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Від авторів 
 
 

Майбутнє Біосфери − в руках тих, 
метою життя кого є дія «бути»,  а 

не «мати»: бути свідомим та 
соціоекологічно грамотним,  не 

марнувати особистісний потенціал 
на служіння матеріальним благам.    

 
               Сталий розвиток Біосфери 

(англійськ. Sustainable Development) 

являє собою одну з найперспектив-

ніших світоглядних парадигм дано-

го століття щодо еволюції люд-

ського суспільства по відношенню 

до природних ресурсів Біосфери. 

Дана концепція покликана встановити баланс між потребами 

сучасної людської цивілізації та природними системами, а також 

забезпечити здорове довкілля для майбутніх поколінь. В основу 

сталого розвитку закладено системний мультидисциплінарний 

підхід для вибору найбільш оптимальних шляхів подальшої 

еволюції Біосфери.  

Концепція сталого розвитку включає в себе вимоги до 

захисту довкілля, соціальної справедливості та відсутності 

расової й національної дискримінації та об’єднує три основні 

складові модуси, без узгодженого та збалансованого 

вдосконалення яких стабільний прогрес цивілізації неможливий, 

а саме: економічний, соціальний та екологічний. Однак, для того 

щоб забезпечити баланс між даними трьома модусами людство 

повинно усвідомлювати сучасні екологосоцекономічні проблеми 

та перейматися їх вирішенням.  

На даному етапі розвитку цивілізації більшість не 

усвідомлюють серйозності та масштабності екологічних проблем 

та їх наслідків, що нависли над долею майбутніх поколінь. Це 

призводить до помилкового, навіть профанаційного трактування 

сталого розвитку суспільства, як економічного збагачення, 

ігноруючи при цьому проблеми глобальної енергетичної кризи та 
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деградації навколишнього середовища. Причина такого 

ставлення закладена в ігноруванні потреби екологічної освіти та 

ековиховання у дитячому віці, а саме під час формування 

соціальної свідомості. Тому основна увага щодо розвитку 

екологічної грамотності та екокультури суспільства повинна 

приділятися в дошкільній та шкільній освіті, адже саме тоді і 

відбувається становлення та формування особистості. 

Однак виховання екологічно грамотного суспільства прямо 

та опосередковано залежить від зусиль багатьох організацій, а 

саме державних урядових установ, громадських організацій та 

навчальних закладів (рис. 1).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Мережа взаємозв’язків між державними органами, 

вищими навчальними закладами, школою та громадськими 

організаціями, що покликані сформувати екологічно грамотне 

суспільство; та зворотній зв’язок від екологічно свідомого 

суспільства, позитивний для кожного зокрема та держави в 

цілому. 
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На нашу думку саме взаємодія даних установ та сумісна 

співпраця, що направлена на ековиховання дітей, є запорукою 

успіху в досягненні мети. А в кінцевому підсумку кожен зокрема, 

держава в цілому та Біосфера отримує переваги від екологічно 

свідомого суспільства. 

Даний посібник покликаний розкрити основні екологічні 

поняття та процеси й активізувати екологічну свідомість 

школярів шляхом виконання екологічних досліджень.  

Наукові експерименти посібника розроблені для умов школи 

та не потребують хімічних реактивів, лабораторних приладів та 

значних економічних затрат.  

Мета даного посібника − розвинути знання, навички та 

цінності, необхідні для екологічно-сталого способу життя з 

метою балансу та гармонійного взаєморозвитку людини та 

природи.  

Представлені в посібнику дослідження є комплексними та 

цікавими, завдання яких полягає в наступному: 

− надати знання та розуміння феноменів навколишнього 

середовища та законів природи через практичну діяльність;  

− розвинути усвідомлення впливу людини на сучасний стан 

Біосфери; 

− активізувати осмислення особистого внеску в екологічну та 

енергетичну кризу Біосфери; 

− викликати бажання до змін, що направлені на гармонійний 

розвиток взаємозв’язків СУСПІЛЬСТВО <−> БІОСФЕРА; 

− надати знання та розуміння шляхів покращення та 

збереження Біосфери через економію природних ресурсів.  

Посібник складається з трьох частин: 

Розділ І присвячена проблемам Біоекології. Шляхом 

практичних дослідів та досвіду наукових експериментів 

методичні розробки, представлені в Розділі 1, покликані 

розвинути знання та розуміння основних біоекологічних понять; 

розуміння взаємовідносин між рослинами та тваринами; 

усвідомлення ролі біорізноманіття організмів для 

функціонування Біосфери; розуміння шляхів функціонування 

екосистем і природніх механізмів їх самоконтролю та балансу. 
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Розділ II висвітлює проблеми Біосфери, викликані 

антропогенною діяльністю. Досліди та експерименти в межах 

даного розділу направлені на вивчення та усвідомлення 

глобальних екологічних проблем Біосфери шляхом 

спостереження змін рослин, температури атмосферного повітря, 

та рівня його забруднення за різного рівня антропогенного 

навантаження. Практичні роботи покликані розвинути 

усвідомлення особистісного внеску у проблему парникового 

ефекту зокрема та у екологічний слід Біосфери в цілому.   

Розділ III розкриває проблеми енергетичної кризи Біосфери 

та шляхи збереження природних ресурсів. Практичні роботи та 

експерименти даного розділу направлені на вивчення та 

розпізнавання понять: умови, ресурси та фактори, ресайклінг, 

вичерпні/невичерпні та відновні/невідновні ресурси; на 

усвідомлення ролі вторинного використання ресурсів для 

збереження енергетичного потенціалу невідновлюваних джерел 

(лісових, водних, та земельних ресурсів) для майбутніх поколінь; 

на вивчення шляхів та типів переробки сміття та життєвого 

циклу речей; шляхів споживання та економії електроенергії, води 

та паперу; а також на усвідомлення особистісного внеску у 

витрати та економію енергоресурсів. 

В основу методичних розробок наукових робіт даного 

посібника покладено різноманітні стратегії навчання та 

ековиховання, які особливо підходять для розвитку екологічної 

свідомості та рішучості в покращенні екологічного стану 

довкілля. Міждисциплінарні навчальні методи покликані активно 

залучати учнів у коротко- та довгострокові проекти як у межах 

школи, так і в польових умовах. Даний посібник цілеспрямовано 

залучає складні екологічні проблеми та питання методом 

доступних та цікавих для учнів практик. 



  - Частина І -  

 

    БІОЕКОЛОГІЯ 

 

 

 

 

  



 



~ 13 ~ 
 

Дослідження біорізноманіття 

угруповань рослин та безхребетних 

 

Резюме: дослідження направлене на оцінку фітоценозів та 

угруповань безхребетних за основними екологічними 

показниками біорізноманіття (видової рясності, видового 

багатства, видового різноманіття та конкурентної структури); на 

порівняння біорізноманіття за різного антропогенного впливу та 

типу господарського використання угруповань; а також на 

усвідомлення ролі біорізноманіття для функціонування Біосфери. 

Час роботи: 1-2 тижні  

Вступ. В 1992 році саміт ООН з питань довкілля в Ріо-де-

Жанейро прийняв визначення біорізноманіття як «мінливості 

серед живих організмів із будь-яких ареалів, включаючи, 

зокрема, суходільні, морські та інші водні, та серед екологічних 

комплексів, частинами яких вони є: це включає мінливість 

всередині видів, між видами, та між екосистемами». Дане 

визначення «біорізноманіття» затверджено ООН в Конвенції 

щодо біорізноманіття. Ця конвенція підтримана майже усіма 

країнами світу.  

У сучасній екологічній літературі питанню значення та 

інтерпретації індексів біорізноманіття присвячений ряд робіт, де 

проводиться серйозний аналіз і обговорення використання цих 

показників в екосистемних дослідженнях. Детальний огляд часто 

вживаних індексів здійснений Фагером (Fager, 1972), який 

обговорював лінійну залежність для декількох найбільш часто 

вживаних індексів. Найчастіше для оцінки біорізноманіття 

використовують показники видового багатства, видового 

різноманіття, домінування та вирівняності видів. Досить часто 

вживається індекс видового різноманіття Шеннона. За 

твердженням Віттакера (Whittaker, 1972), «це єдина об'єктивна 

міра різноманітності». 

1.1 
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Біорізноманіття, яке ми бачимо сьогодні, – це продукт 

еволюції життя впродовж мільярдів років, який визначається 

природними процесами, і на який все більше впливає людська 

діяльність. Біорізноманіття – це тканина життя, складовою 

частиною якої є ми і від якої ми повністю залежимо. Для людей 

біорізноманіття має економічну, рекреаційну, культурну, 

екологічну та інші цінності. Наше власне здоров’я, а також 

здоров’я економіки та суспільства в цілому залежить від 

безперервного отримання різноманітних «екосистемних послуг», 

замінити які буде або дуже дорого, або просто неможливо, тобто 

тих вигод, які людство отримує від екосистем. Це послуги 

екосистем із забезпечення людства природними ресурсами, 

здоровим середовищем існування, іншими екологічно та 

економічно значущими «продуктами». 

Займаючи менше 6% площі Європи, Україна володіє не менше 

35% її біорізноманіття, і за цим показником випереджає майже 

всі європейські країни. Україна має значний потенціал 

біорізноманіття і може розглядатися як один з потужних 

резерватів для відновлення біорізноманіття усієї Європи. 

Географічне положення України, її фізико-географічні умови 

сприяли формуванню багатого рослинного і тваринного світу, що 

налічує більше 70 тис. видів (за оцінками експертів ще не 

описано одну третину видів, здебільшого грибів і комах). Це 

обумовлено тим, що в Україні на відносно невеликій території 

представлено біоту 4-х природних зон. До того ж, Україна 

знаходиться на перехресті міграційних маршрутів багатьох видів 

тварин. 

На жаль, видове багатство як тварин, так і рослин стрімко 

зменшується через антропогенне навантаження на довкілля. 

Приблизно 8,3% судинних рослин, 31,1% ссавців, 19,7% птахів, 

38% плазунів, 26,3% амфібій перебувають під загрозою 

зникнення. До першого видання Червоної книги України (1980) 

було занесено 151 вид вищих рослин та 85 видів тварин. До 

другого видання Червоної книги України (тваринний світ, 1994; 

рослинний світ, 1996), включено вже 541 вид рослин і грибів та 

382 види тварин. Істотне збільшення (у 4,5 рази) кількості 

рідкісних рослин і тварин і таких видів, що перебувають під 
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загрозою зникнення, зумовлене збільшенням антропогенного 

тиску на природні екосистеми і свідчить про збереження 

тенденції до втрати живої природи. 

Мета: оцінка біорізноманіття та видової подібності угруповань 

рослин та безхребетних різного типу господарського 

використання та антропогенного навантаження.  

Ключові терміни: угруповання, біоценоз, видова структура, 

видове багатство, видова рясність, видове різноманіття, 

домінування, вирівняність, конкурентна структура, подібність.  

Матеріали: 

− гербарні сітки; 

− пастки (дивись Інформаційна примітка 2); 

− інженерний калькулятор. 

Хід роботи. 

Для виконання дослідження здійсніть наступні кроки: 

1) Визначтесь з територією, яку Ви хочете оцінити за видовим 

багатством. Наприклад луку, ліс, сад, пасовище, ділянку біля 

автомобільної траси. Це може бути один біоценоз, який 

необхідно дослідити, або декілька біоценозів з різним рівнем 

антропогенного навантаження, які можна порівняти між собою за 

станом їх фітоценозів та угруповань безхребетних, що населяють 

дані фітоценози. 

2) В межах кожного з досліджуваних біоценозів закладіть чотири 

дослідні ділянки площею 10×10 м
2
. 

3) Зберіть рослинний матеріал для кожної з чотирьох дослідних 

ділянок:  

   3.1) Необхідно зібрати в гербарій по одній рослині кожного 

виду, що зустрівся в межах дослідної ділянки та зазначити 

проективне покриття для кожного виду (дивись Інформаційну 

примітку 1.1). Для деревних біоценозів замість відсотку 
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проективного покриття визначте частоту трапляння на дослідній 

ділянці (дивись табл. 2) 

   3.2) Кожний вид рослин необхідно визначити відповідно до 

систематичного положення: до якої родини, роду і виду вона 

належить (дивись Інформаційна примітка 1.2). Однак, якщо 

рослини не вдасться визначити, присвойте їм порядкові номери. 

Дані занесіть в табл. 3. 

   3.3) Відсотки проективного покриття для кожного виду 

переведіть у бал рясності, користуючись шкалою Браун-Бланке 

(табл. 1). Для лісових фітоценозів користуйтеся шкалою Друде 

(табл. 2). 

Таблиця 1. 

Шкала Браун-Бланке для переведення відсотку проективного 

покриття в бал рясності виду. 

% проективного покриття Бал рясності 

понад 75 % 5 

50-75% 4 

25-50% 3 

5-25% 2 

менше 5% 1 

 

Таблиця 2. 

Шкала Друде для переведення проективного покриття (за 

частотою трапляння виду) в бал рясності. 

Проективне покриття 
Бал 

рясності 

soc. (socialis) – особини змикаються, створюючи 

суцільний фон; 
5 

cop. (copiousus) – трапляються часто; 4 

sp. (sparsus) – трапляються спорадично; 3 

sol. (solitarius) – трапляються поодиноко; 2 

un. (unicus) – представлені однією особиною. 1 

 

Таблиця 3. 
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Таблиця даних. 

Порядковий 

номер 

Вид % проективного 

покриття 

Бал рясності  

1    

2    

3    

4    

5    

...    

Кількість видів (S)___________ Сума балів (N):____ 

 

4) З кожної з дослідних ділянок вберіть безхребетних, 

використовуючи відповідні методи обліку безхребетних для 

відповідних типів екосистем (дивись Інформаційна примітка 2) 

Кожен із зібраних екземплярів необхідно визначити відповідно 

до систематичного положення: до якої родини, роду і виду він 

належить (дивись Інформаційна примітка 2.6). Однак, якщо 

безхребетних не вдасться визначити, присвойте їм порядкові 

номери. Дані занесіть в табл. 4. 

Таблиця 4. 

Таблиця даних. 

Порядковий 

номер 

Вид Кількість особин даного виду, які 

потрапили в пастку. 

1   

2   

3   

4   

5   

...   

 К-сть видів (S): К-сть особин усіх видів (N): 
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5) Визначте видове багатство окремо для фітоценозу та для 

угруповань безхребетних для кожної з досліджуваних екосистем. 

Для цього можна використовувати декілька показників видового 

багатства: 

   5.1) Видове багатство прирівнюють до видової рясності 

угруповань. Видова рясність (видова щільність) – це число видів, 

що припадає на одиницю площі. Тобто, це середня кількість 

видів рослин чи тварин, зібраних Вами з чотирьох дослідних 

ділянок площею 10×10 м
2 
в кожному окремому біоценозі. 

   5.2) Видовим багатством також вважається кількість видів (S) у 

досліджуваному угрупованні. Тобто, це загальна кількість видів 

рослин / тварин, зібраних Вами у кожному окремому біоценозі (з 

усіх дослідних ділянок, причому види не повторюються). 

   5.3) Видове багатство часто визначають, користуючись 

індексом видового багатства Маргалефа (Margalef, 1969):  

D = S-1/ log N,  

де S – загальне число видів в угрупованні (табл. 3);  

     N – загальний бал рясності усіх видів у фітоценозі; кількість 

особин усіх видів безхребетних в угрупованні(табл. 3-4);  

6) Визначте видове різноманіття фітоценозу та угруповань 

безхребетних для кожної з досліджуваних біоценозів. Для цього 

використовуйте декілька показників: 

   6.1) Видове різноманіття найчастіше визначають за 

інформаційним індексом Шеннона (Shannon, 1949): 

H = - ∑ Pi log Pi,  

де Pi − значущість виду і, що визначається як відношення його 

рясності (балу покриття, або к-сті особин) (ni) до загального балу 

рясності (N) усіх видів у фітоценозі:    

Pi = ni / N. 

 

Наприклад. Нехай у досліджуваному фітоценозі нами виявлено 5 

видів. Отже розрахунок індексу видового різноманіття Шеннона 

для даного фітоценозу відображений в табл. 5. 
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Таблиця 5. 

Приклад розрахунку індексу 

видового різноманіття Шеннона (H) 

Вид, і=1-5 Бал 

рясності, ni 

Pi = ni / N Pi log Pi 

Вид 1 3 3/12=0.25 0.25 log 0.25 = - 0.15 

Вид 2 5 5/12=0.42 0.42 log 0.42 = - 0.16 

Вид 3 1 1/12=0.08 0.08 log 0.08 = - 0.09 

Вид 4 1 1/12=0.08 0.08 log 0.08 = - 0.09 

Вид 5 2 2/12= 0.17 0.17 log 0.17 = - 0.13 

Кількість видів 

S = 5 

N = ∑ ni =  

= 12 
∑ Pi log Pi  = - 0.62 

видове різноманіття Шеннона: H = -∑ Pi log Pi = 0.62 

 

   6.2) Видове різноманіття за індексом Сімпсона (Simpson, 1949): 

 

С = 1- ∑ Pi
2
. 

 

Наприклад. Нехай у досліджуваному фітоценозі нами виявлено 5 

видів. Отже розрахунок індексу видового різноманіття Сімпсона 

для даного фітоценозу відображений в табл. 6. 

Таблиця 6. 

Приклад розрахунку індексу  

видового різноманіття Сімпсона (С). 

Вид, і=1-5 Бал рясності, 

ni 

Pi = ni / N Pi
2
 

Вид 1 3 3/12=0.25 0.25
2
=0.063 

Вид 2 5 5/12=0.42 0.42
2
=0.174 

Вид 3 1 1/12=0.08 0.08
2
=0.007 

Вид 4 1 1/12=0.08 0.08
2
=0.007 

Вид 5 2 2/12= 0.17 0.17
2
=0.028 

Кількість видів S = 5 N = ∑ ni =  12 
с= ∑ Pi

2 
= 0.278 

де с − домінування видів  

видове різноманіття Сімпсона:  С = 1- ∑ Pi
2
 = 0.72 
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7) Визначте показники конкурентної структури видів у 

досліджуваних угрупованнях за показниками домінування та 

вирівняності видів: 

   7.1) Домінування видів визначають за показником Сімпсона (с) 

(Simpson, 1949): 

 

с = ∑ Pi
2
. 

Для розрахунків дивись табл. 6. 

   7.2) Вирівняність видів в угрупованні визначають за 

показником Пієлу (Pielou, 1976): 

 е = H / log S, 

де H – видове різноманіття Шеннона (табл. 5); 

     S – загальне число видів в угрупованні (табл. 5). 

 

Отримані дані занесіть у таблицю розрахунків показників 

біорізноманіття (табл. 7).  

Таблиця 7. 

Таблиця розрахунків показників біорізноманіття 

Показники 

біорізноманіття: 

Рослин Безхребетних 

Біоценоз1 Біоценоз2 Біоценоз1 Біоценоз2 

видова рясність, 

шт/100м
2
 

    

кількість видів (S)     

видове багатство 

за Маргалефом 

(D) 

    

видове 

різноманіття за 

Шенноном (H). 

    

видове 

різноманіття 

за Сімпсоном (С) 

    

домінування видів 

за Сімпсоном (с) 
    

вирівняність видів 

за Пієлу (е) 
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8) Досліджувані угруповання можна також порівняти наскільки 

вони подібні / відмінні за видовим складом. 

Для цього користуються коефіцієнтом подібності Жаккара 

(Jaccard, 1901): 

Kj = c / (a + b - c), 

де a – кількість видів для першого угруповання; 

     b – кількість видів для другого угруповання;  

     c  – кількість видів спільних для обох угруповань (тобто ті 

види що зустрілися як в першому, так і в другому біоценозі). 

Отримані дані занесіть у табл. 8 та 9. 

 

Таблиця 8. 

Таблиця видової подібності фітоценозів за коефіцієнтом Жаккара 

Видова подібність  

фітоценозів 
Фітоценоз 2 

Фітоценоз 1 Kj = ____________ 

 

Таблиця 9. 

Таблиця видової подібності угруповань безхребетних за 

коефіцієнтом Жаккара 

Видова подібність  

угруповань безхребетних 
Угруповання 2 

Угруповання 1 Kj = ____________ 

 

Чим вищий / нижчий показник подібності Жаккара, тим більш 

подібні / відмінні досліджувані біоценози за видовим складом. 

Зробіть наступні обговорення: 

− Порівняйте досліджувані біоценози за показниками видового 

багатства. Поясніть чому одні угруповання мають більше видів, 
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ніж інші. Прив’яжіть відповідь до характеристики досліджуваних 

екосистем; типу їх господарського використання; типу 

екосистеми, де вони знаходяться; та рівня антропогенного 

навантаження на них.  

− Порівняйте показники видового різноманіття та конкурентної 

структури досліджуваних біоценозів. Поясніть чи різні 

показники одностайні у відображенні видової структури 

угруповань. Обґрунтуйте відповідь. 

− Обговоріть показник подібності видового складу 

досліджуваних біоценозів. Поясніть чому дані біоценози подібні 

/ відмінні за своїм видовим складом. 

 

Зробіть наступні висновки: 

− про показники біорізноманіття для досліджуваних 

біоценозів; 

− про вплив антропогенного навантаження, типу екосистеми, 

типу господарського використання біоценозу на показники його 

біорізноманіття; 

− надайте Ваше бачення як біорізноманіття фітоценозу 

впливає на біорізноманіття угруповань комах, павуків, хребетних 

тварин. 

 

Запитання: 

 

Що таке біорізноманіття? 

Поясніть чому показники біорізноманіття є важливими для 

порівняння різних екосистем? 

Яка роль біорізноманіття у функціонуванні Біосфери? 

До яких наслідків можуть призвести бездумні вирубки лісів, 

осушення морів, антропогенні зміни ландшафтів? 
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Інформаційна примітка 1. Облік рослин у фітоценозі. 

 

1.1.  Визначення проективного покриття виду. 

Проективне покриття – це горизонтальна проекція листків, 

крон та гілок у цілому на займану поверхню ґрунту. В практиці 

звичайно визначають наступні типи проективного покриття у %:  

− загальне – для всього фітоценозу (рис. 3),  

− ярусне – відповідно для певного ярусу, 

− видове – відповідно для певного виду (рис. 3),  

− індивідуальне – для окремої рослини (рис. 2).  

 

Видове проективне покриття – це відсоток площі, що зайнята 

даним видом від загального покриття фітоценозу (рис. 3). 

 

 



~ 24 ~ 
 

Рис. 2. Схематичне зображення індивідуального проективного 

покриття. 

 
 

Рис. 3. Схематичне зображення загального та видового 

проективного покриття. 

