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Анотація 
В статті розкрито зміст екологічного забезпечення агроекосистеми природною 

сировиною для обробітку ґрунту, а саме мікро- та макроелементи. Такі елементи, як азот, 
фосфор сірка легко пересуваються та здатні до їх реутилізації. 
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Abstract 
The content of ecological providing of agrarian ecological system by nature  materials to land 

cultivation such as micro- and macroelements. Such elements as nitrogen, phosphorus and sulfur 
easily move and are able to reutilization.  
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У результаті виникнення проблем, пов’язаних з формуванням 
екологічно стійких агроландшафтів і систем землекористування, 
відтворенням родючості та охороною ґрунтів, створенням 
високоефективного сільськогосподарського виробництва [3]. Кожній 
новій людині для вирощування продукції, необхідно 0,4 га ріллі, проте 
резерв орних земель на планеті вичерпний. За підрахунками фахівців, 
потенційно придатних земель потрібно приблизно 3,23 млрд. га. Уже 
використовується 1,5 млрд. га. Але розорювання решти – приблизно 1,7 
млрд. га – різко підірве екологічний режим господарських територій і 
викличе значний спад урожайності. 

Продукти харчування виробляються галузями сільського 
господарства (рослинництво і тваринництво) у створених задля цього 
агроекосистемах [1]. Це вторинний, змінений людиною біоценоз; штучно 
створене угрупування рослин, тварин, грибів і мікроорганізмів у вигляді 
посівів або насаджень культурних рослин. Внаслідок цього потрібно 
постійно втручатися у функціонування агробіоценозу, щоб запобігти 
небажаним сукцесіям [2]. 

Основними компонентами агроекосистеми є: 
– Культурні рослини, які висіваються чи висаджують задля отримання 

врожаю або підвищення якості ґрунту; 
– Свійські тварини; 
– Адвентивна рослинність, яка є неминучим супутником культурних 

рослин; 
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– Мікроорганізми ґрунту і гною; 
– Різноманітні тварини(безхребетні, гризуни та птахи), які пов’язані 

ланцюгами живлення із посівами і фермами; 
– Паразитичні бактерії, гриби і віруси, що викликають захворювання 

культурних рослин і свійських тварин. 
Головною ланкою агроекосистем є зелені рослини, які забезпечують 

первинне отримання органічних речовин і надають агроекосистемам 
властивостей автотрофності. Роль гетеротрофної ланки виконують 
сільськогосподарські тварини. 

Зі споживацької точки зору агроекосистемам дуже важлива 
екологічна чистота середовища рослин і тварин, її забруднення знижує 
врожаї, продуктивність худоби та якість продукції [1]. 

Природна родючість ґрунту залежить від кількості в ньому речовин 
таких, як мікро- та макроелементів, органічних компонентів – гумусу, а 
також водного, повітряного й теплового режимів. Ефективну родючість 
ґрунту визначають розміром одержаного врожаю. У зв’язку із сильним 
погіршенням ґрунтів у всьому світі значно погіршився, особливо після 
Другої світової війни, вчені – аграрії та екологи – почали займатися 
екологічним значенням ґрунтів і шукати шляхи їх відтворення [3]. 
Особливого розмаху ці дослідження набули у 80-х роках ХХ ст. і 
продовжують розвиватися нині. 

Результати та їх обговорення 
Найпоширенішими забруднювачами ґрунтів, що впливають на 

фізичні й хімічні процеси: ріст і розвиток рослин, функціонування 
надземних і водних екосистем, є мінеральні добрива, нафтопродукти, 
важкі метали, радіонукліди, пестициди. Деякі з них цілеспрямовано 
вносить людина для забезпечення родючості чи з метою захисту рослин, 
але без урахування оптимальних доз, сприятливих кліматичних умов, та 
інших чинників навколишнього середовища.  

