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УДК 519.6         Інформаційні технології 

 

ЗАСІБ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З 

ОЦІНЮВАННЯ ТЕПЛОМАСООБМІННОГО ПРОЦЕСУ 

 

Зацеркляний Г. А., 

аспірант факультету комп’ютерних наук 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

м. Харків, Україна 

Задача аналізу тепломасообмінного процесу є досить актуальною, 

оскільки тепломасообмін спостерігається в найрізноманітніших системах 

різного функціонально-конструктивного виконання і різного призначення, а від 

організації цього процесу залежить ефективність роботи відповідних систем. 

Сам тепломасообмінний процес є складною системою, оскільки є 

взаємопов’язаним та взаємообумовленим і в кожному елементі, як правило, має 

свої характерні особливості. Для аналізу такого процесу не обійтися без 

обчислювального експерименту в рамках спеціалізованого засобу з 

використанням математичного моделювання на базі сучасних інформаційних 

технологій. 

Створення такого спеціалізованого засобу в даній роботі ґрунтується на 

розрахунковій структурі і об’єктно-орієнтованому проектуванні 

тепломасообмінного процесу. 

Тепломасообмінний процес подається у вигляді ієрархічної структури, 

найнижчим рівнем якої є елементарний блок. Елементарним блоком є 

однорідний за теплофізичними та конструктивними параметрами елемент, 

тобто елемент, у якому спостерігається однорідний тепломасообмінний процес 

(теплопровідність, конвективний теплообмін чи променеве випромінювання). 

Така структура дозволяє розглядати з єдиних позицій будь-який 

тепломасообмінний процес, оскільки дозволяє складний взаємопов’язаний і 
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взаємообумовлений тепломасообмінний процес зводити до процесу в 

елементарних елементах, узгоджуючи їх відповідними крайовими умовами [1]. 

Теплопровідність через багатошарову тверду конструкцію при наявності 

внутрішніх джерел і стоків тепла розглядається в наближенні тривимірного або 

одновимірного нестаціонарного теплового потоку [2]. 

Суцільне середовище в порожнинах системи є двохкомпонентною 

пароповітряною сумішшю, а рух цієї суміші є малошвидкісним турбулентним 

при наявності внутрішніх джерел і стоків маси, імпульсу та енергії. При цьому 

система визначаючих рівнянь охоплює рівняння балансу маси, кількості руху і 

енергії для суміші в цілому і рівняння перенесення водяного пару [3]. 

Моделювання турбулентності виконується на основі SST-моделі  Ментера. 

Окремим випадком цієї є квазістаціонарна модель. В рамках квазістаціонарної 

моделі параметри пароповітряної суміші змінюються з часом, але не 

змінюється у просторі. 

Між двома твердими тілами з різними температурами відбувається 

взаємний обмін теплотою за допомогою випромінювання. Тепловий потік, що 

переходить від більш нагрітого тіла до менш нагрітого при променевому 

випромінюванні, визначається зі співвідношення Стефана-Больцмана. 

Існує чимало систем різного характеру, в яких спостерігаються складні 

взаємопов’язані і взаємообумовлені різні за своєю природою тепломасообмінні 

процеси. Стикування цих процесів, тобто задання крайових умов, є не простою 

задачею. 

Розв’язати цю проблему пропонується за допомогою моделі тепломасової 

взаємодії, що є сукупністю крайових умов, заданих у найпростішому вигляді, і 

нестаціонарних точкових, поверхневих і об’ємних джерел і стоків маси, 

імпульсу та енергії, які примикають до певної границі чи розпорошені у 

досліджуваному просторі. Це дозволяє задавати крайові умови у 

найпростішому вигляді, а реальні взаємодії реальних процесів подавати 

джерелами і стоками відповідної субстанції.  
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Визначення інтенсивності джерел і стоків енергії, маси та імпульсу, які є 

складовими моделі тепломасової взаємодії, ґрунтується на фізичній суті 

конкретного тепломасообміну. 