 

1.2. Визначники для визначення видів рослин. 
 

Визначник рослин України / За ред. Д. К. Зерова. – К.: Урожай, 1965. – 

878 с. 

Визначник рослин Українських Карпат / Відпов. за вип. В.І. Чопик – К.: 

Наук. думка, 1977. – 434 с.  

Определитель высших растений Украины / Ред. Ю. Прокудин и др. – 

К.: Наук. думка, 1987. – 548 с. 

Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части СССР /  

П.Ф. Маевский. – Л.: Колос, 1964. – 879 с. 

Определитель высших растений Украины / Сост.: Д.Н. Доброчаева, 

М.И. Котов, Ю.Н. Прокусин и др. – 2 изд. – К.: Фитосоциоцентр, 1999. 

– 548 с.  

Флора европейской части СССР / Отв. ред. Ан. А. Фёдоров. – Т. I-V. – 

Л.: Наука, Лен. отд., 1974 – 1981. 

Червона книга України. Рослинний світ / заг. ред. Я.П. Дідуха. – К.: 

Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с. 
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Інформаційна примітка 2.  Облік безхребетних. 

 

2.1. Облік водних безхребетних 

Методикою проведення кількісних обліків, що найчастіше 

застосовується при вивченні екології водойм є «тралення». За 

човном, катером або кораблем, що рухаються з певною 

швидкістю, тягнуть трал (дрібну сітку), зануривши його на 

строго визначену глибину (регулюється за допомогою поплавків 

і вантажів). Трал тягнуть певний стандартний час (наприклад, 10 

хв. або 1 год.). Після цього із трала повністю збирають 

безхребетних. 

 

 
Рис. 4. Метод «тралення» досліджуваних водойм. 

 

Ви, наприклад, можете скористатися гумовим човном і 

тягнути за ним невеликий лійкоподібний трал з діаметром кільця 

понад 20 см. Найбільше підходить для пристрою трала гаc 

(тканина), але при його відсутності можна скористатися 

звичайною капроновою панчохою.  

Крім цього часто використовується методика досліджень 

фауни за допомогою батометра (пастки (булилки) Нансена). Як 

правило, її застосовують при вивченні глибоководної фауни. 

Батометр занурюють у воду і за допомогою мірного фала 

опускають на певну глибину. Там закривають кришки батометра 

і таким чином забирають певний об’єм води з потрібної глибини. 

Розрахунок фауни в такому випадку проводять на 1 кубічний 

метр об’єму.  

 



~ 26 ~ 
 

 
Рис. 5. Схематичне зображення батометра (пастки Нансена). 

 

2.2. Кількісний облік ґрунтових безхребетних 

 

Для проведення ґрунтових обліків зазвичай використовують 

методику пошарового зняття ґрунту. 

Спочатку з ґрунту видаляють рослини (висмикують, 

зрізують, скошують). Після цього паличками з мотузочкою 

розмічають квадрат з кратною 0,25 м стороною (зазвичай 50 х 50 

см). Далі зрізують дерновий шар (приблизно 5 см) і обережно 

розкладають на простирадлі та поліетилені (або складають у 

поліетиленовий або крафт мішок). З нього група дослідників 

вибирає всю фауну і складає в пробірки або банки, роблячи 

відповідні етикетки. Пробу заливають фіксуючим розчином 

(спирт 70%-ий або формалін 10-15%-ий). 

Наступні шари відповідно 10, 15 і 25 см. Всіх безхребетних 

визначають, вимірюють їх біомасу і роблять розрахунок на 

площу, сиру та суху масу ґрунту. Найкращі показники 

отримують при просіюванні проб через ґрунтове сито, таким 

чином домагаються найбільш повної вибірки безхребетних з 

проби.  
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2.3. Збір безхребетних у трав'янисто-чагарниковому ярусі 

При кількісних зборах в трав’янисто-чагарниковому ярусі 

зазвичай використовують методику укосів (косіння) тканинним 

сачком на жорсткому кільці (рис. 6). Дослідник робить ритмічні 

односпрямовані удари по рослинності, при цьому рахуючи 

кількість ударів. Важливо, щоб укіс проводила одна людина (у 

випадку, коли працює група дослідників), при цьому необхідно 

стежити за тим, щоб довжина удару (проходження по траві) була 

по можливості однакова. Мінімальна допустима кількість ударів 

в серії 100. Розрахунок проводиться на кількість ударів, при 

цьому правильніше за все користуватися відсотковим 

співвідношенням між видами і групами. 

 

Рис. 6. Будова сачка: А. Сталевий обруч сачка. B. Схема 

сітчастого мішка сачка. С. Частина сітчастого мішка, пришита до 

бандажної стрічки, яка встановлена на дротяну петлю. D. 

Зображення основи держака з дротяним кріпленням. E. Готовий 

сачок з дерев’яним тримачем. 
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Значно рідше використовується методика досліджень фауни 

безхребетних за допомогою біоценометра (рис. 7). Біоценометр – 

це спеціальний прилад, який представляє собою металеву рамку з 

ножами, що врізаються в землю, і знімним тканинним мішком, 

який надягають зверху. Біоценометр повинен мати достатню 

вагу, щоб прорубати дернину. Звичайні розміри рамки 50 х 50 см. 

Біоценометр з надітим мішком кидають у випадковому 

напрямку, після чого акуратно підрізають всі рослини під корінь 

і зав’язують в мішку так, щоб безхребетні не могли з нього 

вилізти. Після цього з отриманої площі беруть ще й ґрунтову 

пробу. Рослини і безхребетних обережно, ретельно розбирають в 

домашніх (камеральних) умовах. Визначення і розрахунок 

роблять на площу і біомасу (живу і суху) рослинності, одночасно 

аналізують кількісно-відсотково-видове співвідношення у 

рослин. Для найбільш точного проведення досліджень, як 

правило, беруть, принаймні, по три проби в одному фітоценозі. 

Дослідження за допомогою біоценометра дають більш точні 

результати, але є дуже трудомісткими. 

 
Рис. 7. Схематичне зображення біоценометра. 

 

Крім методу косіння сачком та біоценометра, часто 

використовують стаціонарні пастки для літаючих безхребетних. 

Одним із таких методів є методи прямої та перевернутої воронок.   

Воронки будують з тканинного (нейлон, марля) матеріалу з 

основою 30 х 30 см та отвором 5 см в діаметрі. 

Пряму воронку фіксують на висоті 1 м від поверхні ґрунту на 

стійкому металевому або дерев’яному стержні отвором вгору 

(рис. 8а). На отвір воронки фіксують невеликий циліндр 
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(пластиковий, марлевий, скляний), що служить пасткою для 

безхребетних. 

Перевернута воронка монтується отвором вниз в ємність з 

фіксуючим розчином (спирт 70%-ий або формалін 10-15%-ий) 

(рис. 8б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Схематичне зображення прямої (а) та перевернутої (б) 

воронок. 

 

Одним із найефективніших способів збору матеріалу 

мезофауни є спосіб ґрунтових пасток Барбера (Barber, 1931). За 

допомогою даного методу при мінімальних зусиллях можна 

отримати значну кількість тваринного матеріалу безхребетних, 

котрі активні лише в ночі або настільки дрібні, що побачити і 

зловити їх іншими методами майже не можливо. Пастка – це 

ємність, об’єм якої дослідник обирає самостійно, та розчин 

фіксуючої та консервуючої речовини (етиленгліколь). Для 

зручності та незначних матеріальних затрат найчастіше 

використовують одноразові пластикові стакани та тосол 

(використовується для охолодження двигунів автомобілів). 

Склянки закопують так, щоб їх верхній край знаходився на рівні 

поверхні ґрунту, для вільного доступу представників мезофауни 

(рис. 9). Для заповнення склянки використовується 100 % тосол, 

але допускається розведення його водою відповідно 2:1 або 

навіть 3:1, залежно від періоду, протягом якого пастка має 

функціонувати. Якщо використовується чистий етиленгліколь – 

пропорції 4:1, відповідно. Чим більша кількість води, тим 
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швидше тварини будуть розкладатися, а отже і визначити такий 

матеріал буде важче. 

 

 
Рис. 9. Схематичне зображення пастки Барбера та її 

розташування в ґрунті. 

 

Кількість таких пасток дослідник обирає самостійно. 

Необхідно брати до уваги те, що в середньому, при хорошій 

погоді, в пастку за 14 днів може потрапити від 50 до 300 комах. 

Помноживши на кількість пасток на вибраній ділянці Ви 

отримаєте досить велике число. Для того, щоб розібрати матеріал 

з площі в 12 пасток (лише до ряду), необхідно витратити мінімум 

6 годин. 

Для обліку безхребетних, що повзають на поверхні ґрунту 

можна також застосовувати пастки Барбера, однак без 

фіксуючого розчину (рис. 10.). В такому випадку пастки 

необхідно перевіряти щодня, щоб уникнути поїдання одних 

тварин іншими.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Схематичне зображення пастки для безхребетних, що 

повзають на поверхні ґрунту. 
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2.4. Облік безхребетних у чагарниковому і деревному ярусах 

 

Однією з найпоширеніших методик досліджень в деревному і 

чагарниковому ярусах є укоси, що здійснюються аналогічно 

методу косіння на трав’янистому ярусі. Але в такому разі в збори 

рідко потрапляють безхребетні, що міцно закріплюються на 

листках і корі. 

Інша методика збору – струшування (рис. 11). Під гілкою чи 

кущем розкладають білі простирадла і на них струшують комах, 

після цього гілку зрізують і уважно оглядають все листя й кору, 

збирають безхребетних, що залишилися, потім все листя 

упаковують в окремий мішок. Розрахунок роблять на площу 

листя, живу і суху біомасу. Площу листя дізнаються таким 

чином: спочатку рахують все листя, з якого бралася проба, потім 

в квадрат площею 1 м
2
 викладають листки так, щоб вони лежали 

якомога щільніше, але в один шар. Після цього рахують, скільки 

листків покриває цю площу, таку операцію проробляють три 

рази, результати усереднюють. Потім загальну кількість листків 

ділять на кількість листків в 1 м
2
. Недолік цієї методики – 

випадання з проби комах, що добре літають. 

 

 

Рис. 11. Струшування безхребетних з гілок. 
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Найбільш точна методика обліку безхребетних у кронах – 

методика накидання мішка (рис. 12). Полотняний мішок 

великого об’єму, змонтований на великому жорсткому кільці, 

накидають на гілку і затягують, після чого гілку зрізують, 

опрацьовують пробу в камеральних умовах.  

 

 

 

Рис. 12. Накидання мішка – методика обліку безхребетних у 

кронах. 

 

2.5. Облік безхребетних у пнях і мертвих стовбурах та 

підстилці. 

 

При обстеженні пнів і мертвих стовбурів зазвичай 

застосовують методику пошарового збору безхребетних. При 

виділенні шарів орієнтуються на шари тканин рослини (кора, 

луб, деревина, ядро/серцевина і т.д.) і на віддалення від землі і 

від надлому або місця спилювання. Кожен шар обережно 

знімають або зрубують і з нього вибирають безхребетних. Всі 

рослинні залишки з кожного шару збирають в окремі мішки. 

Розрахунок роблять на суху біомасу. У випадку, коли працюють 

в холодний сезон року, акуратно спилюють пень (або весь 

стовбур) і транспортують до місця камеральної обробки. 

Для обліку безхребетних у підстилці та опаді необхідно 

зібрати матеріал у паперові мішки. Щоб вибрати тварин із 
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зібраного матеріалу користуються світловою пасткою (рис. 13). 

Для цього у воронку помістіть невелику частину зібраної 

підстилки та листя. Воронку помістіть отвором вниз в ємність з 

фіксуючим розчином (спирт 70%-ий або формалін 10-15%-ий). 

Над воронкою з матеріалом ввімкніть настільну лампу. 

 
Рис. 13. Світлова пастка для обліку безхребетних у підстилці та 

опаді.  

 

Зібраних безхребетних фіксують у вигляді зоологічних 

колекцій методом наколювання на шпильки до пінопласту. На 

рис. 14 зображено місця проколу шпилькою для різних комах. 

 

 
Рис. 14. Місця проколу шпилькою для різних комах. 
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2.6. Визначники для визначення видів безхребетних. 

 
Кутикова Л.А., Старобогатов Я.И. Определитель пресноводных 

беспозвоночных европейской части СССР / Л.А. Кутикова, Я.И. 

Старобогатов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 511 с. 

Мариковский П.И. В мире насекомых с фотоаппаратом /  

П.И. Мариковский. – Алма-Ата: Кайнар, 1983. – 135 с. 

Растения и животные: руководство для натуралиста / К. Нидон, И. 

Петерман, П. Шеффель, Б. Шайба. – М.: Мир, 1991. – 262 с. 

Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова. – К.: 

Глобалконсалтинг, 2009. – 624 с. 

Червона книга Українських Карпат. Тваринний світ / заг. редакція – 

О.Ю Мателешко, Л.А. Потіш. – Ужгород : Карпати, 2011. – 336 с. 
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Алелопатія:  

дослідження токсичності рослин  
(природні гербіциди)  

 

Резюме: експеримент направлений на дослідження 

алелопатичних взаємодій між рослинами на прикладі горіха 

волоського та проростків томатів; на спостереження візуальних 

змін в рослин, що зазнали токсичного впливу, а саме (кольору 

листя, довжини та маси стебла та коріння, відмирання рослин); а 

також на усвідомлення ролі алелопатії рослин в сільському 

господарстві. 

Час експерименту: 2 – 4 тижні. 

Вступ. Алелопатія – це властивість (біологічний феномен) 

рослин, грибів, мікроорганізмів виділяти органічні сполуки, 

котрі пригнічують проростання, ріст, розвиток і здатність до 

розмноження інших організмів. Носієм алелопатичної дії є 

фізіологічно активні речовини − коліни, хімічна природа яких 

дуже різноманітна й непостійна навіть у однієї рослини. 

Алелопатія є взаємним впливом рослин на основі виділення 

ними речовин як при життєдіяльності, так і при розкладанні їх 

решток. Це такий комплекс явищ і процесів, які виявляються 

різною активністю та реакціями рослин – алелопатичною 

активністю, толерантністю за А.М. Гродзінським (1973), 

порогами чутливості. Алелопатія характеризується позитивними, 

негативними ефектами та нейтралізмом, відіграє сутнісну роль у 

житті рослин, їх угруповань і в біогеоценозах. 

Взаємодію між різними видами рослин люди помітили ще 

при перших спробах вирощування багатьох культур, коли 

стародавні землероби звернули увагу на неможливість їхнього 

сумісного вирощування на одній площі, безуспішне виробництво 

польових культур та швидке зниження родючості ґрунтів при 

1.2 
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незмінній культурі. Саме ці обставини стали однією з причин 

виникнення ідеї чергування сільськогосподарських культур у 

сівозмінах.  

Не маючи хімічних знань, стародавні землероби акцентували 

увагу на взаємному впливі культур через «запахи», «краплини», 

«соки», підтвердження чому є у творах старогрецьких і римських 

вчених Катона, Колумелли, Плінія. Більше 2000 років тому 

відомий ботанік Теофраст у праці «Дослідження про рослини» 

зробив висновки, близькі до сучасних алелопатичних 

закономірностей про те, що деякі рослини не знищують інші, але 

погіршують смак і запах їхніх плодів. Такий вплив на виноградну 

лозу чинить капуста і лавр, через що лоза вбирає в себе 

капустяний і лавровий запах. Тому, коли пагін молодої лози 

опиняється поряд із рослинами капусти або лавру, він тягнеться в 

інший бік через неприйнятний для нього запах зазначених 

культур. Також, незадовільним є сусідство з плющем та 

люцерною, які знищують всі дерева, а найшкідливішою вважає 

Теофраст лободу, яка знищує навіть люцерну. 

Дослідження алелопатії − сучасний науковий напрям, який 

трансформувався в наукову дисципліну, що розглядає 

закономірності взаємодії видів рослин за їхнього розвитку в 

біоценозах і агрофітоценозах на основі колообігу фізіологічно 

активних речовин. Академік А.М. Гродзінський (1926–1988) 

вперше розробив принципи донорно-акцепторної взаємодії в 

наземних екосистемах і сформулював поняття хімічної взаємодії, 

алелопатичної активності, толерантності (інтолерантності), а 

також запропонував оригінальну схему колообігу фізіологічно 

активних сполук у біоценозах. 

Відмічаючи роль алелопатії в збереженні генетичної 

різновидності культур, багато вчених концентрують основну 

увагу на дослідженні структурних модифікацій і компонентного 

складу природних гербіцидів. Ефективною є ідея використання 

алелопатичних особливостей культур і ґрунтових 

мікроорганізмів у польових штучно створених агрофітоценозах: 

групових насадженнях та посівах різних видів 

сільськогосподарських культур у сівозмінах, використання 
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проміжних і покривних посівів алелопатично активних видів 

культур. 

 

Мета: дослідження алелопатичної дії одних рослин на інші. 

Ключові терміни: алелопатія; токсичний; гербіцид; екстракт; 

суспензія. 

Матеріали та методи: 

− 20 листків горіха волоського; 

− розсада томатів (9 рослин); 

− каструля ємністю в 1 л.; 

− шумівка або сито; 

− доступ до газової чи електричної плити; 

− годинник з таймером. 

* в експерименті можна використовувати будь-які інші алелопатичні 

види рослин та інші види для розсади.  

Хід роботи. 

Для виконання експерименту виконайте наступні кроки: 

1) 20 листків горіха волоського (інша назва горіх грецький; 

Juglans regia L.) промийте та помістіть в каструлю, додайте 0.5 л 

води. 

2) Поставте каструлю на плиту і доведіть до кипіння. Відваріть 

листя протягом 10 хвилин. Використовуйте таймер для 

відстеження часу.Через 10 хвилин, використовуючи шумівку або 

сито, видаліть листя з води.  

3) Продовжуйте кип’ятити суміш протягом 20 хвилин. Таким 

чином Ви отримаєте екстрактну суспензію горіха волоського. 

Дайте рідині повністю охолонути, а далі розлийте її у ємності 

(пластикові або скляні пляшки) для зберігання. 

4) Висадіть дев’ять рослин томатів у горщики та виставте їх у 

сонячному місці. Горщики підпишіть наступним чином (дивись 
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рис. 15): три перших горщики – Дослід 1; три наступних, – 

Дослід 2; і три останніх, – Контроль.  

 

5) Використовуючи 50-грамову склянку поливайте дослідні 

рослини наступним чином:  

в Досліді 1 – 1 склянка екстрактної суспензії; 

в Досліді 2 – 2 склянки екстрактної суспензії; 

в Контролі  – поливайте чистою водою. 

 

 
 

Рис. 15. Концептуальна схема експерименту. 

 

Кожну рослину необхідно поливати у вечірній час. Увага: 

під час поливу одягніть гумові рукавички. При поливі 

переконайтеся, щоб ґрунт був вологим, але не надто мокрим. 

Якщо розчин екстракту не зволожить ґрунт у достатній кількості, 

додайте додаткову кількість звичайної криничної води, щоб 

рослині вистачило вологи. 

6) Повторіть крок 5) щодня протягом не менше семи днів. Крім 

того зволожуйте усі рослини додатковим поливом звичайною 

водою. За потреби приготуйте додаткову кількість екстрактного 

розчину.  
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7) Протягом усього досліду спостерігайте за рослинам. Запишіть 

у таблицю спостережень (табл. 10) відповідно до дня досліду 

будь-які зміни рослин: 

− зміни кольору листя,  

− утворення стебел та листів; 

− довжину рослин; 

− кількість рослин що загинули. 
 

Таблиця 10. 

Таблиця спостережень 
 

День експерименту 

Доза екстрактної суспензії: 

Досліді 1 
(1 склянка) 

Досліді 2 

(2 склянки) 

Контроль 

(без 

суспензії) 

№ рослини 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-й день 

Зміни кольору листя          

К-ть нових стебел та 

листів 

         

Довжина рослин          

К-сть рослин, що 

загинули 

         

2-й день 

Зміни кольору листя          

К-сть нових стебел та 

листів 

         

Довжина рослин          

К-сть рослин, що 

загинули 

         

3-й день 

Зміни кольору листя          

К-сть нових стебел та 

листів 

         

Довжина рослин          

К-сть рослин, що 

загинули 

         

4-й день 

Зміни кольору листя          
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Продовження таблиці 10 

К-сть нових стебел та 

листів 

         

Довжина рослин          

К-сть рослин, що 

загинули 

         

5-й день 

Зміни кольору листя          

К-сть нових стебел та 

листів 

         

Довжина рослин          

К-сть рослин, що 

загинули 

         

6-й день 

Зміни кольору листя          

К-сть нових стебел та 

листів 

         

Довжина рослин          

К-сть рослин, що 

загинули 

         

7-й день 

Зміни кольору листя          

К-сть нових стебел та 

листів 

         

Довжина рослин          

К-сть рослин, що 

загинули 

         

Довжина стебла          

Довжина кореня          

К-сть листків          

Маса стебла          

Маса кореня          

Додаткові 

спостереження 
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8) На сьомий день експерименту виміряйте довжину та масу 

надземних та підземних частин рослин. Обрахуйте кількість 

листків.  

 

9) Побудуйте графіки залежностей кожного з досліджуваних 

параметрів від дози екстракту (наприклад як на рис. 16)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Графік залежності вимирання рослин від дози 

водорозчинних алелопатичних речовин.  

 

 

10) Опишіть отримані дані та охарактеризуйте вплив екстракту 

листків горіха на томати. Зробіть висновки. 

 

Запитання: 

Що таке алелопатія? 

Які рослини володіють алелопатичними властивостями? 

Як алелопатичні властивості допомагають рослині, яка ними 

володіє? 

Як можна застосовувати алелопатичні властивості рослин у 

сільському господарстві? 

0

1

2

3

4

Контроль Дослід 1 Дослід 2 

к-сть рослин,  

що вижили  

доза 

екстракту 
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Дослідження  внутрішньовидової  

конкуренції рослин  
 

Резюме: експеримент направлений на дослідження 

внутрішньовидової конкуренції рослин за ресурси 

навколишнього середовища, що викликана підвищеним рівнем 

чисельності популяції; на спостереження візуальних змін 

(відсоток проростання, колір листя, довжина та маса стебла й 

коріння, відсоток виживання особин) в популяціях, які зазнали 

відхилення від оптимальної просторової структури; а також на 

усвідомлення механізмів та ролі внутрішньопопуляційного 

регулювання чисельності популяції для забезпечення стійкого 

рівноважного стану популяції зокрема та біоценозів в цілому. 