При дослідженні різних ґрунтово-кліматичних умов навколишнього 
середовища здійснено ряд висновків. Отже, ґрунт – одно мінеральний 
продукт багаторічної спільної діяльності різних організмів, води, повітря, 
сонячного. Найприроднішим для життя рослин і багатьох тварин є 
верхній родючий шар літосфери. Один із найважливіших природних 
ресурсів нашої планети, гігантська екосистема, що сприяє вирішальний 
вплив довкілля. Серед мікроелементів та макроелементів, які були 
виявлені під рослинами і в ґрунті експериментальних ділянок. Серйозно 
поставлено питання про удосконалення умов аграрного виробництва 
сільськогосподарської продукції. Звернули основну увагу на Кислотність 
ґрунту, вміст тривалентного і чотиривалентного, фосфору, кальцію, 
Магнію, заліза, сірки, мангану. Основною проблемою природного 
середовища є збагачення довкілля поживними компонентами за рахунок 
ефіроолійних рослин, які мають досить високий відсоток органіки. 
Зокрема, азоту – це, з одного боку, атмосферне повітря, а з іншого – 
азот, який міститься у відмерлих рослинних і тваринних рештках. 
Найкраща сполука для споживання рослинами – аміак (NH3), оскільки 
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його перетворення в органічні сполуки вимагає мінімальної хімічної 
переробки азоту на рівні контрольного зразка, тобто щодо ґрунту, чи 
надземної маси суттєвого накопичення. Токсичність аміаку для 
рослинних тканин не дає можливості йому бути джерелом азоту, крім 
того, він легко розчиняється у воді і швидко вимивається з ґрунту. В 
природних біогеоценозах головна роль у постачанні рослин азотом 
належить олігонітрофільним організмам – азотфіксаторам, внаслідок 
розкладу яких збільшується вміст білкових речовин у ґрунті.  

Марганець сприяє фіксації атмосферного азоту кореневими 
бактеріями, а також збільшує кількість амінокислот. Він знаходиться в 
рослинах в основному в іонному або комплексно – іонному хемотромі і 
локалізується переважно в хлоропластах. Потреба в даному елементі 
виникає зростає, в період живлення азотом тобто відростання і цвітіння. 
Марганцеві добрива використовують переважно на карбонатних, 
каштанових, слабо вилугуваних чорноземах, сірих лісових і 
сіроземосолонцевих ґрунтах, а також і на вапнякових кислих ґрунтах. 

Накопичення калію в ґрунті знаходиться в різних органічних і 
мінеральних сполуках. Завдання агротехніки полягає в тому, щоб 
звільняти цей елемент із мінералів, тоді менше потрібно вносити його в 
ґрунт в формі підживлення більше за все обмінного калію зустрічається в 
сірих лісових ґрунтах, вилугуваних чорноземах, і занадто мала кількість в 
опідзолених ґрунтах. За результатами проведеного експерименту, щодо 
ґрунту в максимальна кількість даного елементу зафіксована у фазі 
бутонізації в H. officinalis L (54,50 мг/г) умови НБС м. Києва, а 
мінімальною виявився D. moldavicum L. –37,20 мг/г. Вплив даного 
елементу на життєві специфічні процеси, які відбуваються в рослині, 
заміна в найбільш близьким до нього натрієм, цезієм і рубідієм не є 
успішним.  

В земній корі міститься 2,4% магнію близько. У рослинах він 
знаходиться в зв’язаній ефіроолійній формі у вигляді в протоплазмі, 
молекулі хлорофілу і формі неорганічних солей в клітинному соку. В 
середньому в рослині міститься 600 мг магнію на 1 кг свіжих зелених 
рослин. В нашому випадку максимальна кількість магнію в умовах НБС 
ризосфери M. didyma L. – 240 мг/л. В умовах агробіостанції даного 
компоненту приблизно у 100 мг/л більше під усіма рослинами. Магній 
посилює рухливість в ґрунті і надходження у рослину, сприяє біосинтезу 
ефірних масел, впливає на утворення плодів, укріплення стебел злаків.  