Джерелами (стоками) енергії подається надходження тепла від сонячної 

радіації, штучного освітлення, тепловиділення від людей та систем опалення. 

Знаходження інтенсивності джерела (стоку) енергії в цьому випадку 

виконується за загальноприйнятими методиками. 

Для розв’язування задачі теплопровідності в багатошаровій стінці 

використовується модифікований метод скінчених елементів [2]. Модифікація 

стосується введення двох типів скінчених елементів: однорідні і неоднорідні. 

Однорідні елементи мають правильну геометричну форму (прямокутний 

паралелепіпед) із направляючими, паралельними осям координат, і однорідний 

склад, що в даному випадку означає сталість коефіцієнта теплопровідності в 

елементі. Функції форми для однорідних елементів відшукується у вигляді 

трилінійних функцій. Неоднорідні елементи містять тонкі шари, на межах яких 

коефіцієнт теплопровідності істотно змінюється. Для неоднорідних елементів 

при умові, що коефіцієнт теплопровідності є кусково-сталим і шукана функція 

форми змінюється тільки в напрямку, перпендикулярному тонкому шару 

(розташування шару в елементі може бути довільним), функція форми 

вибирається кусково-лінійною і знаходиться з умови відтворення точного 

розв’язку одновимірного стаціонарного рівняння теплопровідності у 

скінченому елементі. 

Для розв’язування задачі про конвективний теплообмін використовується 

метод скінчених об’ємів. При цьому апроксимація поверхневого інтегралу 

ґрунтується на припущенні сталості підінтегральної функції на всій поверхні 

розглядуваної грані, а об’ємного – на сталості підінтегральної функції в усьому 

просторі скінченого об’єму. Похідна за часом апроксимується скінченою 

різницею «вперед». Одержується явна різницева схема [3]. Вона є умовно 

стійкою. 
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Вказані методи потребують деяких експериментальних даних (матеріали 

огороджуючих конструкцій, їх теплофізичні характеристики, тип 

опалювального приладу, площу поверхні нагріву приладу, тип лампи 

освітлення, кут нахилу скління до горизонтальної площини і тому подібне). 

Потрібні експериментальні дані оформлені у вигляді спеціальних таблиць і є 

невід’ємною частиною спеціалізованого засобу. 

Стан кожного елементарного блоку структури системи тепломасообміну 

визначається внутрішніми процесами, відображеними в субмоделі, і впливами 

на нього інших елементарних блоків. 

Узагальнена інформація про наявність впливу для кожного 

елементарного блоку подається матрицею міжелементних впливів. Ця матриця 

використовується для побудови інтерфейсів функцій, які описують стан і 

поведінку елементарних блоків системи. 

Відповідно до ідеології об'єктно-орієнтованого моделювання всі 

елементарні блоки типізовані, тобто відносяться до певного класу і кожний 

блок подається об'єктом відповідного класу. При цьому структура, властивості і 

поведінка об'єкта даного класу однозначно визначається описом цього класу. 

Клас визначає інформаційну структуру блоку і містить набір функцій (методів), 

що визначають еволюцію його стану. При цьому структура міжелементних 

взаємодій, що визначається матрицею міжелементних впливів, подається у 

відповідних класах у вигляді списків аргументів функцій – членів класу. 

Інформаційна технологія для оцінювання тепломасообмінного процесу 

складається з трьох основних частин: препроцесора, вирішувача і 

постпроцесора [4]. Кожна з цих частин є незалежною і може бути 

використаною як окрема програма. Зв'язок між програмами здійснюється за 

допомогою стандартизованих потоків даних (файлів). 