Час експерименту: 4 тижні 

Вступ. Біологічний вид звичайно представлений безліччю 

популяцій, що знаходяться в певній формі ізоляції, яка обмежує 

або порушує вільне схрещування особин. Популяція займає ту 

частину ареалу, в якій відсутні ізоляційні бар’єри, що 

перешкоджають вільному схрещуванню. У результаті 

природного відбору, що відбувався протягом тисяч поколінь, 

кожна популяція пристосовувалася (адаптовувалася) до 

середовища свого існування з властивою йому сукупністю 

природних умов. Характерні риси цього пристосування 

передаються із покоління в покоління.  

До екологічних особливостей популяції відносяться: її місце 

проживання і екологічна ніша, чисельність і щільність особин, їх 

просторове розміщення і розселення, а також відношення між 

особинами в популяції і між популяціями в біоценозі. Екологічна 

ніша являє собою стан популяції в угрупованні, включаючи 

участь у трофічних ланцюгах. 

1.3 
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Внутрішньопопуляційне регулювання чисельності популяції 

визначається її щільністю. Щільність популяції – це число 

особин у розрахунку на одиницю об’єму (води, повітря або 

ґрунту) або поверхні (ґрунту або дна водойми). Щільність 

популяції є важливим екологічним показником просторового 

розміщення особин популяції, а також динаміки чисельності 

тварин, умов мінливості і проявом природного відбору.  

Щільність популяції зазвичай має певний оптимум. При 

будь-якому відхиленні від цього оптимуму починають 

спрацьовувати механізми її внутрішньопопуляційної регуляції.  

Регуляція чисельності популяції у різних видів тварин і 

рослин здійснюється по-різному. Тим не менш, у кожній з них 

певним шляхом встановлюється оптимум щільності. 

У рослин регуляторними механізмами чисельності популяцій 

служить, перш за все, внутрішньовидова конкуренція. Вона 

звичайно пов’язана з підвищеною густотою зростання. У 

переущільнених посівах, наприклад, відбувається зменшення 

кількості насіннєвої продукції, що має велике значення для 

сільського і лісового господарства. Найчастіше рослини одного 

виду конкурують за світло і вологу. У густих посівах вони 

затінюють один одного, при обмеженій кількості води 

відчувають її нестачу, що призводить до загибелі частини 

особин. Таке явище найбільш характерне для багатьох городніх 

культур і лісових рослин. У лісі завжди значно більше молодих 

рослин. 

Внутрішньовидова конкуренція за вологу не рідко 

проявляється правильним розподілом пустельних рослин на 

площині. Складається враження, ніби їх хтось розсадив на строго 

визначеній відстані один від одного. У пониженнях місцевості, в 

оазисах це рівномірна розрідженість популяції рослин відразу ж 

зникає. Подібним же чином розподіляється в африканських 

саванах світлолюбні і вологолюбні баобаби. 

У тварин зростання щільності популяції супроводжується 

зменшенням розмірів особин, зниженням рівня розмноження, 

підвищенням смертності личинок і лялечок, зміною швидкості 

розвитку і співвідношення статей, а також збільшенням кількості 
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особин у стані діапаузи, що різко знижує частку активної 

частини популяції. 

Нерідко при надмірному зростанні щільності популяції 

стимулюється канібалізм у тварин. Яскравим прикладом може 

служити явище поїдання своїх же яєць хрущаком борошняним. 

Канібалізм спостерігається у деяких видів риб, у земноводних та 

інших тварин. 

Одним з найважливіших механізмів внутрішньопопуляційної  

регуляції чисельності виступає еміграція, інтенсивність якої 

стимулюється підвищенням щільності популяції. Це досить 

типово для багатьох комах, у яких за певної величини щільності 

популяції відзначається виселення частини особин в менш 

придатні для них місця проживання того ж ареалу. У деяких 

видів попелиць підвищення щільності популяції 

супроводжується появою крилатих особин, здатних розселятися. 

При переущільнені популяції еміграції відбуваються в ряді 

ссавців (особливо у мишоподібних гризунів) і птахів. 

Важливою є проблема «мінімальної життєздатності 

популяції», суть якої полягає у визначенні мінімальної 

чисельності популяції, яка гарантувала б їй існування протягом 

якогось тривалого періоду. У той же час падіння щільності 

популяції нижче рівня оптимуму, наприклад при посиленому 

винищенні пацюків, викликає підвищення плодючості і 

стимулює їх більш раннє статеве дозрівання. 

Однак слід враховувати, що популяція зазвичай входить до 

складу угруповання і що стійке існування біоценозів можливе 

тільки при певних кількісних співвідношеннях всіх компонентів. 

Цим і викликана необхідність регулювання чисельності, що 

забезпечує стійкий стан як окремих популяцій, так і біоценозів в 

цілому. Механізми регулювання чисельності популяцій базується 

на складних міжвидових взаєминах. 

Мета: дослідження впливу різного рівня щільності рослинного 

покриву на ріст та розвиток рослин. 

Ключові терміни: щільність; популяція, вид, особина, 

конкуренція, ніша, морфометричні параметри, відсоток 

проростання насіння. 
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Матеріали та методи: 

− три пластикові пляшки об’ємом 5 л.; 

− канцелярські ножиці; 

− лінійка; 

− маркер; 

− садовий ґрунт; 

− насіння редису* (75 насінин); 

− піднос; 

− мірний стакан. 

* в експерименті можна використовувати будь-які види рослин.  

Хід роботи. 

Для виконання експерименту виконайте наступні кроки: 

1) Відріжте верхню частину у кожної з пластикових пляшок, 

використовуючи канцелярські ножиці. На дні кожного з 

отриманих пластикових горщиків зробіть по три невеликі отвори 

(рис. 17).  

2) Використовуючи маркер підпишіть горщики як «Дослід 1», 

«Дослід 2» та «Дослід 3». 

3) Кожен з горщиків наповніть на ¾ об’єму садовим ґрунтом 

(рис. 17). Ґрунт повинен бути пухким, тому не можна його 

втоптувати у горщику.  

4) В горщику «Дослід 1» висадіть п’ять насінин редису на 

відстані 2 см один від одного (рис. 18). 

5) В горщику «Дослід 2» висадіть двадцять насінин редису на 

відстані 1 см один від одного (рис. 18). 

6) В горщику «Дослід 3» висадіть п’ятдесят насінин редису на 

відстані менше ніж 0,5 см один від одного (рис. 18). 
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Рис. 17. Схема підготовки до експерименту. 

 

 
Рис. 18. Концептуальна схема експерименту. 

 

7) Поставте усі горщики на піднос. Поливайте усі зразки 

звичайною водою (0,25 л) кожний день так, щоб ґрунт був 

оптимально вологим, однак не надто мокрим. 

8) В кінці першого тижня обрахуйте кількість рослин що 

проросли (табл. 11). Здійсніть спостереження за ростом рослин в 

кінці кожного тижня. Запишіть кількість рослин що вижили та 

обрахуйте відсоток виживання популяції за формулою: 

V = n/N × 100%, 
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де V – це відсоток виживання рослин; 

     n – це кількість особин рослин, які вижили станом на день 

спостережень; 

     N – це загальна кількість особин рослин, які проросли на 

початку експерименту. 

Приклад. В досліді 1 проросло 4 рослини. В кінці 2-го тижня 

спостерігали що залишилося 3 рослини. Отже відсоток 

виживання в даному випадку буде наступним: 

V = 3/4 × 100% = 75%. 

Таблиця 11. 

Таблиця спостережень 
 

День 

експерименту 

Рівень щільності популяції: 

Дослід 1 
5 насінин  на 

відстані  

2 см 

Дослід 2 

20 насінин на 

відстані  

1 см 

Дослід 3 

50 насінин на 

відстані  

< 0.5 см 

1-й тиждень 

Кількість 

пророслих 

особин (N) 
   

2-й тиждень 

Кількість 

особин, що 

вижили (n) 
   

відсоток 

виживання 

популяції (V) 

_____% _____% _____% 

додаткові 

спостере-

ження 
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Продовження таблиці 11 

3-й тиждень 

Кількість 

особин, що 

вижили (n) 
   

відсоток 

виживання 

популяції (V) 

_____% _____% _____% 

додаткові 

спостере-

ження 

   

   

   

4-й тиждень 

Кількість 

особин, що 

вижили (n) 
   

відсоток 

виживання 

популяції (V) 

_____% _____% _____% 

додаткові 

спостере-

ження 

   

   

   

Кінець експерименту: 

Морфометрич

ні параметри 

середнє для 

«Дослід 1» 

середнє для 

 «Дослід 2» 

середнє для 

«Дослід 3» 

Довжина 

стебла 
   

Довжина 

кореня 
   

К-сть 

листків 
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Продовження таблиці 11 

Маса 

стебла 
   

Маса 

кореня 
   

9) В кінці експерименту виміряйте морфометричні параметри: 

довжину та масу надземних і підземних частин рослин кожного з 

трьох дослідів. Виведіть середні значення для кожного параметру 

в межах кожного з трьох дослідів (табл. 11). 

10) Побудуйте графіки щодо впливу щільності популяції на 

кожний окремий параметр рослин, за яким Ви вели 

спостереження. Приклад графіка для надземної маси рослин 

представлений на рис. 19. 

 

Рис. 19. Графік залежності підземної та надземної маси рослин 

від рівня щільності їх популяції.  

 

9) Опишіть отримані дані зробіть наступні обговорення:  

0

20

40

60

80

100

Дослід 1 Дослід 2 Дослід 3 

Надземна маса, г Підземна маса, г 
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– порівняйте дослідні популяції, що відрізняються за рівнем 

щільності особин та поясніть чому вони відрізняються за 

відсотком проростання, кольором листя, довжиною та масою 

стебла та коріння, відсотком виживання особин.  

– поясніть механізми популяції, які контролюють її 

чисельність, виходячи з проведеного Вами експерименту.  

 

Зробіть наступні висновки: 

– про внутрішньовидову конкуренцію, як один з механізмів 

внутрішньопопуляційного регулювання чисельності; 

– про роль внутрішньопопуляційного регулювання 

чисельності для забезпечення стійкого рівноважного стану 

популяції зокрема та біоценозів в цілому. 

 

 

Запитання: 

Що таке щільність популяції? 

За які ресурси відбувається внутрішньовидова конкуренція? 

Що собою являє показник виживання популяції і як його можна 

застосувати для порівняння конкурентної структури в природі? 

Чи контролюють внутрішньовидову конкуренцію у сільському 

господарстві? Обґрунтуйте відповідь. 
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Дослідження сукцесійних змін                    

біоценозів 

 

Резюме: дослідження направлене на аналіз фітоценозів на різних 

стадіях сукцесії, а саме: ділянок луки з різною відстанню від лінії 

лісу та різновікових зрубів; на спостереження змін чисельності 

видів, їх рясності, просторової вертикальної структури 

фітоценозу (ярусності) та біомаси за умов сукцесійного процесу; 

на вивчення впливу сили та напрямку вітру на ступінь 

сукцесійного заростання луки та зрубів; а також на усвідомлення 

ролі сукцесій у стабілізації екосистем. 

Час роботи: 2 - 5 тижнів  

 

Вступ. Під сукцесією розуміють послідовну зміну в часі одних 

біоценозів іншими. Сукцесія може носити локальний характер 

(наприклад, зміна видової структури тварин у гниючому пні або 

поваленому дереві) або охоплює екосистему в цілому. Руйнівну 

дію на екосистеми можуть спричинювати організми з сильними 

средовищетвірними властивостями, які в них вторглися або 

потужні абіотичні фактори (пожежа, затоплення, бурелом). 

Істотна роль у руйнуванні та деградації природних екосистем 

належить людині (розкорчовування лісу, розорювання земель, 

осушення боліт, перевипас худоби на природних луках). 

Сукцесії відбуваються до того часу, поки не утворюється 

відносно стійка екологічна система (клімаксний стан). Біоценози, 

що змінюють один одного в ході сукцесії, називають рядами 

(серіями). 

Сукцесії бувають первинні або вторинні. Первинні сукцесії 

починаються на місцях, які раніше не були заселені живими 

організмами (скельні оголення, сипучі піски). Вторинні сукцесії 

1.4 
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виникають на місцях, багатих органічними речовинами, що 

накопичилися в процесі життєдіяльності організмів попередніх 

зруйнованих екосистем. Вторинні сукцесії протікають швидше, у 

порівнянні з первинними. Прикладом вторинної сукцесії є 

заростання суходільних лук молодняком сосни. 

Якщо степові екосистеми сформувалися кліматом і дикими 

копитними, то луки – це в більшості випадків результат 

господарської діяльності людини. За невеликим винятком, усі 

лучні угруповання виникають тільки тоді, коли вирубують ліс і 

потім регулярно викошують травостій або випасають худобу. 

Якщо використання припиняється, то лука може знову зарости 

лісом. Найчастіше луки розташовані на лісових галявинах або, 

якщо лучний масив великий, то серед нього бувають групи 

чагарників і дерев, які можуть своїм насінням швидко замінити 

луку на зарості чагарників (рис. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Зображення рядів сукцесії при заростанні луки.   

 

Мета: порівняння фітоценозів на різних стадіях сукцесійного 

процесу за видовою та просторовою структурою угруповань 

рослин.  

Лука Чагарники Молодий 

      ліс 

Зрілий  

ліс 

Ліс 

в стадії  

клімаксу Час 
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Ключові терміни: сукцесія, біоценоз, сукцесійний ряд, 

екосистема, клімакс, видова структура угруповання, рясність 

виду, чисельність виду, просторова структура угруповання, 

вертикальна просторова структура угруповання, ярусність 

фітоценозу, подібність фітоценозів, біомаса. 

Матеріали: 

– гербарні сітки; 

– квадрат для дослідження біомаси (дивись Інформаційну 

примітку 4); 

– визначники рослин (дивись Дослід 1.1, Інформаційна примітка 

1.2) 

Хід роботи. 

Для виконання дослідження здійсніть наступні кроки: 

1) Виберіть біоценози для вивчення, наприклад вирубки різного 

віку, лучну екосистему на межі з лісом, та ліс. 

2) В межах лісу закладіть дослідні ділянки 100м × 100м, де 

відберіть в гербарій зразки різних ярусів рослин (деревостану, 

підросту, чагарників, трав), що зустрічаються в лісі. Додаткові 

методи досліджень ярусності фітоценозу представлений в 

Інформаційній примітці 3. В таблиці 12 зазначте вид та рясність 

виду у межах кожного окремого ярусу фітоценозу (дивись Дослід 

1.1, табл. 2).  

Таблиця 12. 

Таблиця даних. 

Порядковий номер Вид Бал рясності 

Ярус деревостану 

1   

...   

Ярус підросту 

1   

...   
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Продовження таблиці 12 

Чагарниковий ярус 

1   

...   

Трав’янистий ярус 

1   

...   

Кількість видів (S)___________ Сума балів (N):____ 

2) В межах кожної з дослідних біоценозів (а саме: лучної 

екосистеми (на межі з лісом) та/чи на вирубках різного віку) 

закладіть дослідні ділянки площею 100м × 100м.  

   2.1) У випадку луки в межах дослідної ділянки 100 м × 100 м 

закладіть 10 пробних майданчиків, площею 10 м × 10 м в 

напрямку від лісу до центру луки (рис. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Схема закладки дослідних ділянок в напрямку ліс-лука 

для вивчення сукцесійних змін фітоценозу. 

Ліс 

Лука 
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   2.2) У випадку екосистеми зрубів, закладіть дослідні ділянки 

100 м × 100 м в межах кожного біоценозу зрубів, що 

відрізняється за віком (рис. 22). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Схематичне зображення різновікових зрубів. 

3) В межах кожної ділянки дослідних біоценозів відберіть в 

гербарій зразки кожного виду рослин та зазначте рясність виду 

на даній дослідній ділянці (дивись Дослід 1.1, табл. 2). Зазначте 

також до якого ярусу відноситься рослина (деревостану, 

підросту, чагарників чи трав). Дослідіть біомасу трав’янистого 

ярусу рослин, користуючись методом квадрата (дивись 

Інформаційну примітку 4). 

4) Порівняйте досліджувані ділянки луки (які знаходяться на 

різній відстані від лінії лісу) за наступними показниками: 

   4.1) за наявністю рослин різних ярусів (деревостану, підросту, 

чагарників, чи трав), кількістю видів та рясністю кожного 

окремого ярусу (табл. 13); 

   4.2) за загальною кількістю видів; 

   4.3) за видами, які домінують на кожній окремій ділянці; 

багаторічні  

зруби 

молоді 

зруби 

новоутворені  

зруби 
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   4.4) за біомасою трав’янистих рослин. 

Таблиця 13. 

Таблиця даних. 

№ 

ділянки 

Відстань від 

лінії лісу, м 

К-сть видів (S) по ярусах та рясність (N) 

деревостан підріст чагарники трави 

S N S N S N S N 

1 1-10 м         

2 10-20 м         

3 20-30 м         

4 30-40 м         

5 40-50 м         

6 50-60 м         

7 60-70 м         

8 70-80 м         

9 80-90 м         

10 90-100 м         

5) Побудуйте сукцесійний ряд видів рослин та їх ярусів в 

напрямку від центру луки до лісу (рис. 23)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Схематичне зображення сукцесійного ряду за ярусністю. 

Ліс Центр луки м 

Кількість  

видів 

деревостан 

підріст 

чагарники 

трави 

Яруси: 
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6) Порівняйте досліджувані ділянки різновікових зрубів (за 

наступними показниками: 

   6.1) за наявністю рослин різних ярусів (деревостану, підросту, 

чагарників, чи трав), кількістю видів та рясністю кожного 

окремого ярусу (табл. 14); 

   6.2) за загальною кількістю видів; 

   6.3) за видами, які домінують на кожній окремій ділянці; 

   6.4) за біомасою трав’янистих рослин. 

Таблиця 14. 

Таблиця даних. 

№ 

ділянки 
Вік зрубу 

К-сть видів (S) по ярусах та рясність (N) 

деревостан підріст чагарники трави 

S N S N S N S N 

1 багаторічні 

зруби 

        

2 молоді зруби         

3 новоутворені 

зруби 

        

 

6) Побудуйте сукцесійний ряд видів рослин та їх ярусів в 

напрямку зростання за віком зрубів від новоутворених зрубів до 

багаторічних зрубів. 

 

7) Порівняйте подібність / відмінність видового складу 

досліджуваних ділянок луки та зрубів з лісовим фітоценозом, 

використовуючи коефіцієнтом подібності Жаккара (Jaccard, 

1901): 

Kj = c / (a + b - c), 

де a – кількість видів для першого фітоценозу (ділянки луки чи 

зрубу); 

     b – кількість видів у фітоценозі лісу;  

     c  – кількість видів спільних для обох фітоценозів (тобто ті 

види, що зустрілися як в першому, так і в другому фітоценозі). 

Отримані дані занесіть у табл. 15. 
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Таблиця 15. 

Таблиця видової подібності фітоценозів  

Видова подібність  

Фітоценозів, Kj 
ліс 

лучний фітоценоз 1-10 м від лінії лісу  

лучний фітоценоз 10-20 м від лінії лісу  

лучний фітоценоз 20-30 м від лінії лісу  

лучний фітоценоз 30-40 м від лінії лісу  

лучний фітоценоз 40-50 м від лінії лісу  

лучний фітоценоз 50-60 м від лінії лісу  

лучний фітоценоз 60-70 м від лінії лісу  

лучний фітоценоз 70-80 м від лінії лісу  

лучний фітоценоз 80-90 м від лінії лісу  

лучний фітоценоз 90-100 м від лінії лісу  

багаторічні зруби  

молоді зруби  

новоутворені зруби  

Чим вищий показник подібності Жаккара, тим більш 

подібні досліджувані біоценози за видовим складом. 

 

7) Намалюйте рози вітрів для досліджуваних біоценозів.  

Поміркуйте як сукцесійне заростання луки та зрубів залежить від 

сили та напрямку вітру.   
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Зробіть наступні обговорення: 

– Порівняйте досліджувані фітоценози луки на різних стадіях 

сукцесії (ділянки з різною відстанню від лінії лісу) між собою за 

видовою та просторовою структурою. Поясніть як змінюються 

показники чисельності та рясності видів, а також ярусності 

фітоценозу та біомаси за різної відстані від лінії лісу.  

– Порівняйте досліджувані фітоценози луки на різних стадіях 

сукцесії з фітоценозом лісу. Обґрунтуйте різницю у видовій та 

просторовій структурі між лісом та лучними фітоценозами на 

різних стадіях сукцесійного заростання.  Поясніть чому лука 

заростає. 

– Порівняйте фітоценози зрубів різного віку між собою за 

видовою та просторовою структурою. Поясніть як змінюються 

показники чисельності та рясності видів, а також ярусності 

фітоценозу та біомаси в різновікових екосистемах зрубів. 

– Порівняйте фітоценози зрубів з лісовою екосистемою. 

Спробуйте здійснити прогноз про те скільки років потрібно 

новоутвореному зрубу, щоб перетворитися на ліс в процесі 

природного сукцесійного заростання. 

– Співставте рози вітрів досліджуваних територій з напрямком 

сукцесійного процесу. Поясніть як сила та напрям вітру впливає 

на процеси заростання луки та зрубів. 

Зробіть наступні висновки: 

– про різницю у видовій та просторовій структурі фітоценозів 

за різного ступеня сукцесійного заростання; 

– про вплив сили та напряму вітру на сукцесійні процеси в 

біоценозах; 

– про роль сукцесій в стабілізації екосистем. 

 

Запитання: 

Чому луки заростають кущами та деревами? 

Чому зрілі ліси в стадії клімаксу майже не змінюються 

порівняно з молодими лісами, луками, зрубами? 

Сукцесія – це позитивний чи негативний процес для 

біоценозу? 
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Інформаційна примітка 3. Дослідження просторової 

структури фітоценозу. 
 

При детальному вивченні просторової структури 

досліджувана площа фітоценозу розбивається на квадрати  

10 х 10 м
2
. На кожному з них виконується суцільний перерахунок 

деревостану і великого підросту із зазначенням життєвого стану 

особин. Згодом вибираються квадрати, що найбільш повно 

відображають будову того чи іншого структурного елементу 

(парцели – у трактуванні Н.В. Диліса, 1974) і за їх даними 

розраховуються показники: таксаційні – для деревостану (середні 

діаметр і висота, сума площ перетину стовбурів, розряди висот, 

запас деревини, відносна повнота) та біометричні – для підліску. 

На тимчасових пробних площах життєвий стан рослин і 

особливості ярусів (деревостану, підросту, чагарників, трав) 

здійснюються візуально; заміри діаметрів дерев ведуться з 

точністю до 4 см, висоти вимірюються у 20-30 дерев. На 

постійних пробних ділянках кожному дереву присвоюється 

порядковий номер і діаметр вимірюється з точністю до 0,1 см, 

вказується категорія, що відображає життєвий і якісний стан 

дерева. 