Кальцій зменшує шкідливу дію на рослину заліза, алюмінію і 
марганцю, шляхом їх в незасвоєні форми. За результатами 
експерименту достатня кількість даного елементу під рослинами 
Агробіостанції м. Умані у зв’язку із кращими ґрунтовими умовами.  

У плодових дерев, так як у трав'янистих рослин недолік кальцію в 
ґрунт перш за все впливає на розвиток кореневої системи: коріння яблуні 
і інших плодових слабо розвивається і проникають не глибоко. При 
недостачі кальцію затримується також верхівковий ріст листя і стебла.  
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Рис. 1. Накопичення мікро- та мікроелементів в надземній масі Monarda didyma 

L., Hyssopus officinalis L., Dracocephalum moldavicum L. та ґрунті під ними: 1 – 
Надземна маса рослин НБС ім. М.М.Гришка м. Київ, 2 – надземна маса рослин 
агробіостанції УДПУ м. Умань, 3 – ґрунт НБС ім. М.М.Гришка м. Київ, 4 – ґрунт з-під 
рослин агробіостанції УДПУ м. Умань. 

 

Академік А. Е. Ферсман назвав фосфор «елементом життя і думки». 
Це – другий за важливістю мінерального живлення рослин елемент. 
Фосфати відіграють ключову роль в обміні речовин. Вони служать 
структурними компонентами фітину, фосфатидів, нуклеїнових кислот, 
фосфорних ефірів, цукрів Фосфатів кальцію і магнію в ґрунті значно 
більше, ніж з’єднань алюмінію і заліза. В залежності від типу і профілю 
ґрунту вміст P2O5 змінюється. Фосфор сприяє збільшенню проростання 
насіння помідорів з 52 до 68%, капусти ранньої – 37 – 87%, моркви – 78-
89%. Зразки ґрунту, які були м. Умань, стверджують, що при нормі 90 
мл/г ґрунту становлять максимальну кількість у D. moldavicum L. – 
218,50 – 246,00 мл/г, на рівні контролю знаходяться фази відростання H. 
officinalis L і M. didyma L. – 109 мг/г, тенденції щодо зниження підтримує 
H. officinalis у фазі бутонізації – 54,50 мг/г. Щодо надземної маси 
максимальний вмісту M. didyma L.(163,5 мг/л) H. officinalis (109 мг/г)і 
мінімальних показників досягли D. moldavicum L.(54,5 мг/г). 

На засолених ґрунтах для покращення їх фізико-хімічних 
властивостей додають гіпс, який містить сірку. В вільному стані була 
відома людині за 2000р. до н.е. Чим більше піщані ґрунти тим менше 
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сірки вона містить В чорноземі і сіроземі велика кількість сірки 
знаходиться у формі гіпсу, а в болотяних ґрунтах в формі сульфідів. 
Кількість сірки залежить від кількості перегною(органічна сірка) і від 
кількості сульфатів(неорганічна сірка). Вона надає гіркого смаку і 
гострого запаху ефірним маслам. 
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У статті висвітлено актуальність здійснення аксіологічного підходу на сучасному етапі 
розвитку суспільства і освіти зокрема. Розкрито понятійний апарат. Зазначено основні 
компоненти та умовні стадії формування ціннісних орієнтацій особистості. Наведено 
можливості реалізації аксіологічного підходу у системах освіти України та Туркменістану. 
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Abstract 

The article highlighted the relevance of axiological approach to the implementation of modern 
society and education in particular. The conceptual apparatus was revealed. Main components and 
conventional stages of formation of value orientations of the individual were defined. An 
feasibilityof axiological approach in the education systems of Ukraine and Turkmenistan had been 
given. 
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Одним із пріоритетів державної політики, визначеним Національною 
доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, є створення умов для 