Препроцесор призначений для достовірного візуального введення і 

редагування інформації як геометричного і теплофізичного характеру, так і 

визначаючого тепломасообмінний процес. Оболонка препроцесора будується у 

вигляді ієрархічної структури за принципом дерева каталогів. 
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Вирішувач за початковими даними, одержаними із препроцесора, на 

основі функціональної моделі предметної області з використанням модулів, що 

складають інформаційну базу пакету, формує програму у вигляді послідовності 

класів і їх об’єктів для розв’язування конкретної задачі з оцінювання 

тепломасообмінного процесу та виконує відповідні обчислення. 

У розробленому постпроцесорі передбачена можливість візуалізації полів 

швидкості, температури, тиску. 
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наукових досліджень». — Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2017. С. 112-

115. 
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УДК 070:659.4                                                                      Інформаційні технології 

 

ПРОМОЦІЙНА БРОШУРА: СПОСОБИ РОЗМІЩЕННЯ КОНТЕНТУ ТА 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІМІДЖЕВОГО ДОКУМЕНТУ 

 

Мальчик Є. О., 

студент гуманітарного факультету,  

спеціальності “Журналістика”  

Національного університету “Острозька академія” 

м. Острог, Україна 

В умовах інформаційного суспільства іміджева інформація є рушієм 

прогресу у веденні бізнесової діяльності. Ефективні маркетингові технології 

передбачають виготовлення та розповсюдження поліграфічної рекламної 

продукції. Одним із найефективніших друкованих піар-документів є 

промоційна брошура. Створюючи промо-брошуру, компанія забезпечує собі 

позитивний імідж та авторитет.  

Основними функціями промоційної брошури є: 

- усвідомлення об’єкту піару як явища; 

- ознайомлення зі структурою та механізмами; 

- демонстрація власного успіху - переваг, відмінностей, досягнень; 

- привернення уваги дизайнерськими рішеннями та ілюстративними 

матеріалами у брошурі до викладеного текстового наповнення; 

- налагодження вигідних співпраць та звротнього зв’язку. 

Іміджева брошура – вузьконаправлений об’ємний піарний документ, що 

складає від 20 до 48 аркушів. Ефективність промо-брошури полягає у тому, що 

вона має конкретну цільову аудиторію і є елементом прямого маркетингу [3, с. 

38]. Як зазначає Ю. Б. Миронов,  її «розсилають чи вручають зацікавленим 

особам» [4]. Партнери, спонсори, інвестори, продюсери - це специфічна 

аудиторія, що має потребу у вичерпному об’ємі інформації. 
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Компанії, які захищають свій імідж і прагнуть розвитку надають значну 

увагу фотоматеріалам, адже візуальний контент відірграє надзвичайно важливу 

роль не лише у формуванні брошури, але й у всіх промо-активностях.  

Ілюстративним матеріалом у брошурі є: 

- Подієві фотографії  

- Статичні фотографії (портретні фотосесії) 

- Скани  

- Візуальні елементи корпоративного (фірмового) стилю 

Способи розміщення візуального контенту: 

Окрім звичних форм розміщення фотографій у фреймах (рамках) можна 

вдаватися до кадрування та колажування (фотомонтування). 

●  Кадрування фотографій 

Кадруванням у фотографії називають обрізання або ж зменшення фрейму 

(рамки) фотографії. Найкраще це працює з фотографіями повнокадрових 

фотоапаратів, роздільна здатність яких сягає поняд 7000 пікселів. 

●  Колажування ілюстративного матеріалу 

Колажування або фотомонтування – різновид фотоманіпуляції, що 

передбачає компіляцію двох або більше елементів зображень в одну цілісну 

ілюстрацію. При цьому фотоматеріал може отримати новий зміст та художню 

якість. У промоційній брошурі колажування можна застосовувати з метою 

поєднання крупнопланового кадру із загальноплановим або з метою поєднання 

великої кількості ілюстріцій в один загальний бекґраунд (фон) розвороту.   

Текст у брошурі має не менш важливе значення. На досягнення якісного 

сприйняття текстової інформації впливає шрифт, кегль, колір та способи 

накреслення символів. 