Наприклад, за наступною шкалою: 

I А – панують у першому ярусі, добре розвинуті, з прямими 

рівними, добре очищеними від гілок стовбурами; 

I Б – ростуть в першому ярусі, добре розвинуті, здорові, але 

можуть мати незначні вади стовбура; 

II А – ростуть в першому і другому ярусах, здорові, але 

відстають у рості або, в силу своєї молодості, ще не вийшли в 

клас домінуючих; 

II Б – здорові, з сильно розвиненими кронами, гіллястими  

стовбурами; 

III А – перестійні, але без ознак всихання; найбільші; 

III Б – сумнівної життєздатності, всихають. 

Для більш повної інформації про розвиток деревостану 

проводиться аналіз росту модельних дерев основної породи, 

визначається вік. 
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Підріст вище 2 м на пробних ділянках враховується 

повністю. Він розбивається по групах висот з градацією 0,25 або 

0,5 м. Одночасно з перерахунком вказуються порода і життєвий 

стан зростаючих особин. 

– висока життєвість – дерево густооблистнене 

(густоохвоєне), приріст у висоту максимальний для даної 

групи висот, стовбур без вад, кора гладка; 

– життєздатні (благонадійні) – дерево здорове, нормально 

розвинуте, але можуть бути невеликі вади у стовбура: 

зміни вершинок, кривизна; приріст пагонів знижений, кора 

гладка; 

– сумнівна життєвість – дерево пригнічене, приріст за 

висотою дуже слабкий або відсутній, крони рідкі, часто 

складаються з 1-2 гілок; багато сухих пагонів, кора 

жорстка; 

– нежиттєздатні (неблагонадійні) – приросту поточного року 

немає, живі гілки поодинокі, верхівки всохлі, кора жорстка, 

відшаровується. 

Для всіх порід відбираються модельні дерева – по одному 

для кожної групи висот. У них визначаються вік і прирости у 

висоту по роках за останні п’ять років, вимірюються діаметри 

стовбура на рівні шийки кореня і на висоті 1,3 м, висота стовбура 

і діаметр крони. 

Для підліску (чагарників) визначаються видовий склад, стан і 

зімкнутість ценопопуляції кожного виду. Він поділяється на 

рідкий (зімкнутість < 0,3), середньої густоти (зімкнутість від 0,3 

до 0,5) і густий (зімкнутість > 0,5). Для визначення біометричних 

показників у виділених градаціях у 50 особин всіх видів 

вимірюють довжину і діаметр пагонів на рівні шийки кореня. У 

чагарників підраховують кількість пагонів у кущі, а також 

вимірюють діаметр і довжину усіх пагонів. 

Підріст нижче 0,25 м, сходи і самосів деревних і 

чагарникових порід враховуються на ділянках 2 м × 2 м. Облікові 

майданчики закладаються на пробній площі рівномірно по 

діагоналі у верхньому правому (або лівому) куті кожного 10-ти 

метрового квадрату. На цих же ділянках враховується і 

відновлення ліан. Перерахунок самосіву підросту і чагарників 



~ 62 ~ 
 

ведеться по висоті з точністю до 5 см із зазначенням життєвості 

особин. 

Надґрунтовий покрив відрізняється великою неоднорідністю 

структури, особливо в північних лісах і рідколіссях. Як фітоценоз 

може складатися з декількох ярусів, так ярус надґрунтового 

покриву – з декількох під’ярусів, утворених рослинами різних 

життєвих форм: чагарничками, мохами, лишайниками, травами. 

Трави, у свою чергу, можна розділити на групи: злаки і 

осоки, дрібно- або низькотрав’я (висота до 15-20 см), різнотрав’я 

(трави середніх розмірів – до 50 см), високотрав’я (вище 50 см) і 

папороті. Для кожної пробної ділянки складається таблиця зі 

списком видів і показниками їх чисельності окремо для трав’яно-

чагарникового під’ярусу і мохово-лишайникового під’ярусу 

(покриву). Опис надґрунтового покриву нерідко виконується 

одночасно з картуванням мікроугруповань. Назви 

мікроугрупованням присвоюються на основі домінуючих видів з 

подібними екологією і життєвою формою. Наприклад, 

«різнотравно-осокова» означає, що в угрупованні висока рясність 

суміші з різних трав середнього розміру, але кількість осоки 

більша. Якщо проективне покриття трав було нижче 60%, але 

вище 40% – до назви додають присудок «розріджена», якщо 

нижче 40% – рідкопокривна. 

 

Інформаційна примітка 4. Відбір проб методом квадратів 

(пробних ділянок). 

Метод квадратів являє собою невелику, зазвичай 

прямокутну ділянку, що використовується в екології та географії 

для ізоляції одиниці площі для дослідження розподілу 

(розміщення) організмів на великій площині. Метод квадратів 

підходить для відбору проб рослин, малорухомих тварин та 

деяких водних організмів. 

В екологічних дослідженнях неможливо підрахувати усіх 

організмів у біоценозі (наприклад, рослин у фітоценозі). Однак, 

можна проаналізувати меншу площу, тобто частину особин, що 

називають вибіркою. Розмір пробного квадрату залежить від 

розмірів організмів, що вивчаються. Наприклад, для підрахунку 

рослин, які ростуть на шкільному подвір’ї, лучній ділянці чи 
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пасовищі, можна використовувати квадрат зі стороною 0,5 м або 

1 м у довжину. Для цього виготовляють квадратний планшет із 

необхідною довжиною сторін (рис. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Відбір проб рослин методом квадратів. 

 

Зазвичай в екологічних дослідженнях використовують від 4 

до 50 повторів відбору методом квадрату, в залежності від 

розміру досліджуваної екосистеми. В кінцевому підсумку 

результати вибірок розраховують як усереднені дані з 

повторностей на площу квадрату (наприклад кількість видів 

рослин / 1 м
2
). В шкільних умовах для відбору проби можна 

використати спортивний обруч (рис. 26), попередньо 

вирахувавши його площу (S=π/4×D
2
, де π≈3.14, D – діаметр 

обруча).  

Важливо, щоб вибір пробних квадратів (квадратних ділянок) 

вівся навмання, тобто випадково, щоб уникнути значних 

1 м 

1 м 
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похибок, оскільки при сусідньому розміщенні квадратних 

ділянок облік організмів може виявитися неповним.  
 

 
 

Рис. 26. Відбір проб рослин за допомогою спортивного обруча.  
 

Часто застосовують квадрати, розбиті на 25 менших 

квадратиків для дослідження зустріваності видів (рис. 27). 

Зустріваність розраховується як відсоток квадратиків, в яких 

було знайдено даний вид: 

a ×100 / b, 

де  a – кількість квадратиків, в яких було знайдено даний вид; 

      b – загальна кількість квадратиків у квадраті (25). 

Для обліку чисельності, щільності, зустріваності, видового 

складу організмів методом квадрату необхідно брати до уваги 

лише ті організми, що знаходяться в межах вибраного Вами 

квадратного планшету. Все, що знаходиться поза межами 

квадрату не враховується в аналіз. Однак бувають ситуації, коли 

особини розміщені на границі квадрату. В таких випадках беруть 

до уваги лише ті особини, які більше, ніж на половину 

знаходиться в межах квадрату (рис. 28). 



~ 65 ~ 
 

 
 

Рис. 27. Квадрат для оцінки зустріваності видів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Схематичне пояснення врахування особин при відборі 

проб квадратом. 

враховують 

не враховують 
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Для дослідження біомаси рослин в межах квадрату зрізують 

усі рослини та зважують (сира біомаса). Для отримання 

повітряно-сухої маси необхідно просушити зрізані рослини при 

звичайній температурі повітря. 

Метод квадратів успішно застосовується і для обліку водних 

організмів (рис. 29).   

 
 

Рис. 29. Застосування методу квадратів для обліку водних 

організмів. 

 



- Частина ІІ - 
 

АНТРОПОЕКОЛОГІЯ 
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Дослідження особистого внеску у  

парниковий ефект та енергетичну кризу 

Біосфери  

Резюме: дослідження направлене на оцінку власного внеску у 

парниковий ефект Біосфери, а також на усвідомлення проблеми 

енергетичної кризи Землі. 

Час роботи: 1 год. 

Вступ. Глобальна зміна клімату – одна з глобальних 

енергетичних проблем. Енергія – це фундаментальне наукове 

поняття. З погляду фізики енергія (гр. energeia – діяльність) – це 

нагромаджена в матеріальних об’єктах здатність виконувати 

роботу. З погляду фізики електрична енергія (електроенергія) – 

це енергія, яка має електромагнітну природу; а теплова енергія 

(теплоенергія, тепло) – це енергія хаотичного руху 

мікрочастинок у матеріальних об’єктах. Треба чітко розрізняти 

енергію як нагромаджену в матеріальних об’єктах здатність 

виконувати роботу. 

Виснаження енергетичних ресурсів або енергетична криза 

стає все гострішою з кожним роком. За оцінками фахівців, 

світові ресурси вугілля складають 15, а за неофіційними даними 

30 трильйонів тонн, нафти – 300 мільярдів тонн, газу – 220 

трильйонів кубометрів. Розвідані запаси вугілля складають 

1685000000000 тонн, нафти – 137 мільярдів тонн, газу – 142 

трильйонів кубометрів.  

Паливно-енергетичні ресурси України складають нафта, газ, 

кам’яне та буре вугілля, торф. Горючі корисні копалини 

представлені газоподібними, рідкими та твердими різновидами. З 

газоподібних найбільше значення має газ природний (вільний та 

розчинений). В Україні виявлено 302 родовища газу, більшість із 

них – комплексні. З інших газоподібних горючих корисних 

копалин видобувався лише газ природний вугільних родовищ – 

2.1 
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383,1 млн. м
2
 (5,5% від запасів, що розробляються). Видобуток 

нафти становить 2666 тис. т (2,2 % від запасів, що розробляються 

– 116122 тис. т), газового конденсату – 1100 тис. т (1,9 % від 

запасів, що розробляються – 56590 тис. т). Щодо твердих 

горючих копалин, то видобуток кам’яного вугілля склав у 1999 р. 

52557 тис. т (0,53 % від запасів, що розробляються), бурого 

вугілля – 1108 тис. т (1,05 %). торфу – 651 тис. т (0,11 %). Слід 

зазначити, що видобуток власних паливно-енергетичних 

ресурсів, незважаючи на наявність у надрах значної їх кількості, 

в тому числі великих родовищ, внутрішні потреби України не 

задовольняє. 

Щоб подолати глобальну енергетичну кризу необхідно 

збільшувати відсоток альтернативних джерел енергії у долі 

енергоспоживання. Порівняння деяких традиційних та 

альтернативних видів енергоресурсів зображено на рис. 30.  

 
Рис. 30. Порівняння деяких традиційних та альтернативних 

видів енергоресурсів. 
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Мета: усвідомлення власного внеску у парниковий ефект та 

енергетичну кризу Землі.  

Ключові терміни: енергія, енергетична криза, енергоресурси, 

парниковий ефект, глобальне потепління, СО2, нафта, вугілля, 

природний газ.  

Матеріали: 

квитанції (або розрахункова книжка) про оплату за 

електроенергію.  

Хід роботи. 

Для виконання дослідження здійсніть наступні кроки: 

1) Розрахуйте кількість електроенергії, що витратила Ваша сім’я 

за минулий рік:  

   1.1) Скористайтеся квитанціями (або розрахунковою книжкою) 

про оплату електроенергії та випишіть дані витрат енергії за 

кожний місяць минулого року з січня по грудень включно. Дані 

занесіть в табл. 16. 

Таблиця 16. 

Розрахунок витрат електроенергії за рік 
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   1.2) Запишіть тривалість та дати найкоротшого дня та 

найкоротшої ночі. Як це відобразилося на витратах 

електроенергії? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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   1.3) Поясніть, чому витрата електроенергії взимку більша, ніж 

влітку__________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

   1.4) Порівняйте витрати своєї сім’ї з витратами в сім’ях ваших 

сусідів, однокласників. Проаналізуйте, чому вони відрізняються 

(кількість членів сім’ї, розміри квартири, кількість 

електроприладів)_________________________________________ 

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2) Розрахуйте кількість вугілля, нафти, та природного газу, що 

необхідно спалити для отримання електричної енергії, 

витраченої вашою родиною за рік, і скільки вуглекислого газу 

виділиться при цьому, використовуючи табл. 17. 
 

Таблиця 17 

Формули для визначення кількості витраченого палива та 

обсягу вуглекислого газу, що виділився при цьому. 
 

Назва 

палива 

Формула розрахунку 

маси (m)/об’єму (V) 

витраченого палива 

Формула розрахунку 

обсягу вуглекислого газу, 

що виділився VCO2 

Нафта m=E/q, 

E –  загальна кількість 

енергії, витраченої 

вашою родиною за рік; 

q – питома теплота 

згорання палива  

(q=12,8 кВт•год./кг). 

VCO2=m/v, 

m –  маса витраченого 

палива; 

v – питома кількість CO2 

(v=1,5 м
3
/кг). 
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Продовження таблиці 17 

Вугілля m=E/q, 

E –  загальна кількість 

енергії, витраченої 

вашою родиною за рік 

(кВт/год.); 

q – питома теплота 

згорання палива 

(q=8,1 кВт•год./кг) 

VCO2=m/v, 

m –  маса витраченого 

палива; 

v – питома кількість CO2 

(v=1,7 м
3
/кг). 

Природній 

газ 

V=E/q, 

E –  загальна кількість 

енергії, витраченої 

вашою родиною за рік; 

q – питома теплота 

згорання палива 

(q=11,4 кВт•год./м
3
) 

VCO2=V/v, 

V –  об’єм витраченого 

палива; 

v – питома кількість CO2. 

(v=1,2 м
3
/м

3
). 

 

Отримані дані занесіть у табл. 18. 

 

Таблиця 18 

Результати визначення кількості витраченого палива та обсягу 

вуглекислого газу, що виділився при цьому. 

 

Назва 

палива 

Кількість витраченого 

палива:  

маса (m, кг)/об’єм (V, м
3
)  

Обсяг вуглекислого 

газу, що виділився: 

VCO2 (м
3
) 

Нафта m=E/q=_________кг, 

де E=_____ кВт•год.; 

     q=12,8 кВт•год./кг 

VCO2=m/v=________ м
3
, 

де m=___кг; 

     v=1,5 м
3
/кг. 

Вугілля m=E/q=_________кг, 

де E =_____ кВт•год.; 

     q=8,1 кВт•год./кг. 

VCO2=m/v=________ м
3
, 

де m=___кг; 

     v=1,7 м
3
/кг. 

Природній 

газ 

V=E/q=_________ м
3
, 

де E =_____ кВт•год.; 

     q=11,4 кВт•год./м
3
. 

VCO2=V /v=________ м
3
, 

де V=___ м
3
; 

     v=1,2 м
3
/м

3
. 
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8) Зробіть наступні обговорення: 

– порівняйте отримані результати з іншими учасниками 

дослідження; 

– порівняйте отримані результати з світовими запасами нафти, 

природного газу та вугілля; 

– опишіть до чого може призвести безконтрольне зростання 

енергетичної кризи; 

– обговоріть шляхи можливого подолання парникового ефекту та 

енергетичної кризи (користуйтеся інформаційною приміткою 5). 

 

Зробіть наступні висновки: 

– який Ваш внесок у парниковий ефект планети; 

– який Ваш внесок у енергетичну кризу Біосфери; 

– який вид викопного палива найменше забруднює 

навколишнє середовище. 

 

 

Запитання: 

 

Що таке парниковий ефект? 

Що таке енергетична криза? 

Назвіть традиційні та альтернативні види енергоресурсів. 

До чого може призвести неконтрольоване збільшення 

вуглекислого газу? 

Назвіть можливі шляхи подолання енергетичної кризи та 

парникового ефекту. 

 

 

Інформаційна примітка 5. Шляхи можливого подолання 

парникового ефекту та енергетичної кризи.  

Отримайте якомога більше інформації про глобальне 

потепління та енергетичну кризу: поінформованість – запорука 

успіху. Визначте та усвідомте наскільки важлива проблема зміни 

клімату та енергетичних ресурсів!  
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Вимикайте телевізор, світло та інші електроприлади, 

коли не використовуєте їх. У багатьох освітлення будинку 

увімкнено цілодобово. Важливо зменшити витрати 

електроенергії, і витрати палива, а отже, й кількість шкідливих 

викидів та парникових газів. Максимально використовуйте 

природне освітлення. 

Замініть свої старі лампи на флуоресцентні, 

енергозберігаючі, що споживають у 5 разів менше енергії, 

зберігаючи рівень освітлення, і, крім того, служать у 10 разів довше. 

По можливості використовуйте природні способи 

вентиляції приміщення замість кондиціонерів. Перевірте 

теплову ізоляцію приміщення, зберігайте потрібну температуру 

природним шляхом. 

Заощаджуйте воду, усуньте несправності, що викликають її 

витік, не залишайте кран увімкненим без необхідності. 

Очищення стічних вод вимагає значних енергетичних витрат. 

Намагайтеся купувати побутову техніку класу А (за 

показником енергоефективності), що задовольняє стандарт 

Energy Star. Всі найбільші компанії світу намагаються отримати 

це схвалення. 

Повторне використання. Не використовуйте одноразовий 

посуд та упаковки. Вони, як правило, робляться з паперу або 

пластику. Таким чином, скоротіть вирубку лісів і споживання 

нафти. Відвідуйте магазин з власною сумкою для покупок. 

Утилізація. Сортувати сміття вносить значний вклад у 

переробку матеріалів. Переплавка алюмінієвої банки вимагає 

набагато менше енергії, ніж виготовлення нової. 

Вимкніть екранну заставку на своєму комп’ютері, нехай 

замість неї через 5 хвилин буде просто чорний екран. 

Використовуйте відключення дисплею і режим очікування після 

тривалого (більше 20 хвилин) простою. Використовуйте 

енергозберігаючі програми на ваших комп’ютерах та мобільних 

телефонах. 

Ведіть електронний облік, календар та листуйтеся on-line. 

Тим самим ви скоротите викиди, що виникають під час поштових 

перевезень, що збереже ліс. 

Більше ходіть пішки, або їздіть на велосипеді.  
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 Дослідження впливу  

парникового газу СО2 на рослини  

та на рівень температури повітря 

 

Резюме: експеримент направлений на спостереження змін щодо 

росту та розвитку рослин, а також температури атмосферного 

повітря за умов нормальної та підвищених концентрацій 

парникового газу СО2; а також на вивчення взаємозалежностей 

між діоксидом вуглецю, рослинами та змінами клімату.  

Час експерименту: 14 днів. 

Вступ. Атмосфера вільно пропускає короткохвильове сонячне 

випромінювання (видиму частину спектра), але затримує 

довгохвильове (інфрачервоне) випромінювання, що відходить від 

розігрітої сонцем земної поверхні. Молекули парникових газів 

(насамперед, вуглекислого газу СО2), що містяться в атмосфері, 

поглинають інфрачервоне випромінювання Землі, частково 

повертаючи його назад до земної поверхні. Цей процес викликає 

розвиток парникового ефекту − розігрівання нижніх шарів 

атмосфери й земної поверхні, яке підсилюється з ростом 

концентрації парникових газів в атмосфері, що призводить до 

глобального потепління. 

Садівники добре знайомі із цим фізичним явищем. Усередині 

парника завжди тепліше, ніж зовні, і це допомагає вирощувати 

рослини, особливо в холодну пору року. Ви можете відчути 

аналогічний ефект, коли перебуваєте в автомобілі. Причина його 

полягає в тому, що Сонце з температурою поверхні близько 

5000°С випромінює головним чином видиме світло − частина 

електромагнітного спектра, до якого чутливі наші очі. Оскільки 

атмосфера в значній мірі прозора для видимого світла, сонячне 

випромінювання легко проникає до поверхні Землі. Скло також 

прозоре для видимого світла, отже сонячне проміння проникає 

2.2 
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усередину парника, а енергія поглинається рослинами, іншими 

організмами та неживими об’єктами, що перебувають всередині. 

Далі, відповідно до закону Стефана-Больцмана, кожен об’єкт 

випромінює енергію в певній частині електромагнітного спектра. 

Об’єкти з температурою близько 15°С − середньою 

температурою на поверхні Землі − випромінюють енергію в 

інфрачервоному діапазоні. Таким чином, об’єкти в парнику є 

джерелами інфрачервоного випромінювання. Однак 

інфрачервоне випромінювання не може легко проходити крізь 

скло, тому воно затримується в парнику, а температура усередині 

парника підвищується. 

Планета зі стійкою атмосферою, така як Земля, відчуває 

практично такий же ефект, тільки у глобальному масштабі. Щоб 

підтримувати постійну температуру Земна поверхня повинна 

випромінювати стільки ж енергії, скільки вона поглинає з 

видимого світла, що випромінюється Сонцем. Атмосфера служить 

ніби склом у парнику − вона не настільки прозора для 

інфрачервоного випромінювання, як для сонячного. Молекули 

різних речовин в атмосфері (основні з них − вуглекислий газ і вода) 

поглинають та відбивають інфрачервоне випромінювання, діючи 

як парникові гази. Таким чином, інфрачервоні фотони, що 

випромінюються земною поверхнею, не завжди повертаються в 

космос. Присутність таких парникових газів в атмосфері створює 

ефект укривання Землі «ковдрою» − парниковою плівкою (рис. 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 31. Схема парникового ефекту. 
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Важливо розуміти, що парниковий ефект на Землі був завжди. 

Без атмосфери середня температура поверхні становила б -20°С, 

що набагато нижче точки замерзання води. Без парникового 

ефекту, обумовленого наявністю вуглекислого газу в атмосфері, 

океани давно б змерзли, і вищі форми життя не з’явилися б. 

Сьогодні наукові дебати про парниковий ефект йдуть стосовно 

питання глобального потепління: чи не занадто ми, люди, 

порушуємо енергетичний баланс планети в результаті 

спалювання викопних видів палива й іншої господарської 

діяльності, додаючи при цьому зайву кількість вуглекислого газу 

в атмосферу? Сьогодні вчені сходяться в думці, що ми 

відповідальні за підвищення природного парникового ефекту на 

кілька градусів (рис. 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32. Зміни глобальної температури повітря та викидів СО2.  
Джерело: National Oceanic and Atmospheric Administration, "Global Climate Change 

Indicators," www.ncdc.noaa.gov 
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Шляхи вирішення проблеми: зменшення викидів і 

збільшення поглиначів парникових газів. Природний парниковий 

ефект на Землі підтримується завдяки віковому балансу між 

викидами парникових газів і утриманням їх поглиначами. 

