, яких розкривали викладачі інституту.
Дядечко М. П. сумлінно відвідував всі лекційні курси, був
активним читачем читального залу бібліотеки, не був
осторонь масових культурних заходів, які проводились в
інституті [3].

Відмінне навчання закінчилось отриманням диплома з
відзнакою, акуратність та наполегливість в дослідницькій
роботі імпонували керівництву вузу, Миколі Платоновичу
запропонували після закінчення вузу посаду асистента
кафедри зоології. З цього часу розпочинається в Миколи
Платоновича новий відлік часу, він детально вивчає
навчальні дисципліни, згідно програми вузу, а також
розпочинає досліджувати ентомофауну Сумщини, під
керівництвом професора А. Г Аверіна. 

Плани, бажання, мрії,  але все змінилося… Розпочалася
друга світова  війна, яка внесла свої корективи в життя
кожної людини. Ці роки Микола Платонович, як і всі його
ровесники, віддав військовій службі. Тільки після
демобілізації в листопаді 1946 року його прийняли на роботу
старшим викладачем кафедри зоології Глухівського
педагогічного інституту, а в наступному році він остаточно
переходить на роботу в Київський Інститут ентомології і
фітопатології, де він набирався досвіду у відомого корифея
біологічної науки, Миколи Абрамовича Теленги [4].

У цьому науковому закладі були створенні всі умови
для роботи, які М. П. Дядечко використав для свого
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методичного збагачення, освоєння нових, прогресивних
методик закладання польових і лабораторних досліджень.
Активна і результативна робота Миколи Платоновича була
схвалена і підтримана колегами: спочатку він працював
молодшим, а потім старшим науковим співробітником, в
подальшому йому довірили очолити наукову лабораторію,
яка займалася розробкою біологічного методу боротьби з
шкідливими комахами та відділ сільськогосподарської
ентомології. Саме тут він, на основі захищеної у 1952 р.
кандидатської дисертації видає монографію, присвячену
жукам-сонечкам України. Дана робота була цінною своїми
відомостями про сонечок, які можуть регулювати в
біоценозах чисельність шкідливих комах. 

Фундаментальне видання, над яким Микола
Платонович працював досить довго (1952-1960рр), було
присвячене трипсам, або віялокрилим. Микола Платонович
детально описав їх біологію, систематичне положення та
еволюційні шляхи їх розвитку,  шкоду, яку вони можуть
приносити культурним рослинам. Монографія «Трипсы, или
бахромчатокрылые насекомые (Thysanoptera) европейской
части СССР» узагальнила його дослідження трипсів, вчений
здобув науковий ступінь доктора біологічних наук (1966) [2]. 

Починаючи 1968 р. і до кінця життя Микола
Платонович працював в Українській сільськогосподарській
академії, де  очолював факультет захисту рослин (1970-
1973), завідував кафедрою сільськогосподарської та лісової
ентомології (1974-1987), керував науковою роботою
студентів і аспірантів. 

Микола Платонович консультувався із досвідченими
лекторами, науковцями сільськогосподарського профілю,
відповідально готувався до кожної лекції, лабораторних,
практичних, факультативних занять. Професор Дядечко М.
П. вніс корективи в навчальний процес, який передбачає
залучення студентів до наукової роботи. Раніше, в більшості
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випадків, певні експерименти проводились, як правило, в
лабораторних умовах. Тепер науковими лабораторіями
стали: Голосіївський дендропарк, в якому розташовувалася
сільськогосподарська академія, науково дослідні поля
селища Пшеничне (Агрономічна дослідна станція
Української сільськогосподарської академії).

Особливістю роботи професора Дядечко М. П. було
його детальне знання ентомофагів та інших шкідників. Його
ґрунтовні знання біологічних особливостей шкідників
сільського господарства допомогли вірно обирати методи
боротьби з ними. Одним із прикладів можна назвати,
популяризацію впровадження у виробництво ентомофаги
трихограми, яка застосовується проти 20 видів шкідників
польових, овочевих та плодових культур.

За час роботи професор Дядечко М.П. підготовив 5
докторів наук та 98 кандидатів наук, а також значну кількість
висококваліфікованих спеціалістів у галузі захисту рослин.
Вони гідно продовжують справу свого вчителя.

За час наукової діяльності вченим опубліковано понад
300 наукових праць та навчально-методичних розробок. За
впровадження у виробництво нових технологій по захисту
рослин від шкідників, він отримав звання Заслужений діяч
науки і техніки України. Професором Дядечком М.П.
створена наукова школа біологічного захисту рослин. Ним
проведена велика наукова робота з удосконалення і
впровадження біологічного методу захисту
сільськогосподарських рослин та управління динамікою
чисельності шкідливих і корисних організмів в основних
польових агроценозах України.

У 2004 р. кафедрі ентомології Національного
університету біоресурсів і природокористування України
було присвоєно ім’я видатного вченого, педагога, доктора
сільськогосподарських наук, професора Дядечка Миколи
Платоновича. 
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