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ОРНІТОФАУНА ПЕЧЕНІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
Євген АЛЕКСЕЄНКО 

Науковий керівник -  кандидат біологічних наук, доцент А. Б. Чаплигіна

Дослідження орнітофауни Печенізького водосховища (Печенізький 
район) проводились протягом 2011-2013 рр.Печенізьке водосховище -  одне 
з найбільших у Харківській області (площа водного дзеркала 86,2 км2, кори
сний об’єм 383 млн. mj). Територія охоплює дзеркало водосховища з окре
мими островами, прибережну смугу з болотною, лучною та деревно- 
чагарниковою рослинністю. У складі гніздового водно-болотного орнітоко- 
мплексу зареєстровано 22 види з 6 рядів (Пірникозоподібні, Лелекоподібні, 
Гусеподібні, Журавлеподібні, Соколоподібні, Сивкоподібні), серед них: пір- 
никоза велика (Podiceps cristatus), бугай (Botaurus stellaris) та бугайчик 
(.Ixobrychusminutus) (Червоний список Харківської області), чапля сіра (Ardea 
сіпегеа), чепура велика (Egretta alba), чапля руда (Ardea purpurea),лебщь- 
шипун (Cygnus olor) (Червоний список Харківської області), чирянка велика 
(Anas querquedula), крижень (Anas platyrhynchos), попелюх (Aythya ferina), 
пастушок (Rallus aquaticus), деркач (Crex crex) (Європейський Червоний 
список), курочка водяна (Gallinula chloropus), лиска (Fulica atra), лунь оче
ретяний (Circus aeruginosus), мартин звичайний (Larus ridibundus), крячок 
чорний (Chlidonias niger), крячок річковий (Sterna hirundo) (Червоний спи
сок Харківської області), чайка ( Vanellus vanellus), коловодник звичайний 
(Tringa totanus), набережних (Actitis hypoleucus), баранець звичайний 
(Gallinago gallinago).

Територія Печенізького водосховища є важливим міграційним кори
дором у долині р. Сіверський Донець, місцем зупинки для відпочинку і годі
влі водно-болотних та навколоводних птахів (гусей, лебедів, качок, журав
лів, пастушкових, чапель, лелек, мартинів, крячків, куликів). Під час весня
ної та осінньої міграцій в акваторії водосховища концентруються багатоти
сячні зграї (понад 10000 ос.) гусей (гуска сіра, гуска білолоба). Серед мігру
ючих птахів зустрічаються рідкісні види, занесені до Європейського Черво
ного списку, Червоної книги України: гоголь (Bucephala glangula), ско- 
па(Pandion haliaetus), орлан-білохвіст(Яе//'аее/і« albicilla), кулик- 
сорока(Haematopus ostralegus). У міграційний період в зоні водосховища 
пролітає понад 80 видів птахів, занесених до Додатку 2 Боннської конвенції 
про охорону мігруючих видів тварин та до Додатку Афро-Євразійської уго
ди про збереження мігруючих водно-болотних птахів.

ЄВРОЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ:
ПОЗИТИВНІ ЧИННИКИ ТА ТРУДНОЩІ

Хан АЛІЄВ
Науковий керівник -  кандидат економічних наук, доцент, професор Л. П. Радченко

Європейська інтеграція і членство в Європейському Союзі є стратегічною 
метою України, найкращим способом реалізації національних інтересів,



побудови економічно розвинутої і демократичної держави, зміцнення позицій у 
світовій системі міжнародних відносин.

Інтеграція України в ЄС має свої переваги і для України, і для 
Європейського Союзу. Для нашої держави важливого значення набувають як 
процес її послідовного наближення до ЄС, так і стратегічний результат цього 
процесу -  повноправне членство в ЄС.

Для України європейська інтеграція має цілу низку переваг:
-  це шлях модернізації економіки і подолання технологічної відсталості;
-  залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій;
-  створення нових робочих місць і підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняного товаровиробника;
-  вихід на світові ринки і насамперед на ринок ЄС.

Як невід’ємна частина Європи Україна орієшується на діючу в провідних 
європейських країнах інноваційну модель соціально-економічного розвитку.

Говорячи про фактори, що гальмують рух України до Європи, виділимо 
низку таких внутрішніх проблем:

по-перше, це повільність у проведенні економічних реформ, відсутність 
помітних результатів внутрішніх соціально-економічних трансформацій. Без 
цього вступ до ЄС буде залишатися недосяжною мрією;

по-друге, тривогу викликає високий рівень корупції та економічної 
злочинності в Україні;

по-третє, відсутність консенсусу стосовно європейського вибору як серед 
населення, так і на рівні державних інституцій;

по-четверте, явний дефіцит досвідчених фахівців з євроінтеграції, 
насамперед, серед політичної еліти і державних службовців України.

Основними напрямками реалізації інтеграційного процесу для України є: 
адаптація її законодавства до законодавства ЄС; розвиток торговельних 
відносин між Україною та ЄС; наближення України до вимог 
загальноєвропейської безпеки; політична консолідація та розвиток демократії; 
зміцнення фінансової складової євроінтеграційного руху; адаптація української 
соціальної політики до стандартів ЄС; культурно-освітня і науково- 
технологічна інтеграція; розвиток регіональної інтеграції; галузева співпраця; 
співробітництво в галузі охорони довкілля.

Таким чином, євроекономічна інтеграція відкриває для України можли
вість здійснення прориву в цивілізаційному розвитку.

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ 
ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВУ

Ангеліна АМЕЛІНА 
Науковий керівник -  доцент Ю. М. Чекардін

Нове покоління студентів з великим інтересом залучається до сфери 
комп’ютерних технологій. При цьому у студента ефективніше розвивається мо-
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