Найбільшими поглиначами вуглекислого газу, доля якого 

становить близько 70% сукупних антропогенних викидів 

парникових газів, вуглецю є океан і наземна біомаса. Таким 

чином, зменшення вирубки і додаткове насадження лісів можуть 

у значній мірі знизити антропогенний тиск на клімат Землі. З 

іншого боку, зменшення викидів парникових газів за рахунок 

впровадження екологічно чистих технологій, підвищення 

ефективності використання енергоресурсів, а також застосування 

альтернативних (поновлюваних) джерел енергії може істотно 

вплинути на тенденцію зміни клімату. 

Мета: дослідження впливу підвищених концентрацій діоксиду 

вуглецю та підвищення температури повітря на ріст та розвиток 

рослин. Даний експеримент створений для вивчення наслідків 

антропогенного навантаження та парникового ефекту на 

рослини. 

Робоча гіпотеза: парниковий газ СО2 підвищить температуру 

повітря та прискорить ріст та розвиток рослин. 

Ключові терміни: парниковий ефект, діоксид вуглецю, 

глобальне потепління, парникові гази. 

Матеріали та методи: 

– скляні банки (3 л) / пластикові пляшки (5 л) / акваріуми – 6 шт.; 

– саджанці (9 шт.) досліджуваних рослин будь-якого одного виду 

(томатів, перцю, редису і т. п.);   

– пластикові склянки – 9 шт. для саджанців + 6 шт. для розчину 

соди з оцтом; 

– садовий ґрунт; 

– харчова сода (NaНСО3) 

– оцет (розчин оцтової кислоти, 5%) 
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– маркер; 

– канцелярські ножиці; 

– лінійка; 

– харчова плівка; 

– термометр – 9 шт.; 

– мірні ваги. 

Хід роботи. 

Для виконання експерименту виконайте наступні кроки: 

1) Кожен із саджанців досліджуваних рослин (9 шт.) висадіть 

окремо в пластикові склянки, пронумеруйте маркером (№1−№9) 

та полийте звичайною водою. Перед експериментом в робочому 

зошиті опишіть кожну дослідну рослину: маса, довжина пагона, 

довжина кореня, к-сть листків, колір. 

2) Дев’ять ємностей (скляних банок, пластикових пляшок із 

зрізаним верхом чи акваріумів) розділіть на три групи та 

всередині кожної банки прикріпіть прозорим скотчем термометр: 

   1. перші три ємності підпишіть як «Контроль» та поставте 

всередину саджанці №1–№3;  

   2. наступні три − підпишіть як «Дослід 1» та поставте 

всередину саджанці №4–№6;  

   3. останні три − підпишіть як «Дослід 2» та поставте всередину 

саджанці №7–№9. 

Таким чином Ви створили 9 мікрокосмів. Для кожної з 

ємностей виміряйте температуру всередині мікрокосму та 

запишіть в робочу таблицю. 

3) Створіть СО2-генератор використовуючи розчин соди з оцтом 

наступним чином: 

– в три пластикові склянки для «Дослід 1» висипте 3,5 г соди та 

залийте 50 мл оцту (що дасть ≈ 1 л СО2; дивись табл. 19); 

– в три пластикові склянки для «Дослід 2» висипте 7 г соди та 

залийте 100 мл оцту (що дасть ≈ 2 л СО2; дивись табл. 19). 
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Як тільки соду залили оцтом необхідно одразу помістити 

стаканчики з розчином у дослідні ємності з рослинами 

відповідно для «Дослід 1» та «Дослід 2», та щільно закрити 

мікрокосми поліетиленовою плівкою (рис 33). Важливо, щоб 

розчин у процесі реакції не потрапляв на ґрунт та рослини. Витік 

розчину на дно мікрокосму допускається.    

 
 

Рис. 33. Схематичне зображення дослідних мікрокосмів. 

 

При реакції харчової соди (NaНСО3) та розчину оцтової 

кислоти (CH3COOH) вивільняється в повітря діоксид вуглецю 

СО2. Зі збільшенням концентрацій соди та оцту збільшується 

кількість надлишкового СО2 у повітрі.    

Знаючи точну кількість соди та оцту, можна теоретично 

підрахувати приблизну кількість СО2, що вивільнився у повітря у 

процесі реакції:    

NaHCO3 + CH3COOH → CH3COONa + H2O + CO2. 

Розрахунки: 

Оскільки столовий оцет має концентрацію 5% оцтової 

кислоти, − 200 мл оцту вміщує ≈ 10 г кислоти або 16,6% моль 

оцтової кислоти. Отже, візьмемо 16,6% моль харчової соди, що 
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становить 13,9 г. Таким чином отримаємо 16,6% моль CO2 що 

становить 3,7 л. 

Теоретичні обрахунки виходу CO2 при різних 

співвідношеннях соди та оцту (5%) подані в табл. 19. 

Таблиця 19. 

Теоретичний вихід CO2 при різних співвідношеннях соди та оцту  

Харчова сода 

(натрій 

гідрокарбонат), г 

Столовий оцет 

(розчин оцтової 

кислоти 5%), мл 

Отриманий CO2, 

л 

3,48 50 0,92 

6,95 100 1,84 

14,00 200 3,67 

28,00 400 7,34 

 

Отже, в процесі підготовки до експерименту Ви отримаєте 9 

мікрокосмних моделей, як зображено на рис. 34. 

 

Рис. 34. Концептуальна схема експерименту. 
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4) Розмістіть усі мікрокосмні моделі так, щоб потрапляло пряме 

сонячне проміння (таким чином щоб термометри були з боку 

тіньової сторони). 

5) Кожного дня вранці, на обід та ввечері в однаковий 

визначений час реєструйте температуру в мікрокосмах (табл. 20). 

6) Кожні 3 наступні дні у вечірній час зволожуйте ґрунт (не 

повинен бути мокрим, а лише вологим). У робочий зошит внесіть 

спостереження за кожною рослиною, такі як: довжина пагона, 

кількість листків, зовнішній вигляд рослин (табл. 20). 

7)  Кожні 2 наступні дні вранці поновлюйте генератори СО2 у 

концентраціях, відповідних для Досліду 1 та Досліду 2. 

8) В кінці експерименту виміряйте морфометричні параметри: 

довжину та масу надземних та підземних частин рослин з 

кожного з трьох дослідів. Виведіть середні значення для кожного 

параметру в межах кожного з трьох дослідів (табл. 20) 

10) Побудуйте графіки щодо впливу концентрацій вуглекислого 

газу на параметри розвитку рослин, а також графіки залежностей 

температури повітря від концентрацій СО2 (приклад на рис. 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 35. Графік залежності підземної та надземної маси 

рослин від рівня щільності їх популяції.  
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11) Опишіть отримані дані та охарактеризуйте вплив підвищення 

концентрації парникового газу СО2 на температурний режим 

повітря та на ріст та розвиток рослин. Зробіть висновки. 

Запитання: 

Охарактеризуйте проблему парникового ефекту. 

Які парникові гази Ви знаєте? 

Яка роль СО2 для росту та розвитку рослин? Обґрунтуйте 

відповідь. 

Назвіть антропогенні та природні джерела надходження СО2 в 

повітря?  

 
Таблиця 20. 

Таблиця спостережень 
 

День 

експерименту 

Концентрація СО2: 

Контроль 

(вплив відсутній) 

Дослід 1 

(≈ 1 л СО2) 

Дослід 2 

(≈ 2 л СО2) 

№ рослини 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-й день 

t 
o
C          

довжина 

пагона 

         

кількість 

листків 

         

додаткові 

спостере-

ження 

         

         

         

2-й день − 14-й день 

час                                t 
o
C 

10:00          

14:00          

18:00          
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Продовження таблиці 20 

1-й, 4- й, 7- й, 10-й, та 13-й дні 

довжина 

пагона 

         

кількість 

листків 

         

додаткові 

спостере-

ження 

         

         

         

В кінці експерименту: 

довжина 

стебла 

         

середнє: середнє: середнє: 

довжина 

кореня 

         

середнє: середнє: середнє: 

кількість  

листків 

         

середнє: середнє: середнє: 

маса 

стебла 

         

середнє: середнє: середнє: 

маса 

кореня 

         

середнє: середнє: середнє: 

додаткові 

спостере-

ження 

         

середнє: середнє: середнє: 
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Дослідження забруднення повітря  за різного 

рівня антропогенного навантаження  

 

Резюме: дослідження направлене на оцінку забруднення повітря 

різними категоріями частинок (пил, біологічні частки (волосся, 

шерсть, пилок), конденсат газів) за різного рівня антропогенного 

навантаження, а також на виявлення залежностей між 

забрудненням повітря та погодними умовами. 

Час роботи: 7 днів  

(експеримент пропонуємо повторити в різні пори року для 

виявлення залежностей від різного стану кліматичних умов). 

Вступ.  Під забрудненням повітря розуміють процес внесення в 

атмосферу або утворення в ній фізичних агентів, хімічних 

речовин чи організмів, які несприятливо впливають на 

середовище життя або завдають шкоди матеріальним цінностям. 

Гази, пил, сірка, свинець та інші речовини, які потрапляють в 

атмосферу, не лише небезпечні для людського організму (рис. 

36), але й несприятливо впливають на кругообіг багатьох 

речовин на Землі. Забруднюючі та отруйні речовини 

переносяться на великі відстані, потрапляють з опадами в ґрунт, 

поверхневі і підземні води, в океани, отруюють навколишнє 

середовище, негативно позначаються на прирості рослинної 

маси. Забруднення повітря позначається і на глобальному кліматі 

планети.  

Головні джерела забруднення повітря – підприємства 

паливно-енергетичного комплексу, обробної промисловості та 

транспорт. Більше 80% всіх викидів в атмосферу становлять 

викиди оксидів вуглецю, двоокису сірки, азоту, вуглеводнів, 

твердих речовин. У великих кількостях в атмосферу викидаються 

і оксиди сірки: сірчистий газ, сірчистий ангідрид, сірковуглець, 

2.3 
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сірководень та ін. Найбільш численним класом речовин, що 

забруднюють повітря у містах, є вуглеводні. До числа постійних 

інгредієнтів газового забруднення атмосфери відносяться також 

вільний хлор, його сполуки та ін. 

 
Рис. 36. Зображення осадження частинок у дихальних 

шляхах людини: верхні дихальні шляхи, ротова порожнина 

(дрібнодисперсні частки розміром в 10 мкм), нижні дихальні 

шляхи та альвеоли (дрібнодисперсні частки розміром в 2 мкм), 

альвеоли і транслокація в кров (ультрадисперсні частки розміром 

< 100нм). 

 

Крім газоподібних забруднюючих речовин в атмосферу 

надходять десятки мільйонів тонн твердих частинок. Це пил, 

кіптява, сажа, які у вигляді дрібних частинок вільно проникають 

в дихальні шляхи і осідають в бронхах і легенях. В повітрі вони 

збагачуються сульфатами, свинцем, миш’яком, селеном, кадмієм, 

цинком та іншими елементами і речовинами, багато з яких 

канцерогенні. З цієї точки зору особливо небезпечний для 

здоров’я людини азбестовий пил. До першого класу небезпеки 

також належать кадмій, миш’як, ртуть і ванадій. Забруднення 

повітря твердими частками негативно впливає на здоров’я 

новонароджених. Експерти проаналізували дані понад  

3 мільйонів дітей з різних країн. Виявилося, чим вище рівень 

забруднення в місці проживання матері, тим нижчою є маса тіла 

при народженні (нижче 1 кілограма). А недостатня маса 

пов’язана з ризиком смерті і хворобами. На даний момент у 

США встановлені норми безпеки щодо забруднення, які 

дорівнюють 12 мкг часток на м
3
, А в ЄС – 25 мкг.  
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Мета: визначення забруднення повітря мікрочастками різного 

походження за різного антропогенного навантаження та 

погодних умов.  

Ключові терміни: атмосфера, повітря, забрудники, пил, 

мікрочастки.  

Матеріали: 

– стікери білого кольору (на самоклейній основі) – 28 шт.; 

– вазелін; 

– ватні палички; 

– збільшувальне скло, мікроскоп; 

– олівець; 

– лінійка. 

Хід роботи. 

Для виконання дослідження здійсніть наступні кроки: 

1) Підготуйте уловлювачі мікрочастин-забрудників наступним 

чином: 

   1.1) За допомогою лінійки та олівця рівномірно розподіліть на 

площі кожного стікера чотири квадрати з довжиною сторін по  

1 см (дивись рис. 37). 

 

 
Рис. 37. Схематичне зображення підготовки досліду. 
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   1.2) За допомогою ватних паличок рівномірно нанесіть вазелін 

(товщиною 3-5 мм) на площину кожного з чотирьох квадратів, 

при цьому не виходячи за їх межі. 

2) Виберіть чотири дослідні ділянки з різним рівнем 

антропогенного навантаження на них: 

Контроль – ділянка з низьким рівнем впливу, наприклад, 

парк, ліс, природня лука за межами населеного пункту, сад. 

Дослід 1 – ділянка з візуально вищим рівнем антропогенного 

впливу, однак всередині будівлі, наприклад, всередині магазинів, 

школи, спортивних залів, садочків. 

Дослід 2 – та ж ділянка, що й Дослід 1, однак назовні будівлі, 

наприклад, на зовнішній стороні вікон магазинів, школи, 

спортивних залів, садочків. 

Дослід 3 – ділянка із найвищим за Вашими спостереженнями 

рівнем впливу, де немає зелених насаджень, наприклад,: обабіч 

автошляхів, на території заводів, фабрик, у місцях видобутку 

корисних копалин. 

В робочому зошиті (табл. 21) опишіть кожну з дослідних 

ділянок за розміщенням, рівнем навантаження та способом 

антропогенного впливу. 

Таблиця 21. 

Таблиця опису дослідних ділянок  

Дослідні ділянки 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

Д
о

сл
ід

 1
 

Д
о

сл
ід

 2
 

Д
о

сл
ід

 3
 

Опис ділянок за 

розміщенням, 

рівнем 

навантаження та 

способом впливу. 
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3) На кожній з дослідних ділянок наклейте по одному стікеру-

пилоуловлювачу, при цьому підпишіть на ньому номер ділянки 

та дату. Щодня протягом тижня збирайте пилоуловлювачі та 

виставляйте нові. Будьте уважними, щоб не пошкодити 

вазеліновий шар із пилом на зібраних стікерах. 

4) Розгляньте зібрані пилоуловлювачі за допомогою 

збільшувального скла або мікроскопу (рис. 38). 

 

Рис. 38. Схематичне зображення пилоуловлювача під 

збільшувальним склом. 

Обрахуйте кількість мікрочастин на кожному з чотирьох 

квадратів стікера, розподіливши їх за такими категоріями: 

– пил,  

– волосся (шерсть),  

– пилок рослин,  

– краплини забрудненої вологи. 

Усереднені дані з чотирьох квадратів для кожного стікера 

занесіть у таблицю спостережень (табл. 22). 
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Щодня спостерігайте за погодними умовами для кожної з 

ділянок, а також за рівнем антропогенного навантаження на 

ділянці в даний день досліджень та заносьте в таблицю 

спостережень (табл. 22). 

Таблиця 22. 

Таблиця спостережень за забрудненням повітря.  

Ділянки Контроль Дослід 1 Дослід 2 Дослід 3 
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день 1 

кількість 

частинок 

                

погодні 

умови 

    

рівень 
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впливу 

    

день 2 

кількість 

частинок 
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Продовження таблиці 22 

рівень 
ант ропо-

впливу 

    

день 4 

кількість 
частинок 

                

погодні 
умови 

    

рівень 
антропо-
впливу 

    

день 5 

кількість 
частинок 

                

погодні 
умови 

    

рівень 
антропо-
впливу 

    

день 6 

кількість 
частинок 

                

погодні 
умови 

    

рівень 
антропо-
впливу 

    

день 7 

кількість 
частинок 

                

погодні 
умови 

    

рівень 
антропо-
впливу 

    

Всього 

/тиждень 
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5) Побудуйте графіки щодо кількості різних категорій частин 

забрудників в залежності від рівня антропогенного навантаження 

та погодних умов. 

 

Зробіть наступні обговорення: 

– Порівняйте кількість забрудників за категоріями (пил, 

біологічні частки (волосся, шерсть, пилок), конденсат газів) в 

залежності від рівня антропогенного навантаження. 

– Порівняйте кількість забрудників за категоріям в залежності від 

погодних умов. Опишіть як погодні умови впливають на чистоту 

повітря. 

– Назвіть дні тижня, при яких кількість забрудників була 

найвищою/найнижчою. Поясніть відповідь. 

– Обговоріть шляхи можливого впливу різних категорій 

забрудників на здоров’я населення. 

– Обговоріть шляхи можливого скорочення концентрації різних 

категорій забрудників по кожній з дослідних ділянок. 

 

Зробіть наступні висновки: 

– який вплив має антропогенне навантаження на забруднення 

повітря; 

– яким чином погодні умови впливають на забруднення 

повітря за категоріями забрудників; 

 

 

Запитання: 

 

Які забрудники повітря Вам відомі? 

Опишіть як впливає забруднення повітря на здоров’я 

людини, тварин, рослин, та на Біосферу в цілому? 

Які глобальні проблеми Атмосфери Вам відомі? 

Які погодні умови є оптимальними для чистоти повітря? 
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Дослідження екологічного сліду  

(Ecological Footprint)  

Резюме: дослідження направлене на оцінку власного 

екологічного сліду, особистісного внеску в екологічний слід 

планети, а також на усвідомлення того, яка сфера життя вносить 

найбільший внесок у величину сліду. 

Час роботи: 1 год. 

Вступ. Бурхливий розвиток економіки багатьох європейських 

країн, США, Китаю, Індії, а також зростання світового населення 

призвели до серйозного збільшення споживання природних 

ресурсів нашої планети. 

За останні десятиліття забруднення навколишнього 

середовища стало таким масштабним, що вчені заговорили про 

глобальну зміну клімату, викликану екологічним слідом людини. 

Екологічний слід (Ecological Footprint) – це умовний показник, що 

наочно ілюструє споживання людством ресурсів Землі, 

виражений у площі біологічно продуктивної поверхні Землі (в 

гектарах), необхідної для виробництва споживаних нами ресурсів 

та переробки відходів. Біологічно продуктивна поверхня Землі 

включає орні землі, ліси, акваторії морів і океанів, де 

здійснюється вилов риби і не включає безжиттєві пустелі, 

льодовики і т.д. На даний час на кожного жителя Землі припадає 

2,70 га продуктивної поверхні Землі. 

Біопотенціал (Biocapacity) – це можливість біосфери Землі 

виробляти поновлювані ресурси, виражається також у гектарах. 

На даний час біопотенціал на одиницю населення Землі 

становить 1,78 га. Отже, екологічний слід – це ресурси необхідні 

для задоволення наших потреб, а біологічний потенціал – це 

можливість задовольнити ці потреби. 

2.4 
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Якщо ми віднімемо від величини біологічного потенціалу 

величину екологічного сліду (1,78–2,70), то дізнаємося на скільки 

наше споживання ресурсів перевершує можливості планети. 

Лише 20% населення світу живе в країнах, які можуть 

забезпечити своїх громадян необхідними ресурсами, не вдаючись 

до імпорту. За даними Всесвітнього фонду дикої природи 

(WWF), людський вплив на біосферу планети перевищує 

здатність Землі до відновлення приблизно на 30%, і ця цифра 

продовжує зростати. 

Вчені вважають, що на сьогоднішній день нашій планеті 

потрібно один рік і п’ять місяців, щоб поповнити ту кількість 

ресурсів, яку людство витрачає за один рік. 

Глобальна перевитрата земельних і водних ресурсів загрожує 

не тільки екології планети, а й добробуту більшості людей на 

Землі. Безконтрольний вилов морських мешканців, зменшення 

лісового покриву Землі, виснаження джерел чистої прісної води 

призводять до зниження біорізноманіття та глобальних змін 

клімату. Крім того, забруднення навколишнього середовища 

сприяє розвитку міжнаціональних конфліктів і збільшенню 

масової міграції населення, викликаної голодом, нестачею води 

та інших природних ресурсів. 

Мета: дослідження власного екологічного сліду та порівняння 

особистісного внеску в екологічний слід планети.  

Ключові терміни: екологічний слід (Ecological Footprint), 

Біосфера, біопотенціал.  

Матеріали: 

анкети для визначення екологічного сліду (табл. 23-29). 

Хід роботи. 

Для виконання дослідження здійсніть наступні кроки: 

1) Розрахуйте бали екологічного сліду для житла, користуючись 

табл. 23. При цьому, бали, отримані за відповідь на питання про 

житло, розділіть на кількість людей, що живуть у ньому. 
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Таблиця 23.  

Анкета екологічного сліду стосовно житла. 

1.                    Запитання стосовно житла: Бали 

1.1. Площа вашого житла дозволяє тримати кішку, а 

собаці нормальних розмірів було б затісно 
+7 

1.2. Велика, простора квартира +12 

1.3. Котедж на 2 сім’ї +23 

1.4.                                                         Ваша відповідь:  

1.5.                Кількість людей, що проживають з вами:  

1.6.                     Отриманий бал (1.4 розділіть на 1.5):  
Примітка: Необхідно вибрати твердження, що відповідає вашому способу 

життя і провести додавання кількості балів, зазначених праворуч. 

 

2) Розрахуйте бали екологічного сліду стосовно використання 

енергії, користуючись табл. 24.  

Таблиця 24.  

Анкета екологічного сліду стосовно використання енергії  

2.       Запитання стосовно використання енергії: Бали 

2.1. Для опалення вашого будинку використовується 

нафта, природний газ або вугілля  
+45 

2.2. Для опалення вашого будинку використовується 

енергія води, сонця або вітру  
+2 

2.3. Більшість з нас отримує електроенергію з горючих 

копалин, тому додайте собі  
+75 

2.4. Опалення вашого будинку влаштовано так, що ви 

можете регулювати його залежно від погоди  
-10 

2.5. У холодний період року вдома ви тепло одягнені, 

а вночі вкриваєтесь двома ковдрами  
-5 

2.6. Виходячи з кімнати, ви завжди вимикаєте в ній 

світло  
-10 

2.7. Ви завжди вимикаєте свої побутові прилади, не 

залишаючи їх в черговому режимі  
-10 

2.8.                                                          Отриманий бал:  

Примітка: Необхідно вибрати твердження, що відповідає вашому способу 

життя і провести додавання/віднімання кількості балів, зазначених 

праворуч. 
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3) Розрахуйте бали екологічного сліду стосовно транспорту, яким 

користуєтесь Ви та ваша сім’я, використовуючи табл. 25.  

