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являються: Centaurea scabiosa L. (4,3%), Artemisia vulgaris L. (3,8%), Achillea
submillefolium Klok. et Krytzka (3,6%), Carex praecox Schreb. (3,1%). Аналіз фенофаз
показав, що види успішно проходять усі стадії розвитку (від вегетації до утворення
насіння).
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Науковий керівник –к.п.н., доцент Никитюк Л. В.
Незвичайно різноманітний світ рослин, що оточує нас. І всі ми прекрасно знаємо,
що життя тварин і людей цілком залежить від нього. Рослинам ми так чи інакше,
зобов'язані майже усім, чим користуємося в повсякденному житті. І тоді відразу ж
утворився міцний зв'язок: людина залежить від рослин – рослини залежать від людини.
Усі вони відносяться до різних родин, родів і видів. Ростуть вони в різних географічних
зонах, але поєднує їх одне, неоціненна для нас, людей, якість – наявність олій.
Разом з першими зерновими культурами древній хлібороб сіяв сою, арахіс,
соняшник, льон олійний, рицину, гірчицю, рапс, сафлор і кунжут. На території сучасних
Англії й Іспанії, Голландії і Швейцарії, у Древньому Єгипті й Індії широко був
розповсюджений олійний і волокнистий льон. У древній медицині застосовувалася
касторова олія, одержуване з насінь рицини, а для висвітлення своїх домів люди
використовували мигдальну і кунжутну олії. Безліч різних застосувань знайшли олійні
рослини за свою історію, і в даний час вони займають важливе місце серед
сільськогосподарських культур.
Наші дослідження проходили в Луганській області в околицях м. Брянки протягом
2014 – 2015рр. Місцевість розташована у південно-західній частині. Брянка знаходиться в
південно-східній частині Донецького кряжу. Протяжність зі сходу на захід 9,7 км, з
півночі на південь 6 км. Селища віддалені від міста на відстань від 3 до 20 км. Місто
розташоване в різькоконтинентальній кліматичній зоні, з досить посушливим літом і
холодною зимою, з нестійким сніговим покривом.
У ході дослідження виявлено, що систематичний склад флори м. Брянки
Луганської області, представлений відділом Magnoliophyta, двома класами, 12 родинами,
30 родами та 40 видами, переважають представники Айстрових та Губоцвітих до яких
належить 70%.
Результатам наших досліджень в роботі вчителя біології можна знайти
найрізноманітніше застосування. Дослідивши ефіроолійні рослини, були вивчені зникаючі
види рослин, які занесені до Червоної книги України такі як піретрум щитковий Pyrethrum corymbosum (L.) Scop, чаполоч пахуча - Hierochloe odorata (L.) Beauv. Вчитель
біології може ознайомити учнів з унікальною різноманітністю ефіроолійних рослин.
Таким чином, зростає надія на збереження зникаючих видів.
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Фітотерапія – одна з найстародавніших наук, яка з'явилася шість тисяч років тому.
Лікарські рослини в порівнянні з хімічними препаратами діють на організм м'якше, вони,
як правило, не викликають алергії – специфічної реакції протесту. При цьому вони містять
природні лікарські речовини і сполуки, які краще переносяться організмом.