Таблиця 25.  

Анкета екологічного сліду стосовно використання енергії  

3.   Запитання стосовно транспорту: Бали 

3.1. Ви їздите на громадському транспорті  +25 

3.2. Ви ходите пішки або їздите на велосипеді  +3 

3.3. Ви їздите на звичайному легковому автомобілі  +45 

3.4. Ви використовуєте великий і потужний автомобіль з 

повним приводом  
+75 

3.5. В останню відпустку ви летіли літаком  +85 

3.6. У відпустку ви їхали потягом, причому шлях зайняв 

до 12 годин  
+10 

3.7. У відпустку ви їхали потягом, причому шлях зайняв 

більше 12 годин  
+20 

3.8.                                                          Отриманий бал:  
Примітка: Необхідно вибрати твердження, що відповідає вашому способу 

життя і провести додавання кількості балів, зазначених праворуч. 

 

4) Розрахуйте бали екологічного сліду стосовно Вашого режиму 

харчування, використовуючи табл. 26.  

Таблиця 26.  

Анкета екологічного сліду стосовно режиму харчування.  

4.   Запитання стосовно режиму харчування: Бали 

4.1. В продуктовому магазині або на ринку ви купуєте в 

основному свіжі продукти (хліб, фрукти, овочі, рибу, 

м’ясо) місцевого виробництва, з яких готуєте обід 

самостійно 

+2 

4.2. Ви надаєте перевагу вже обробленим продуктам, 

напівфабрикатам, свіжозамороженим готовим стравам, 

які потребують тільки розігріву, а також консервам, 

причому не звертаєте уваги на виробника  

+14 

4.3. В основному ви купуєте готові або майже готові до 

вживання продукти, але намагаєтеся, щоб вони були 

зроблені ближче до дому  

+5 
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Продовження таблиці 26 

4.4. Ви вживаєте м’ясо 2-3 рази на тиждень  +50 

4.5. Ви вживаєте м’ясо 3 рази на день  +85 

4.6. Надаєте перевагу вегетаріанській їжі  +30 

4.7.                                                            Отриманий бал: 
 

Примітка: Необхідно вибрати твердження, що відповідає вашому способу 

життя і провести додавання кількості балів, зазначених праворуч. 

 

5) Розрахуйте бали екологічного сліду стосовно споживання 

Вами водних ресурсів та паперу, використовуючи табл. 27.  

 

Таблиця 27.  

Анкета екологічного сліду стосовно споживання Вами водних 

ресурсів та паперу.  

5.   Запитання стосовно споживання води та паперу: Бали 

5.1. Ви приймаєте ванну щодня  +14 

5.2. Ви приймаєте ванну 1-2 рази на тиждень  +2 

5.3. Замість ванни ви щодня приймаєте душ  +4 

5.4. Час від часу ви поливаєте присадибну ділянку або 

миєте свій автомобіль зі шланга  
+4 

5.5. Якщо ви хочете прочитати книгу, то завжди 

купуєте її  
+2 

5.6. Іноді ви берете книги в бібліотеці або позичаєте у 

знайомих  
-1 

5.7. Прочитавши газету, ви її викидаєте  +10 

5.8. Виписані або придбані вами газети після вас 

читають інші  
+5 

5.9.                                                          Отриманий бал:  

Примітка: Необхідно вибрати твердження, що відповідає вашому способу 

життя і провести додавання/віднімання кількості балів, зазначених 

праворуч. 
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6) Розрахуйте бали екологічного сліду стосовно побутових 

відходів, які Ви викидаєте. Користуйтеся табл. 28.  

Таблиця 28.  

Анкета екологічного сліду стосовно побутових відходів.  

6.   Запитання стосовно побутових відходів: Бали 

6.1. Оскільки усі ми створюємо масу відходів та сміття, 

додайте зазначені бали  
+100 

6.2. За останній місяць ви здавали пляшки (хоча б 

одноразово) 
-15 

6.3. Викидаючи сміття, ви відкладаєте в окремий 

контейнер макулатуру  
-17 

6.4. Ви здаєте порожні банки з-під напоїв і консерв  -10 

6.5. Ви викидаєте в окремий контейнер пластикову 

упаковку  
-8 

6.6. Ви намагаєтеся купувати в основному не фасовані, 

а вагові товари; отриману в магазині упаковку 

використовуєте в господарстві  

-15 

6.7. З домашніх відходів ви робите компост для 

удобрення своєї ділянки  
-5 

6.8.                                                          Отриманий бал:  

Примітка: Необхідно вибрати твердження, що відповідає вашому способу 

життя і провести додавання/віднімання кількості балів, зазначених 

праворуч. 

 

7) Розрахуйте величину Вашого екологічного сліду, 

підсумувавши бали, отримані за кожен попередній крок, а саме 

пункти 1.6, 2.8, 3.8, 4.7, 5.9 та 6.8. Якщо Ви проживаєте в місті з 

населенням в півмільйона і більше, помножте ваш загальний 

результат на 2. Отриманий Вами бал власного екологічного сліду 

занесіть в табл. 29. 

8) Щоб дізнатися скільки гектарів земної поверхні потрібно, щоб 

задовольнити всі ваші потреби, і скільки буде потрібно планет, 

якби всі люди жили так само, як Ви – розділіть отримані Вами 

бали на 100 га. 
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Примітка: Щоб усім нам вистачило однієї планети, на 1 людину 

має припадати не більше 1,8 га (біопотенціал планети) 

продуктивної землі (дивися вступ для інформації). 

Отримані результати щодо кількості га та планет занесіть в табл. 29. 

Таблиця 29.  

Дані щодо  власного екологічного сліду.  

7.1. Отриманий Вами бал власного екологічного 

сліду 
____ балів 

7.2. Кількість гектарів земної поверхні, що 

необхідні  щоб задовольнити всі ваші потреби. 
_____ га 

7.3. Кількість планет, які потрібні щоб задовольнити 

людство, якщо всі люди житимуть так само, як Ви.  
___ планет 

 

8) Зробіть наступні обговорення: 

– порівняйте отримані результати з іншими учасниками 

дослідження; 

– порівняйте отримані результати з даними для інших країн 

(користуйтеся інформаційними примітками 6-7); 

– опишіть до чого може призвести безконтрольне збільшення 

екологічного сліду людини; 

– обговоріть шляхи можливого скорочення величини власного 

екологічний сліду зокрема та планети загалом. 

Зробіть наступні висновки: 

– яка сфера життя вносить найбільший внесок у величину 

Вашого екологічного сліду; 

– який Ваш внесок у екологічний слід планети; 

Запитання: 

Що таке екологічний слід? 

Навіщо потрібно знати власний екологічний слід? 

До чого може призвести безконтрольне збільшення екологічного 

сліду людини? 

Що таке власний (індивідуальний) екологічний слід? 

Назвіть можливі шляхи скорочення показника власного 

екологічного сліду і жити більш зеленим життям. 
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Інформаційна примітка 6.  Екологічний слід. 

 

Поняття «екологічний слід» (ecological footprint) було вперше 

використано в 1992 році Вільямом Рисом. Цей індикатор ще 

називають «показником тиску на природу». Він допомагає 

встановити, скільки земельних і водних ресурсів 

використовується людиною (містом, регіоном, бізнес-

організацією) для виробництва, споживання та утилізації 

необхідних для його життєдіяльності товарів і послуг. За 

допомогою отриманих показників можна зрозуміти, чи не 

перевитрачаються природні ресурси, тобто, чи не витрачається їх 

більше, ніж наша планета здатна справити. 

Ступінь впливу на навколишнє середовище може бути 

підрахований не тільки відносно людини або району, а й для 

кожної країни окремо. При розрахунках екологічного сліду в 

межах кожної країни розглядають такі характеристики, як 

біопродуктивність аграрних земель та водних ресурсів; відсоток 

територій, що знаходяться під забудовами; енергетичний 

потенціал території та показники біорізноманіття (рис. 39). 

 

 
Рис. 39. Складові характеристики територій при визначенні їх 

екологічного сліду. 
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Найбільш екологічно стійкі країни: Габон (27,878*); Болівія 

(16,262*); Конго (12,303*); Монголія (9,604*); Парагвай (8,050*); 

Канада (7,906*); Австралія (7,874*); Центральна Африканська 

Республіка (7,122*); Фінляндія (6,305*); Бразилія (6,080*). У 

цьому списку виявилися, як бідні країни з низьким рівнем 

споживання, так і розвинені країни з відносно невеликою 

чисельністю населення і багаті природними ресурсами. 

До країн з значним екологічним впливом відносяться: 

Об’єднані Арабські Емірати (-9,831*); Катар (-8,000*); Кувейт  

(-5,929*); Бельгія (-6,656*); Нідерланди (-5,166*); Південна Корея 

(-4,534*); Ізраїль (-4,500*); Саудівська Аравія (-4,295*); Японія  

(-4,130*); США (-4,128*).  

В Україні цей показник становить -1,100*. 
* розрахунки рівня екологічного впливу для кожної країни здійснені як 

різниця між біопотенціалом країни та її екологічним слідом. 

 

Щоб скоротити свій «екологічний слід» і жити більш 

зеленим життям, ви можете використовувати енергозберігаючі 

лампи, більше пересуватися пішки або на велосипеді, не їсти 

м’яса хоча б раз на тиждень, здавати непотрібні або старі речі у 

переробку, купувати товари, зроблені з вторсировини. 

 

Інформаційна примітка 7.  Таблиця для порівняння. 

 

Таблиця 30.  

Дані щодо екологічного сліду жителів деяких країн.  

Середній мешканець 
країни: 

Кількість гектарів 

земної поверхні які 

потрібні, щоб 

задовольнити потреби 

одного мешканця 

Кількість планет які 

потрібні, якби всі 
люди жили так само, як 

мешканці даної країни 

Мозамбіку 0,7 га 0,4 планети 

Росії 4,4 га 2,5 планети 

Європи 5,1 га 2,8 планети 

США 12,2 га 5,3 планети 

 

 



- Частина ІІІ -  

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

РЕСУРСІВ 
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Аналіз особистого внеску  

у виснаження екоресурсів 

Резюме: навчально-ігрова діяльність, направлена на вивчення та 

розпізнання понять: умови, ресурси та фактори, ресайклінг; на 

розуміння вичерпних та невичерпних ресурсів, відновних та 

невідновних факторів; на знання шляхів та типів переробки 

сміття та життєвого циклу речей; а також на розвиток 

екологічної свідомості.  

Час діяльності: 1 год. 

Вступ. Ресурси середовища – це однорідні складові природи, що 

є елементами екосистеми і придатні для задоволення певних 

потреб людини. Природні ресурси – сукупність об’єктів і систем 

живої і неживої природи, компоненти природного середовища, 

що оточують людину, які використовуються в процесі 

суспільного виробництва для задоволення матеріальних і 

культурних потреб людини і суспільства. Природні ресурси 

класифікують за різними критеріями: приналежністю до тих чи 

інших компонентів природи (мінеральні, кліматичні, лісові, водні 

тощо); можливістю відтворення в процесі використання – 

вичерпні (поновлювальні й непоновлювальні) і невичерпні. До 

природних ресурсів належать сонячна енергія, атмосфера, 

гідросфера, наземна рослинність, ґрунт, тваринний світ, 

ландшафт, корисні копалини. 

Отже ресурсами можна вважати ті фактори середовища, які 

організм (вид) використовує у процесі своєї життєдіяльності, 

однак може існувати без них. На відміну від ресурсів, умови 

існування організму – це ті фактори середовища, без яких 

організм (вид) не може існувати. На сьогоднішній день людина 

втратила чітке розуміння різниці між ресурсами та умовами 

свого існування. Часто, людське суспільство сприймає ресурси 

(деревину, електроенергію, технічні прилади), як обов’язкову 

3.1 
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умову життя, в той час, як вони є лише факторами забезпечення 

особистісного комфорту. Бездумне споживання ресурсів в свою 

чергу призводить до виснаження запасів Біосфери та 

накопичення сміття та відходів.  

На сьогоднішній день однією з найболючіших екологічних 

проблем міст і промислових зон є навали відходів. В Україні 

щорічно населенням утворюється близько 50 млн. кубічних 

метрів твердих побутових відходів. І це складає лише 5% від 

загальної річної кількості відходів. Щорічно захоронюється 

13000000 тонн сміття; таку вагу мають 162000 динозаврів. 

Офіційно в Україні зібрані побутові відходи захоронюються на 

території чотирьох з половиною тисяч сміттєзвалищ і полігонів. 

Потужностей переважної кількості існуючих полігонів та 

сміттєзвалищ не вистачає для утилізації відходів: 242 з них є 

недіючими, 248 сміттєзвалищ перевантажені, а більше 1100 – не 

відповідають нормам екологічної безпеки. Більшість 

сміттєпереробних заводів не відповідають сучасним технічним 

вимогам. Практично всюди відсутні системи утилізації 

фільтрату, що збільшує техногенну небезпеку цих об’єктів. 

Неналежним чином виконується рекультивація сміттєзвалищ, 

відповідними роботами охоплено лише 20% з тих, що 

потребують рекультивації. Понад 80% відходів потрапляє у 

поверхневі сховища, значна кількість – у неорганізовані сховища. 

В Україні серед усіх способів утилізації відходів прерогатива 

віддається спалюванню. Проте при спалюванні утворюються 

шкідливі сполуки, такі як метан, формальдегіди, які призводять 

до онкозахворювань та задухи . Тому на сьогоднішній день 

проблема усвідомлення населенням свого внеску у виснаження 

ресурсів та утворення відходів є кричущою. 

Мета: усвідомлення особистісного внеску в забруднення 

навколишнього середовища. 

Ключові терміни: фактори, умови, ресурси, навколишнє 

середовище, ресайклінг, життєвий цикл речей, 

відновні/невідновні ресурси, вичерпні/невичерпні ресурси, 

сортування сміття, екологічна свідомість. 
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Матеріали: 

– комплект карток (Додаток А, Б) для кожного учасника гри, або 

для кожної з груп учасників; 

– конверт для кожного окремого комплекту карток. 

Хід роботи. 

Для виконання гри виконайте наступні кроки: 

1) Дайте визначення факторів середовища та обговоріть типи 

факторів з учасниками гри.  

Попарно згрупуйте учасників. 

2) Для кожної пари необхідно роздрукувати комплект карток 

(Додаток А), вирізати картки по точкових лініях та скласти у 

конверт. 

3) Отримавши конверт з комплектом карток кожна пара 

учасників повинна протягом 10 хв. розділити зображені фактори 

на дві категорії: 

– Фактори, які необхідні для ведення здорового способу 

життя. 

– Фактори, що є необов’язковими для життя, однак вам 

хотілося б їх мати. 

4) У межах кожної пари учасники повинні обговорити свої 

«потреби» та «бажання», визначити потреби, зображення яких 

немає на картках, але без яких людина не може існувати, 

наприклад, «соціальне спілкування», «чисте повітря», «повага». 

5) На основі обговорення виведіть визначення «умови» та 

«ресурси». Зробіть висновки про те, які фактори з комплекту 

карток є умовами, а які – ресурсами. 

Обґрунтуйте.  
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Назвіть додаткові приклади умов та ресурсів. 

6) В межах кожної пари перетасуйте картки та розділіть їх на такі 

групи протягом 10 хв.: 

– Фактори, що є відновними чи/та вичерпними. 

– Фактори, що є невідновними чи/та невичерпними. 

Обговоріть яких факторів більше. Обґрунтуйте чому? 

7) В межах кожної пари перетасуйте картки та розділіть їх на такі 

групи протягом 10 хв.: 

– Речі, які в кінцевому підсумку повністю або, принаймні, 

частково викидаються даремно, чи марно витрачаються. 

– Речі, які зазвичай не витрачаються даремно, а 

використовують повністю. 

8) Обговоріть відмінності між тим, як різні люди по-різному 

сприймають свої «умови» та «ресурси».  

Обговоріть поняття «екологічна свідомість». 

Розгляньте ситуації, коли потреби чи бажання однієї людини 

можуть лімітувати умови і ресурси для іншої людини та 

створювати забруднення навколишнього середовища. 

9) На основі обговорення виведіть поняття «ресайклінг». 

Розгляньте знак ресайклінгу та обговоріть чому він має таке 

зображення (рис. 40)? 
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Рис. 40. Знак ресайклінгу.  

 

 

Розгляньте приклади, коли «сміття», що вважається більше 

непридатним одними, може бути придатним для використання 

іншими.  

 



~ 110 ~ 
 

Обговоріть поняття сортування сміття та типи сортування. 

Обговоріть хто з учасників і яким чином сортує сміття.   

Використовуючи рис. 42. розгляньте шляхи ресайклінгу та 

його типи. Що таке життєвий цикл речі (рис. 41)? 

Назвіть пункти прийому скла, макулатури, пластику та заліза 

у Вашому населеному пункті зокрема та в регіоні в цілому. 

 

 
 

 

Рис. 41. Життєвий цикл упаковки.  
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Додаток А  
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Додаток Б 
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Дослідження споживання                                       

та економії енергії  

  

Резюме: експеримент направлений на вивчення шляхів 

споживання на економії електроенергії, а також на усвідомлення 

особистісного вкладу у витрати енергоресурсів. 

Час експерименту: 14 днів. 

Вступ. Інтенсивний розвиток промисловості та ріст чисельності 

населення на планеті призвели до того, що через кожні 10 років 

виробництво енергії подвоюється. В найближчі 25 років її треба 

буде виробляти щорічно стільки, скільки за всю історію людства. 

Виробництво енергії пов’язане з найбільш екологічно 

небезпечними способами її виробництва, а саме − теплові, 

гідравлічні, атомні станції. Майже не використовуються 

екологічно чисті джерела енергії – енергія сонця, вітру, земного 

тепла, океанічних і морських припливів. 

Тепер людство використовує приблизно 4-10
17

 кДж енергії, 

що складає одну тисячну від енергії, отримуваної від Сонця. 

Використання нафти дає 33%, вугілля – 27%, природного газу − 

18% енергії. Вони є причиною інтенсивного забруднення 

довкілля. 

Гідроенергетика − це виробництво електроенергії за рахунок 

кінетичної енергії води, що падає на лопасті турбіни з великої 

висоти. Цей метод виробництва енергії екологічно менш 

небезпечний. Але при будівництві ГЕС затоплюється великі 

площі корисних земель, знищуються рослини, історичні 

пам’ятки, змінюються природні біогеоценози. Існує можливість 

руйнування греблі, що призводить до затоплення великої площі. 

Атомна енергетика в Україні продукує понад 40% 

електроенергії за рахунок енергії розпаду радіоактивних 

елементів − урану, плутонію. При цьому виділяється велика 

кількість тепла, яка нагріває воду, перетворюючи її в пару, 

3.2 
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енергія якої обертає електрогенератор, в якому виробляється 

електричний струм. Теплоспроможність ядерного палива 

приблизно у 800 млн. разів більша, ніж органічного. Наприклад, 

щоб забезпечити пальним теплову електростанцію, за 

потужністю рівну середній АЕС, потрібно подавати кожні три 

години по 50 вагонів вугілля, а це пил, що містить радіоактивні 

речовини, шкідливі гази. Зараз на планеті в 23 країнах працюють 

400 ядерних реакторів, на яких виробляється 150 млн. кВт 

електроенергії за рік, що складає 25% її світової потреби. За 

технічними умовами реактор може працювати не більше 20-30 

років, а потім все устаткування стає радіоактивним і його 

необхідно демонтувати і захоронити. Крім цього виникають 

проблеми утилізації радіоактивних відходів, тобто радіоактивні 

ізотопи. Серед них дуже небезпечним являється плутоній − 

надканцероген, тератоген. Вважається, що вже тепер у біосферу 

потрапило 64 кг плутонію, а це стільки, що може викликати 

ракові хвороби у такої кількості людей, що перевищує теперішнє 

населення планети в 15 разів. Це одна з причин росту кількості 

ракових захворювань, прискорення мутацій за дії радіоактивних 

випромінювань. 

Термоядерні електростанції (ТЕС), в яких енергія 

виділяється не при розщепленні атомного ядра, а за рахунок 

злиття, синтезу важких елементів з легких, наприклад з ядер 

водню. Такі процеси відбуваються в зірках, наприклад у Сонці. 

Паливом може бути дейтерій − важкий водень, що міститься у 

воді (в 1 л − 0,02 г). За кількістю енергії ці 0,02 г дейтерію 

еквівалентні приблизно 100 л бензину. Але щоб цю енергію 

одержати, треба нагріти дейтерій до 100 млн. градусів і 

утримувати плазму з температурою 1 млн. градусів. Це технічно 

складна проблема. Перша в світі така експериментальна станція 

будується у Франції. Але в кожному з варіантів − АЕС чи ТЕС 

виникають однакові проблеми – це радіоактивність. 

Мета: дослідження особистісного внеску у витрати 

електроенергії та можливих шляхів економії.  

Ключові терміни: електроенергія, освітлення, Вт, 

енергозбереження. 
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Матеріали: 

– енергозберігаючі лампи. 

Хід роботи. 

Для виконання експерименту виконайте наступні кроки: 

1) Розрахуйте споживання електроенергії на освітлення власного 

житла: 

   1.1) Підрахуйте кількість ламп розжарювання в своєму 

будинку.  

   1.2) Обчисліть кількість електроенергії, яка витрачатися на 

освітлення за день, тиждень, місяць. Для цього необхідно знати 

потужність ламп (скільки Вт) і час, який вони світять. Заповніть 

таблицю 31. 
 

2) Розрахуйте економію електроенергії при використанні 

енергозберігаючих ламп: 

    2.1) Щодня протягом тижня в один і той самий час 

спостерігайте за показниками електролічильника протягом 

години. Записуйте в робочу таблицю кількість Вт що 

витратилося за годину спостережень (табл. 32).     

    2.2) Замініть в будинку дві або більше ламп на 

енергозберігаючі (наприклад: лампочки потужністю 100 Вт 

замініть на енергозберігаючі лампи потужністю 20-23 Вт) та 

повторіть крок 2.1. 

3) Порівняйте показники електролічильника. При цьому, дані до 

заміни ламп вважаються Контролем, а дані лічильника після 

заміни ламп на електрозберігаючі – Дослідом. 

Для того щоб вирахувати економію електроенергії (Е) 

користуйтеся формулою: 

Е=А-B, 

А – кількість Вт/год. –  показник лічильника з Контролю, 

B – кількість Вт/год. – показник лічильника з Досліду. 
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4) Побудуйте графік щодо витрат енергії при різних типах 

освітлювальних ламп (приклад на рис. 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 43. Графік витрат електроенергії при різних типах 

освітлювальних ламп.  

 

5) Опишіть отримані дані та охарактеризуйте рівень споживання 

електроенергії вашою сім’єю. Назвіть скільки спожитої 

електроенергії припадає на освітлення будинку. Яку кількість 

електроенергії вдалося зекономити за 1 тиждень, 

використовуючи енергозберігаючі лампи.  

Зробіть висновки. 

 

Запитання: 

Назвіть шляхи видобутку електроенергії. 

Охарактеризуйте проблему витрат електроенергії. 

Назвіть шляхи витрат електроенергії. 

Які типи ламп освітлення Ви знаєте? 

Як побутовим шляхом Ви можете зекономити електроенергію?  
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Таблиця 31. 

Таблиця спостережень 

День 

спостережень: 

К-сть 

освітлювальних 

ламп у вжитку 

Потужність 

ламп 

(Вт) 

Час, 

який 

світять 

(год. на 

день) 

Всього 

енергії 

за день, 

(Вт/год.) 

1 день     

2 день     

3 день     

4 день     

5 день     

6 день     

7 день     

Усереднені 

значення 
   

 

 

 

Таблиця 32. 

Таблиця спостережень 

День 

спостережень: 
З____по ____год 

Показники 

електролічильника, 

Вт/год. 

 

Економія 

електроенергії, 

Вт/год. Контроль 

до заміни 

ламп  

Дослід 

після заміни 

ламп  

А B Е=А-B: 

1 день    

2 день    

3 день    

4 день    

5 день    

6 день    

7 день    

Всього    
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Дослідження витрат та економії  

води  

Резюме: експеримент направлений на вивчення шляхів 

споживання на економії води, як природного ресурсу, а також на 

усвідомлення особистісних витрат води. 

Час експерименту: 21 день. 

Вступ. Вода є найбільш поширеною субстанцією на Землі. 

Однак частка прісної води складає лише близько 3%, тоді як 

основна частина води на планеті припадає на морську воду (рис. 

44). Приблизно 2/3 запасів прісної води зберігається у вигляді 

льодовиків та снігу, а вода, яка безпосередньо доступна для 

використання людини, складає лише близько 1% запасу прісних 

вод. Крім прісної води озер, річок і підземних водоносних 

горизонтів, додатково 8000 кубічних кілометрів накопичено у 

водосховищах.  

 

Рис. 44. Співвідношення прісної (питної) та морської 

(солоної) води на Землі. 

3.3 
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Водні ресурси оновлюються (за виключенням підземних 

вод). Атмосферні опади є головним джерелом води для потреб 

людини та екосистем. Ми використовуємо 8% річних запасів 

відновлюваної прісної води, і відповідно, 26% річного сумарного 

об’єму опадів та 54% доступного стоку. Людство здійснює 

глобальний контроль стоку, виступаючи основним учасником 

гідрологічного циклу (кругообігу води). Існуючого обсягу 

прісних вод вистачило б на все населення земної кулі, якби він 

розподілявся рівномірно. 

Водний дефіцит виникає тоді, коли забезпечення та 

розподілення води не задовольняє потреб у воді суспільства та 

довкілля. Дефіцит води викликає все, що призводить до 

виснаження запасів води, забруднює водойми, руйнує та 

виводить з ладу інфраструктури водопостачання, перешкоджає 

людям доступ до безпечної води, що може спричинити  

водний дефіцит. До таких факторів належать і посухи, 

виснажуючи використання води у сільському господарстві, 

відсутність води в місцях проживання людей, високі тарифи на 

воду, надмірне використання та навантаження на озера, ріки та 

підземні водні горизонти. Водний дефіцит спричинюють також і 

повені, неправильно збудовані гідротехнічні споруди (великі 

дамби і т.п.).  

Останні 50 років спостерігається стійка тенденція до 

зростання потреб у воді та обсягу використання води на одиницю 

населення, що пов’язане як з ростом благополуччя, так і зі 

зростанням кількості населення. На питні потреби людині 

потрібно 2−5 літрів на добу; з урахуванням використання води на 

гігієнічні та побутові потреби (включаючи прання, прибирання, 

купання, миття посуду) людині необхідно 100−200 л води на 

день, або 36−72 м
3 

на рік. З урахуванням же потреб 

промисловості, сільського господарства, сфери соцкультпобуту 

мінімальна норма на одиницю населення оцінюється приблизно в 

1 тис. м
3 
води на рік, а достатня − в 1,7 тис. м

3
.  

Навантаження на внутрішні води зростає разом зі зростанням 

кількості населення та економічним розвитком. З кожним роком 

збільшується кількість людей, що відчули дефіцит води з 

власного досвіду. Усього в країнах, де показник забезпеченості 
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водою нижче рівня достатності, проживає 2,3 млрд. людей. Більш 

ніж 1 млрд. людей на нашій планеті не мають доступу до питної 

води нормальної якості. Кожні двоє з п’яти мешканців нашої 

планети не мають доступу до належних умов санітарії. Серйозно 

страждають від дефіциту води 400 млн. чоловік, щорічно від 

спраги помирає 3,4 млн. людей. 3800 дітей вмирає щодня через 

брак безпечної питної води та належних умов санітарії. 

Мета: дослідження особистісного внеску у витрати води та 

можливих шляхів економії водних ресурсів.  

Ключові терміни: вода, колообіг води, економія води, дефіцит 

води. 

Матеріали: 

− ємність об’ємом 10 л, 

− термометр, 

− секундомір. 

Хід роботи. 

Для виконання експерименту виконайте наступні кроки: 

1) Розрахуйте витрати води у межах власного житла: 

   1.1) Виділіть три джерела витрат води, а саме: душ, кран 1 (у 

ванній кімнаті) та кран 2 (на кухні).  

   1.2) Візьміть ємність (відро) об’ємом 10 л та визначте за 

допомогою секундоміра скільки секунд знадобиться для того, 

щоб набрати 10 літрів води при нормальному використанні для 

кожного з джерел витрат. Дані занесіть в таблицю 33. 

   1.3) Отримані секунди переведіть у л/хв.  

Наприклад: Нехай Вам знадобилося 40 с для того, щоб 

набрати 10 літрів води.  

Отже, щоб перевести 40 с у хв. необхідно наступне: 

при 60 с = 1 хв.,  

       40 с = x хв., 

отже x = 40 с × 1 хв. / 60 с = 0,66 хв. 

Щоб перевести 10 л/40 с у л/хв. необхідно наступне: 
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при 0.66 хв.  − 10 л води,  

            1 хв.  −  у л води, 

отже y = 10 л× 1 хв. / 0,66 хв. = 15,15 л. 

Відповідь: 15,15 л/хв. 

 

   1.4) Розрахуйте кількість витрат води для кожного джерела 

витрат протягом тижня. Для цього щодня протягом тижня 

спостерігайте скільки часу (хв./день) використовується кожне 

джерело витрат води. В кінці тижня просумуйте отримані дані, 

отримавши кількість хв./тиждень. 

   1.5) Розрахуйте кількість літрів води, що витрачається за 

тиждень та за рік, використовуючи отримані Вами дані л/хв. 

(дивись крок 1.3). 

2) Розрахуйте витрати гарячої води: 

    2.1) Використовуючи термометр, виміряйте температуру (°C) 

холодної води, що витрачається з джерел спостереження. Дані 

занесіть у таблицю 2. 

    2.2) Використовуючи термометр, виміряйте температуру (°C) 

гарячої води, яка використовується Вашою сім’єю у 

нормальному режимі. Дані занесіть у таблицю 34. 

    2.3) Розрахуйте кількість витрат гарячої води для кожного 

джерела витрат протягом тижня. Для цього кожного дня 

протягом тижня спостерігайте скільки часу (хв./день) 

використовується кожне джерело витрат води саме при 

споживанні гарячої води. В кінці тижня просумуйте отримані 

дані, отримавши  кількість хв./тиждень. 

    2.4) Розрахуйте кількість літрів гарячої води, що витрачається 

за тиждень, та за рік використовуючи отримані Вами дані л/хв. 

(дивись крок 1.3). 

3) Дослідіть можливі шляхи та методи економії води та її енергії 

(дивись інформаційну примітку 8). Використовуючи таблицю 35, 

сформуйте правила економії води для вашої сім’ї. Введіть 
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правила економії витрат води та дотримуйтесь їх протягом тижня 

спостережень. 

4) Розрахуйте витрати води при дотриманні правил економії. 

Розрахунки ведіть для загального обсягу витраченої води та для 

гарячої води, користуючись таблицею 36. 

 

4) Побудуйте графік щодо витрат води (за тиждень або рік) при 

різних типах її споживання (до та після введення та дотримання  

правил економії) (приклад на рис. 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 45. Графік витрат води (тонн/рік) за різних типів її 

споживання (до та під час дотримання правил економії).  

 

5) Опишіть отримані дані та охарактеризуйте обсяги споживання 

води вашою сім’єю. Назвіть скільки гарячої води споживається. 

Назвіть джерела з яких використовується найбільша кількість 

води у вашому будинку. Який об’єм води вдалося зекономити за 

1 тиждень використовуючи правила збереження водних ресурсів. 

При перерахунку отриманих Вами даних скільки води можна 

зекономити за рік. 

0 1000 2000

до економії 

під час 

економії  

Обсяг гарячої води Загальний обсяг води 

т/р 
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Зробіть висновки. 

Запитання: 

Охарактеризуйте воду, як природний ресурс. 

Охарактеризуйте колообіг води в природі та назвіть джерела 

постачання води для побуту. 

Охарактеризуйте проблему надмірного споживання води. 

Назвіть побутові шляхи витрат води. 

Як побутовим шляхом Ви можете зекономити воду?  

 

Таблиця 33.  

Вимірювання витрат води. 

Джерела витрат води: 

Показники спостережень: Душ Кран 1 Кран 2 

Кількість секунд необхідна 

для витрат 10 літрів води при 

нормальному використанні,   

с 

   

Кількість літрів на хвилину, 

л/хв. 
   

Спостереження витрат води протягом тижня 

(кількість хв. за яких використовується джерело): 

День 1, 

хв. / день 
   

День 2, 

хв. / день 
   

День 3, 

хв. / день 
   

День 4, 

хв. / день 
   

День 5, 

хв. / день 
   

День 6, 

хв. / день 
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Продовження таблиці 33 

загальна кількість хвилин, 

хв. / тиждень 
   

Кількість літрів води, що 

використовуєте протягом 

тижня, 

л / тиждень 

   

Кількість літрів води, що 

використовуєте протягом 

року, 

л / р 

   

 

Таблиця 34.  

Вимірювання витрат гарячої води. 

Джерела витрат води: 

Показники спостережень: Душ Кран 1 Кран 2 

Температура води до 

нагрівання (холодної води), 

°C 

   

Температура гарячої води за 

звичайного режиму 

споживання, 

°C 

   

Спостереження витрат гарячої води протягом тижня 

(кількість хв. за яких використовується джерело): 

День 1, 

хв. / день 
   

День 2, 

хв. / день 
   

День 3, 

хв. / день 
   

День 4, 

хв. / день 
   

День 5, 

хв. / день 
   

День 6, 

хв. / день 
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Продовження таблиці 34 

загальна кількість хвилин, 

хв. / тиждень 
   

Кількість літрів гарячої води, 

що використовуєте протягом 

тижня, 

л / тиждень 

   

Кількість літрів води, що 

використовуєте протягом 

року, 

л / рік 

   

Таблиця 35.  

Шляхи економії води. 

Загальні шляхи економії: 

1  

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

 

Шляхи економії у ванній кімнаті: 

1  

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
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Продовження таблиці 35 

Шляхи економії на кухні: 

1  

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

 
 

Таблиця 36.  

Вимірювання витрат води при дотриманні правил економії. 

Спостереження 

витрат води: 

Загальні витрати 

води 

Витрати гарячої 

води 

Душ 

 

Кран 

1 

Кран 

2 

Душ 

 

Кран 

1 

Кран 

2 

День 1, 

хв. / день 
   

   

День 2, 

хв. / день 
   

   

День 3, 

хв. / день 
   

   

День 4, 

хв. / день 
   

   

День 5, 

хв. / день 
   

   

День 6, 

хв. / день 
   

   

Загальна 

кількість хвилин, 

хв. / тиждень 
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Продовження таблиці 36 

Кількість літрів 

води, що 

використовуєте 

протягом тижня, 

л / тиждень 

   

   

Кількість літрів 

води, що 

використовуєте 

протягом року, 

л / р 

   

   

 

Інформаційна примітка 8.  Шляхи економії води в побуті. 

 

Насамперед ставимо лічильники – це перший обов’язковий 

фактор на шляху до економії. Ви будете платити тільки за ту 

воду, яку самі витрачаєте. 

І головне з його допомогою ви можете перевірити 

прихований витік. Досить перед сном записати показання 

лічильника та вранці, не включаючи воду, перевірити їх. Якщо 

показники залишилися незмінними – все в порядку, якщо ж ні, 

значить, кожну ніч ви втрачаєте воду, що за місяць 

перетворюються на відчутні втрати. 

Виявити витік зовсім не складно. Насамперед потрібно 

перевірити бачок унітазу. Саме в санвузлі найчастіше і 

втрачається вода.  

Перевірити бачок на витік можна таким чином: знімаємо 

кришку і капаємо в воду трохи харчової фарби. Якщо через 

кілька хвилин фарба протікає в унітаз, значить, витік має місце і 

потрібно терміново вживати заходів. 

Перевірте також і крани. Навіть рідкісні крапельки за рік 

можуть накапати майже тонну води, що витрачається даремно. 

Спробуйте при чищенні зубів не тримати кран відкритим 

весь час, відкривайте його по необхідності або налийте потрібну 

кількість води в склянку. Економія води виходить досить суттєва 
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– близько семисот літрів на тиждень, це за умови, що сім’я 

складається з чотирьох осіб. 

Попросіть чоловіків у сім’ї не витрачати воду дарма під час 

гоління. Це заощадить приблизно триста літрів на тиждень. 

Якщо рішення економити – серйозне, то варто переглянути 

звички. Наприклад, поміняйте щоденний прийом ванної на 

ополіскування під душем. Поніжитися в запашній піні можна 

один, максимум два рази на тиждень. І в цьому випадку економія 

води буде значною. Приймаючи душ, не використовуйте сильний 

тиск води постійно, а тільки тоді, коли потрібно змити піну. До 

речі, існують економічні розсіювачі для душу, встановивши 

такий, ви заощадите до 50% води при кожному прийомі. 

Допомагає і правильне використання пральної машини. 

Насамперед почитайте інструкцію до неї. Напевно там є 

інформація про режими економною прання, використання яких в 

комплексі з повним завантаженням машини піде на користь 

заощадженню. 

Не використовуйте унітаз замість відра для сміття, 

виливаючи туди залишки супу або чайної заварки. Краще 

частіше виносити сміття, ніж перевитрачати воду. 

Економія води в будинках і квартирах можлива і при митті 

посуду. Для цього варто лише звикнути мити її не під проточною 

водою, а в окремій ємності. Ополіскуйте посуд під маленьким 

тиском води. Якщо ви користуєтеся посудомийною машиною, то 

завжди заповнюйте її повністю. Так ви заощадите приблизно 

сорок літрів при кожному використанні. 

Овочі і фрукти можна помити, не використовуючи проточну 

воду, набравши її в будь-яку ємність. Не використовуйте 

проточну воду і для розморожування м’яса. Краще розморозьте 

його заздалегідь. 
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Дослідження шляхів переробки  

та економії паперу  

 

Резюме: дослідження направлене на вивчення шляхів переробки 

та економії паперу; усвідомлення ролі вторинного використання 

паперу для збереження енергетичного потенціалу 

невідновлюваних джерел (лісових, водних, та земельних 

ресурсів) для майбутніх поколінь; а також на аналіз 

особистісного внеску у витрати та економію паперу. 

Час експерименту: 2-3 год. 

Вступ. Паперові товари відіграють роль у більшості аспектів 

нашого життя, від журналів, які ми читаємо, до картонної 

коробки від яєць, та листів, які надходять поштою. Навіть при 

такому масштабному застосуванні в побуті паперові матеріали 

являються одними з найбільш придатних для переробки. 

Переробка паперу – процес перетворення відходів паперу в 

нову паперову продукцію. Перша фаза переробки використаного 

паперу включає його подрібнення на дуже дрібні частинки у 

пристрої, що нагадує величезний міксер. Потім у цю подрібнену 

масу додається вода. В результаті утворюється густа маса, яка 

потім просіюється через дрібне сито. Щоб видалити з паперу 

друкарську фарбу, іноді використовують спеціальні хімічні 

засоби або стиснуте повітря. Паперова маса, що утворилася в 

результаті цих дій, прасується між величезними гарячими 

валами, які вичавлюють з неї залишки води і висушують, 

готуючи до перетворення на папір. Папір, отриманий з 

макулатури, має сірий відтінок, оскільки всю друкарську фарбу 

видалити неможливо. Звичайно ж, папір, отриманий з 

макулатури, згодом можна вибілити, проте це потребує 

застосування шкідливих для навколишнього середовища та 

3.4 
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працівників хімікатів, тому останнім часом від цієї процедури 

все частіше відмовляються. 

З усіх типів побутових твердих відходів папір має один із 

найбільш високих ступенів для повторного використання. У 2010 

році понад 60 відсотків паперу, виробленого в Сполучених 

Штатах, було повернуто до споживача шляхом ресайклінгу. Ця 

цифра особливо справляє враження у світлі того, що в 

середньому людина використовує близько 272 кг паперових 

продуктів щорічно. У Великій Британії переробляється близько 

30% всієї макулатури, у Нідерландах і Японії – 50%, а середній 

показник у світі складає 35%.  

Серед усіх типів паперу газетний папір та картонні коробки 

мають ступінь переробки більше 70%. У телефонних довідників, 

навпаки, ступінь переробки один із найнижчих, а саме 20%. Про 

це свідчать дані управління з охорони навколишнього 

середовища США. Близько 700000 тонн телефонних довідників 

не піддаються переробці та відправляються на сміттєві полігони. 

Переробка паперу несе численні переваги для 

навколишнього середовища. Якщо здавати на переробку 

паперові продукти і картон, ваш внесок у вигляді кожної 

переробленої тонни зберігає в середньому 17 зрілих дерев, 26000 

літрів води, 4100 кіловат годин, 2,5 м
3
 територій під полігонами 

сміттєзвалищ.  

Дослідження, проведене Пенсільванським університетом, 

виявило, що якщо компанія Майкрософт замінить встановлені за 

замовчуванням поля у документах Word з 2,54 см на 1,91 см, це 

щорічно даватиме економію в $ 120000 у вартості паперу та 

зменшенні відходів. Що стосується лісів, дослідження стверджує, 

що такий крок збереже 28,8 га лісів на Землі. 

Обробка повторно використовуваних матеріалів вимагає 

менше енергії, ніж обробка матеріалів первинного виготовлення. 

Наприклад, для переробки паперу з відходів необхідно менше 

енергії, ніж при виробництві паперу з нового лісового масиву, 

оскільки не потрібно зрізувати дерева, виготовляти лісоматеріал 

та переробляти його на папір. 
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Переваги вторинного використання паперу: 

– Економія енергії, і цим самим збереження енергетичного 

потенціалу з невідновлюваних джерел (лісу, води, земельних 

ресурсів) для майбутніх поколінь. 

Наприклад: виготовлення переробленого паперу 

використовує на 80% менше води, на 65% менше енергії, ніж 

виробництво первинного паперу. 

– Скорочення забруднення та викидів. 

Наприклад: виготовлення переробленого паперу спричиняє 

на 95% менше забруднення атмосферного повітря, ніж 

виробництво первинного паперу. 

– Заощадження коштів на виробництво товару через 

зменшення собівартості паперу, що гарантує більш 

конкурентоспроможні за ціною товари. Перероблений папір є 

економічно важливим світовим товаром.  

Наприклад: з отриманого в результаті переробки паперу в 

Сполучених Штатах Америки близько 40 % експортується в інші 

держави; решту 60 % стають новими продуктами, такими як 

газетний та офісний папір, тарний картон та картон для коробок.  

 

Мета: аналіз процесу переробки паперу та усвідомлення ролі 

вторинного використання паперу для збереження енергетичного 

потенціалу невідновлюваних джерел.  

Ключові терміни: папір, вторинна сировина, лісові ресурси, 

ресайклінг, макулатура, переробка, невідновлювані джерела 

енергії. 

Матеріали: 

– використаний папір, 

– збільшувальне скло, 

– ножиці, 

– сито (екран для виготовлення паперу) − дивись крок 2.1. 

– блендер, міксер або макогін − дивись крок 2.3. 

– праска. 



~ 136 ~ 
 

Хід роботи. 

Для виконання дослідження виконайте наступні кроки: 

1) Проаналізуйте структуру паперу: 

   1.1) Роздивіться за допомогою збільшувального скла кожен з 

різних типів використаного паперу, який Ви зібрали. Чи бачите 

ви ледь волохаті нитки на поверхні паперу (рис. 46)?  

Листок паперу існує як єдине ціле завдяки крихітним ниткам 

рослинного матеріалу, що називаються волокнами. Коли волокна 

притиснуті один до одного, вони перекривають одне одного, що 

надає паперу свою форму і структуру. Джерелом волокна 

являється целюлоза − основний будівельний блок всіх клітин 

рослин. Дайте відповідь чи усі волокна на розглянутих Вами 

типах паперу одинакові, чи, можливо, деякі довші або товщі, ніж 

інші? 

 
  

Рис. 46. Папір під мікроскопом. 

1.2) Розірвіть папір на дрібні шматочки. Розгляньте  за 

допомогою збільшувального скла рвані краї кожного типу 

паперу. Порівняйте різницю у волокнах різних типів паперу 

(газети, офісний папір, картон).  

2) Зробіть папір власноруч з попередньо використаного паперу: 
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   2.1) Для виготовлення паперу необхідно зробити екран, який 

служитиме формою майбутнього паперу. Екран може бути 

різного розміру, форми, товщини. 

Для створення екрану пропонуємо використати рамку для 

фотографій або будь який каркас (дерев’яний, пластмасовий, 

залізний). За допомогою степлера або скотчу необхідно якомога 

щільніше натягнути антимоскітну сітку (цупку сітчасту тканину) 

на рамку (рис. 47а).  

Також екраном може служити звичайна ємність (ванночка) 

та антимоскітна сітка з незначно більшою площею ніж дно 

ємності  (рис. 47б).  

За бажанням можна використати уже готове борошняне сито. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 47. Схематичне зображення екрану для переробки паперу. 

 

   2.2) Подрібніть використаний папір (газетний, офісний) на 

невеликі смуги за допомогою ножиць (рис. 48). 

 

cітка повинна бути 

щільно натягнута на 

рамку 

відріжте частину 

cітки площею трохи 

більше ніж дно 

ємності 

б 

а 
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Рис. 48. Подрібнений використаний папір. 

 

   2.3) Помістіть подрібнений папір у блендер (рис. 49а), додайте 

теплу воду (у співвідношенні папір:вода – 1:5) та залиште 

настоятися протягом 30-45 хв. Запустіть блендер на високій 

швидкості протягом приблизно 30 секунд.  

 

 
                                   а                                                     б  

Рис. 49. Розтирання використаного паперу та води у блендері 

для отримання суспензії. 
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В результаті Ви отримаєте суспензію (рис. 49б). Суспензія 

містить целюлозу, що розщепилася на окремі волокна, при 

швидкому змішуванні з водою. Якщо під руками не виявиться 

блендера (міксера), можна розтерти настояну масу (папір та 

воду) вручну за допомогою макогону (рис. 50). 

 

Рис. 50. Можливі матеріали для перетирання використаного 

паперу (блендер (міксер) або макогін). 

   2.4) Нанесіть суспензію на попередньо виготовлений екран 

(дивись крок 2.1). Це можна зробити декількома шляхами: 

       2.4.1) Акуратно вилити суспензію на екран (рис. 51).  

 
Рис. 51. Екран з суспензією із розтертого використаного 

паперу. 

       2.4.2) У випадку значної кількості суспензії, її можна 

помістити у ємність, площею дна незначно більшою за рамку 

екрану. Екран акуратно опускають в суспензію, так щоб 
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поверхня сітки заповнилася матеріалом (рис. 52), після чого 

повільно піднімають рамку вгору у горизонтальному положенні, 

при цьому не перевертаючи її (рис. 53).  

 

Рис. 52. Схематичне зображення занурення рамки в 

суспензію паперу. 

 

Рис. 53. Зображення правильного виймання екрану, 

заповненого суспензією паперу. 

   2.5) Дайте воді стекти з екрану. Акуратно зберіть надлишкову 

вологу (промокніть) за допомогою газети, губки чи тканини (рис. 

54а). Постеліть на папір тканину та просушіть за допомогою 

праски.  

   2.6) Акуратно виберіть папір разом з тканиною з екрану (рис. 

54б) та залиште на відкритому повітрі до повного просихання.  
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   2.7) Відділіть тканину від паперу (рис. 54в). Новий аркуш 

паперу готовий до використання. 

 

 

 

 

 

             а                                  б                                        в   
 

Рис. 54. Зображення методів просушування паперу. 

 

3) Визначте особистісний внесок у витрати паперу: 

   3.1) Протягом місяця в межах Вашої сім’ї зберіть усе, що 

зроблено з паперу, включаючи газети, журнали, офісний папір, 

пакувальний папір, картон від упаковок чи коробок.  

   3.2) В кінці місяця зважте увесь папір (у кг), що Ви назбирали. 

Підрахуйте кількість рулонів туалетного паперу, що використано 

за місяць, та кількість рулонів паперових рушників. Їх масу 

додайте до загальної.  

   3.3) Розрахуйте скільки кг витраченого паперу припадає на 

одного члена вашої родини (кг/людину). Для цього поділіть 

отриману масу паперу на кількість членів вашої сім’ї. 

   3.4) Розрахуйте скільки кг/людину витраченого паперу 

припадає на одного члена вашої родини на рік, помноживши дані 

за місяць на 12. Такі ж розрахунки зробіть за 10 років, 

помноживши дані за рік на 10. 

   3.5) Розрахуйте кількість дерев, які зрізано щоб забезпечити 

одного члена вашої сім’ї паперовими ресурсами на місяць 

використовуючи формулу: 

k = 24 × m / 1000, 

де k – кількість дерев (шт.) з розрахунку що в середньому на 

виробництво 1000 кг паперу використовується 24 дерева; 

    m – маса паперу (кг), витраченого за місяць. 
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Зробіть розрахунки для річного та десятирічного 

використання паперу. Дані занесіть у таблицю 37. 

      3.6) Розрахуйте об’єм води (л), що витрачено щоб 

забезпечити одного члена вашої сім’ї паперовими ресурсами на 

місяць використовуючи формулу: 

v = 70000 × m / 1000, 

де v – об’єм води (л) з розрахунку що на виробництво  

           1000 кг паперу використовується до 70000 л води; 

     m – маса паперу (кг), витраченого за місяць. 

Зробіть розрахунки для річного та десятирічного 

використання паперу. Дані занесіть у таблицю 37. 

   3.7) Розрахуйте кількість електроенергії (кВт год.), що 

витрачено щоб забезпечити одного члена вашої сім’ї паперовими 

ресурсами на місяць використовуючи формулу: 

e = 11000 × m / 1000, 

де e – кількість електроенергії (кВт год.) з розрахунку, що на 

виробництво 1000 кг паперу в середньому використовується 

11000 кВт год. електроенергії; 

     m – маса паперу (кг), витраченого за місяць. 

Зробіть розрахунки для річного та десятирічного 

використання паперу. Дані занесіть у таблицю 37. 

4) Розрахуйте ресурси, які Вам вдасться зберегти в разі 

переробки використаного Вами паперу: 

   4.1) Розрахуйте кількість дерев, які вдасться зберегти в разі 

переробки використаного протягом місяця Вами паперу 

використовуючи формулу: 

Rk = m / 69, 

де Rk – кількість збережених дерев (шт.) з розрахунку що при 

переробці 69 кг макулатури зберігається одне дерево; 

     m – маса паперу (кг), витраченого за місяць. 

Зробіть розрахунки для річного та десятирічного ресайклінгу 

використаного Вами паперу. Дані занесіть у таблицю 37. 

      4.2) Розрахуйте об’єм води (л), яку вдасться зберегти в разі 

переробки використаного протягом місяця Вами паперу 

використовуючи формулу: 

Rv = 26000 × m / 1000, 
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де Rv – об’єм збереженої води (л) з розрахунку що ресайклінг 

1000 кг паперу зберігає в середньому 26000 л води; 

     m – маса паперу (кг), витраченого за місяць. 

Зробіть розрахунки для річного та десятирічного ресайклінгу 

використаного Вами паперу. Дані занесіть у таблицю 37. 

   4.3) Розрахуйте кількість електроенергії (кВт год.), що вдасться 

зберегти в разі переробки використаного протягом місяця Вами 

паперу використовуючи формулу: 

Re = 4100 × m / 1000, 

де Re – кількість електроенергії (кВт год.) з розрахунку що 

ресайклінг 1000 кг паперу зберігає в середньому 4100 кВт год. 

електроенергії;  

     m – маса паперу (кг), витраченого за місяць. 

Зробіть розрахунки для річного та десятирічного ресайклінгу 

використаного Вами паперу. Дані занесіть у таблицю 37. 

Таблиця 37.  

Вимірювання витрат та економії ресурсів у випадку ресайклінгу 

використаного паперу та без ресайклінгу. 

Витрачені ресурси / 1 людину 

Ресурси: 

без переробки у випадку переробки 

місяць рік 10 років місяць рік 10 років 

маса 

витраченого 

паперу, 

кг 

      

кількість 

зрізаних дерев, 

штук 

      

води, 

л 
      

електроенергії, 

кВт год. 
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5) Опишіть отримані дані та охарактеризуйте обсяги споживання 

паперу вашою сім’єю. Назвіть обсяги паперу, що ви здаєте на 

переробку (здаєте макулатуру) та скільки викидаєте в перемішку 

разом з іншим побутовим сміттям. 

Зробіть наступні обговорення: 

– Порівняйте обсяги витрачених ресурсів (лісу, води та 

електроенергії) до та після ресайклінгу спожитого вами паперу.   

– Виходячи з отриманих даних використання Вами паперу 

опишіть який вплив особисто Ви спричиняєте лісовим та водним 

екосистемам на Землі та які можливі наслідки такого впливу. 

– Поміркуйте над наслідками, якщо кожен мешканець планети 

використовуватиме папір у такому ж режимі та обсязі як Ви, 

виходячи з того що населення планети станом на 2013 рік 

складає більше 7 мільярдів людей, та невпинно зростає.  

Зробіть наступні висновки: 

– про роль ресайклінгу паперу для збереження енергетичних 

запасів біосфери; 

– про наслідки надмірного використання паперу для лісових, 

водних та інших екосистем; 

– надайте та обґрунтуйте Ваше бачення як змінюються обсяги 

використання та переробки паперу з кожним роком.  

 

Запитання: 

 

Який папір ви отримали? Де його можна використовувати? 

Які екологічні проблеми виникають при виробництві паперу? 

Окресліть можливі шляхи їх вирішення. 

Чому такою важливою є економія енергії шляхом вторинного 

використання? 

Яку вторинну сировину, крім паперу, найдоцільніше 

переробляти і чому? 
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Покажчик термінів 

 

алелопатія   35   37   41 

атмосфера  76   77   88   105 

біомаса   26  28   31   32   51   53   55   56   59   66   79 

біопотенціал   94   95   100   102 

біосфера  7   9   10   13   69   94   95 

біоценоз   15   16   18   20   21   22   36   42   44    
50   51   53   54   55   58   59   62 

вертикальна структура угруповання  51   53 

вид   13   14   15   16   17   18   19   20   21   23    
24   36   42   43   44   45 

видова рясність   15   18 

видова структура   15   18   22   51 

видова структура угруповання   53 

видове багатство   13  18   21 

видове різноманіття   13   18   19   22 

вирівняність 13   15   20 

вичерпні ресурси 10   105 

відновні ресурси  95   105   108  133  135   

відсоток проростання насіння 42  44  45   

вода 47  133  134   138   

вторинна сировина  135 

вугілля  69 

гербіцид   35 

глобальне потепління   71 

дефіцит води  123   124 

діоксид вуглецю  76 

домінування  13   15   20 

екологічна свідомість  2   9   107   108 



~ 155 ~ 
 

екологічний слід (Ecological Footprint)    94 

економія води   122 

екосистема  9   13   51 – 55  59  144 

екстракт   37 – 41  

електроенергія   10   69  71  117 120  133 

енергетична криза  69   71   74 

енергія  69   118    

енергозбереження  118 

енергоресурси  70   74   79   117 

життєвий цикл речей   60  61   62   106 

забрудники 88  91  93 

клімакс   51   53   59    

колообіг води  124  127   

конкурентна структура 13  22  50 

конкуренція  42  44  50   

лісові ресурси  10  16  43   133   135   144 

макулатура   99   110   135   142 

мікрочастки   69  88   90 

морфометричні параметри  44  48  49  83 

навколишнє середовище  8  42  44  86  94  95  101  106  134 

нафта  69 – 74  96 

невичерпні ресурси   10   105  

невідновлювані джерела енергії     95   105   108  133  135   

невідновні ресурси    95   105   108  133  135   

ніша  42  44 

освітлення  75   119   121 

особина   16   17   18   42   43   44   65 

папір 133 – 148  

парниковий ефект   69   71   74   78   156 

парникові гази   77   79  84 
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переробка   79   134   135 

пил   86 – 88 91   118 

повітря  43   66   76   78   79   81   83   84   86 – 93  

подібність   15   21   53   58 

подібність фітоценозів  15   21   53   58 

популяція  42 – 50  

природний газ  71   96  

просторова структура угруповання  53 

ресайклінг 10  105   108   109   142   133  144 

ресурси   10   42   94   105 – 143  

рясність виду   53   55 

СО2  71   76   77  79  80 – 84    

сортування сміття   107   110 

сукцесійний ряд   53   56 

сукцесія   51   53   59 

суспензія   37   139 

токсичний   37 

угруповання   15    18 – 21     52 – 53  

умови   10   14   91   93   105   108   132 

фактори  10   51   107   108 

чисельність виду   53 

щільність   18   42   43   44   50 

ярусність фітоценозу    53 
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Проекти екопросвіти та екодіяльності в 
Україні 

 

http://bio.chnu.edu.ua/chf/ 

Регіональна програма екологічних спостережень 

«Екоінформаційний фонд Чаргаффа» – це освітня та наукова 

програма для початкових і середніх шкіл, спрямована на 

залучення учнів до оцінки екологічного стану регіону. Крім того, 

дана Програма є важливим інструментом для обміну 

екологічними ідеями між спеціалістами, які безпосередньо 

опікуються екологічною освітою в регіоні. Це рідкісний досвід 

співпраці ВНЗ із ЗНЗ регіону: кафедра екології та біомоніторингу 

ЧНУ школи-філії Чернівецької області. У рамках Програми учні 

разом з учителями доступними методами проводять моніторинг 

різних екосистем відповідного населеного пункту. 

 

http://www.chocentum.com.ua  

Чернівецький обласний центр еколого- натуралістичної творчості 

учнівської молоді. Одне з найважливіших завдань ЧОЦЕНТУМ – 

виховання молоді з високим рівнем екологічних знань, на базі 

яких формуватиметься їх екологічна свідомість і культура, 

здійснюється через залучення школярів до занять в гуртках «Юні 

екологи», «Юні друзі природи», «Юні натуралісти», в лекторії 

для молодших школярів «Природа – наш дім», до членства в 

обласному дитячому екологічному товаристві «Паросток» - 

ініціаторів численних експедицій, акцій та операцій по 

збереженню біорозмаїття, вивченню стану і впорядкуванню 

водойм регіону; проведення фестивалів, конкурсів тощо. 

 

https://sites.google.com/site/ecoprosvita/ 

ЕКОПРОСВІТА – центр екологічної освіти. Сайт спрямований на 

вчителів шкіл та учнів, для розвитку екологічної грамотності та 

екопросвіти молоді. Тут розміщені методичні розробки та 

експрес-методики із залученням наукових експериментів, арт-

проектів, рольової ігрової діяльності, екскурсій та тренінгів у 

природі, з метою продемонструвати ресурси в шкільних умовах 

для екоосвіти та ековиховання молоді. 

http://bio.chnu.edu.ua/chf/
http://www.chocentum.com.ua/
https://sites.google.com/site/ecoprosvita/
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http://blognauki.in.ua 

Блог відділу науки національного природного парку 

«Хотинський» – ресурс на якому розміщена інформація 

пов’язана з дослідженням навколишнього природного 

середовища, та результати діяльності науковців. 

 

http://www.rec.org  

Регіональний екологічний центр для Центральної і Східної 

Європи (РЕЦ) – це міжнародна організація, мета якої сприяти 

вирішенню проблем навколишнього середовища. Центр досягає 

поставленого завдання шляхом налагодження співпраці між 

урядами країн, громадських організацій, ділових кіл та інших 

природоохоронних установ, а також підтримуючи вільний обмін 

інформацією та участю громадськості в процесі прийняття 

рішень щодо питань довкілля. 

 

http://ecoclubua.com/  

Екоклуб «Зелена Хвиля» - це екологічна організація студентів та 

випускників Національного університету «Києво-Могилянська 

академія». Сайт містить інформацію про роботу організації в 

сфері збереження навколишнього природного середовища 

шляхом освітньої діяльності та практичних заходів, останні 

новини в Україні та світі, що торкаються екологічної тематики, 

природоохоронні акції та проекти та ін. 

 

http://wwf.panda.org/uk  

Всесвітній фонд природи – це міжнародна природоохоронна 

організація, місія якої полягає у тому, щоб зупинити деградацію 

природних систем планети та побудувати майбутнє, у якому 

людина та природа будуть жити у гармонії. В Україні діяльність 

WWF зосереджена на охороні прісноводних біотопів в дельті 

Дунаю та охороні лісових ресурсів у Карпатських горах. Крім 

того, Всесвітній фонд природи проводить в Україні такі кампанії 

як “Година Землі”, кліматичний тур “Клімат змінюється. Час 

діяти разом!” та інші. 

 

http://blognauki.in.ua/index.php
http://www.rec.org/
http://ecoclubua.com/
http://wwf.panda.org/uk
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http://www.necu.org.ua  

Національний екологічний центр України (НЕЦУ) – одна з 

перших екологічних громадських організацій національного 

рівня, зареєстрованих у незалежній Україні, діяльність якої 

спрямована на донесенні позицій фахівців в охороні довкілля до 

посадовців, які приймають рішення у різних галузях 

господарства. НЕЦУ має 24 територіальних відділення, що діють 

по всій Україні. 

 

http://eremurus.org  

Громадська екологічна організація Еремурус – Громадська 

екологічна організація “Еремурус” створена у 1982 р. в м. 

Ташкент (Узбекистан). З 2001 року працює в Києві. Основними 

напрямками діяльності організації є: впровадження з 2002 року 

міжнародного шкільного освітнього проекту з раціонального 

використання ресурсів та енергії SPARE в усіх областях України; 

розробка низки навчально-методичних матеріалів з питань 

сталого розвитку, пом’якшення змін клімату та 

енергозбереження; підготовка викладачів, керівних кадрів 

навчальних закладів; формування свідомої мотивації до 

енергоефективної поведінки, залучення молоді до участі в 

практичних заходах та проектах, привернення уваги суспільства 

до раціонального використання ресурсів та енергії. 

 

http://nauka.in.ua  

Український науковий клуб – Громадська неприбуткова 

організація, заснована 2007 року в Києві. УНК має на меті 

об`єднання українських науковців для сприяння реорганізації 

наукової сфери в нашій державі так, щоб фундаментальні наукові 

дослідження в Україні досягли світового рівня, а вся система 

функціонування, фінансування, регулювання галузі працювала б 

ефективно, орієнтуючись на кращі світові зразки та практики. 

 

http://pryroda.in.ua  

Природа України – це спроба створити унікальний інтернет-

ресурс, який би став епіцентром інформаційного середовища у 

сфері охорони природи та екології; виконував би роль головного 

http://www.necu.org.ua/
http://eremurus.org/
http://nauka.in.ua/
http://pryroda.in.ua/
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новинарного та енциклопедичного джерела для всіх, хто 

небайдужий до своєї рідної української природи та землі; 

об’єднав би усіх зацікавлених та задіяних у сфері охорони 

довкілля у своєрідну соціальну мережу та став би осередком 

проведення всеукраїнських кампаній на захист природи. 

 

http://beiukr.blogspot.com  

БЕР складається із правників, журналістів, спеціалістів-екологів, 

залучає до співпраці інших журналістів та неурядові організації, 

а також сприяє проведенню їхніх власних розслідувань та іншій 

діяльності, спрямованій на захист довкілля та здоров'я людей; 

попередження екологічних негараздів. Основні форми діяльності 

БЕР: розслідування, надання правової допомоги в сфері захисту 

екологічних прав, інформаційно-аналітична діяльність та 

допомога засобам масової інформації. Основними напрямками 

досліджень БЕР на даний час є небезпечні відходи (в тому числі 

їх транскордонне переміщення) та небезпечні виробництва, зміна 

клімату та викиди парникових газів, СОЗ, збереження 

біорізноманіття та запобігання незаконній торгівлі видами що 

зникають, збереження природно-заповідного фонду та інше. 

 

http://www.dossier.org.ua  

Міжнародна благодійна організація "Інформаційний центр 

"Зелене досьє" є міжнародною благодійною організацією, яка 

здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, 

спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, 

добровільності та самоврядування i не має мети отримання 

прибутку. Організація поширює свою діяльність на території 

України, Білорусі, Франції та інших держав. 

 

www.ecoleague.net  

Офіційний сайт Всеукраїнської екологічної Ліги (ВЕЛ), який 

містить інформацію про діяльність організації, останні події: 

конкурси, семінари, фестивалі, природоохоронні акції, видавничі 

проекти і т. п.  

 

http://beiukr.blogspot.com/
http://www.dossier.org.ua/
http://www.ecoleague.net/
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www.eco.com.ua  

Відкритий інформаційний проект "ІНТЕР-ЕКО" Вінницької 

міської природозахисної громадської організації "ІНТЕР-ЕКО". 

Мета проекту: підтримка вільного обміну досвідом та 

інформацією у сфері збереження довкілля; сприяння 

налагодженню громадського інформаційного поля екологічного 

спрямування; підвищення поінформованості суспільства з питань 

охорони довкілля; залучення широких кіл громадськості до 

розв'язання екологічних проблем.  

 

http://epl.org.ua  

Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» 

(ЕПЛ) заснована у 1994 році з метою надання допомоги у захисті 

екологічних прав фізичним та юридичним особам, сприяння 

розвитку природоохоронної справи, екологічної освіти, науки та 

культури.  

 

www.ekomir.crimea.ua  

Сайт громадської екологічної організації „Кримська 

Республіканська Асоціація “Екологія та світ”.  

 

www.ulrmc.org.ua  

Сайт Українського центру менеджменту землі та ресурсів 

(УЦМЗР), що є неприбутковою недержавною організацією, 

створеною Українським інститутом досліджень навколишнього 

середовища і ресурсів та Altarum, в минулому Мічиганським 

інститутом досліджень навколишнього середовища (ERIM), 

США. Завданням УЦМЗР є застосування даних дистанційного 

зондування Землі, цифрової картографії, географічних 

інформаційних систем та інших інформаційних технологій з 

метою підтримки процесу прийняття рішень на державному рівні 

та в приватному секторі як в Україні, так і в регіоні.  

 

http://letsdoit.org.ua  

“Зробимо Україну чистою!” – рух молодих, ініціативних та 

аполітичних людей, мешканців Києва та громадян України, що 

об’єдналися заради однієї мети – врятувати країну від 

http://www.eco.com.ua/
http://epl.org.ua/
http://www.ekomir.crimea.ua/
http://www.ulrmc.org.ua/
http://www.ulrmc.org.ua/
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екологічної катастрофи, пов’язаної з постійно зростаючим 

забрудненням її природних ресурсів. Волонтери руху “Зробимо 

Україну чистою!” 5 червня 2010 року здійснили перше 

прибирання київських парків, а вже наступного року планують 

охопити акцією всю країну. 

 

http://greencubator.info  

Програма підтримки енергетичних інновацій Greencubator – 

ініціатива, що прагне перетворити Україну в конкурентоздатну 

державу через енергетичні інновації. Команда Greencubator’a 

реалізує ряд проектів, головних серед яких є серія конференцій 

“Енергоефективні Університети”, що об’єднують зусилля 

керівників українських Вузів, бізнесу, громадських організацій у 

перетворенні українських університетів в ростки 

енергоефективності, що стануть прикладом для всієї країни, та 

Greencubator EnergyCamp’и – неофіційні зібрання для 

обговорення проблем можливостей і перспектив української 

енергетики в контексті економіки та екології.  

 

http://greencubator.info/
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