Текстуальний контент у промоційній брошурі можна представити 

загальним текстовим фреймом (рамкою), обтікаючим текстовим фреймом, а 

також інфографічним способом, поєднавши текст з ілюстраціями у цілісний 

схематичний елемент верстки. 



11 
 

● Загальний текстовий фрейм (рамка) - найпоширеніший тип подачі 

тексту. 

● Обтікаючий текстовий фрейм 

Обтікання - креативний спосіб подачі текстової інформації, що полягає у 

створенні довільної форми рамки, в яку можна «вписати» текст, або ж 

«описати» її текстом.  

● Інфографіка 

Головною перевагою інфографічного способу розміщення контенту є 

структурованість та лаконічність поданої інформації, що значно полегшує її 

сприйняття. 

● QR-кодування 

Для вміщення великої кількості допоміжної інформації не обов’язково 

формувати додатки або ж окремі доповнюючі документи до брошури – можна 

згенерувати QR-код, у якому міститиметься посилання на додаткову 

інформацію чи мультимедійні матеріали. Зчитування QR-коду доступне за 

допомогою мобільного телефону.   

Література: 
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практика: підручник для вищих навчальних закладів / 3-тє вид., доповн. і 
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3. Куртіна І. О. Організація ефективного просування та продажу 

продукції на підприємстві / І. О. Куртіна, В. В. Добрянська // Молодий вчений. - 
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DEVELOPMENT OF STC "KVANT" IN THE FIELD OF FINDING 

DEVICES AND ASSESSMENT OF INFORMATION SECURITY 
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Аsaturovа О.G. 
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National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"  

Kyiv, Ukraine 

The urgency of this work is a detailed analysis of the main certificated means 

of detecting mortgages that are being developed at STC "KVANT", and the main 

methods / algorithms for detecting installed devices. 

Objective: a detailed analysis of the main certificated means of detecting 

mortgages, developed in the STC "KVANT", and the main methods/algorithms for 

detecting mortgages. 

Information technology and electronics are constantly evolving and improving. 

One of the results of this process is creation of more perfect information-taking 

devices. To combat such a threat, special devices and/or complex systems are created 

to detect infected devices for data capture. 

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1640779&isnumber=34373
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1640779&isnumber=34373
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The main certified Ukrainian developer in the field of detection of mortgages is 

the Scientific and Technical Center (nextly referred as STC) "KVANT" (Mykolaiv), 

which constantly develops and improves the automated complexes of the "ACOR" 

series, as well as components to them. 

The certificate of conformity for the production of "Integrated automated 

radio-testers and search for pledged devices, detection and measurement of MEMF 

with EOC ACOR-M equipment" products was issued by the State Service of Special 

Communications and Information Protection of Ukraine. 

In 2015, the STC "KVANT" has launched a series of new modifications of the 

search and measurement complexes AKOR-ZPK and search AKOR-3, the 

appearance of which is shown in fig. 1. 

Fig. 1. Complex АКОR-ZPK (АKOR-3) 

Certificate of Conformity UA1.017.0039803-16 dated 11.24.2016 

Each of the complexes consists of a radio spectrum analyzer and a measuring 

receiver, the main technical characteristics of which are given in lists 1 and 2, 

respectively.  

List 1. Radio spectrum analyzer 

Characteristics name Characteristics value 

Operating frequency range from 10 Hz to 12.5 GHz 

Speed range analysis, not less than 2500 MHz / c 

Frequency resolution  

 With a fast scan 7 kHz 

 With narrowband scanning to 1 Hz 

The bandwidth of the simultaneous analysis 24 MHz 

Sensitivity at fast scanning 1 μV 
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Table 2. Measuring Receiver 

Characteristics name Characteristics value 

Frequency band when measuring signal level from 10 Hz to 3 GHz 

Bandwidth in measurements  

narrowband meter from 1 Hz to 120 kHz 

broadband meter from 120 kHz to 24 МHz 

Dynamic range at measurement, not less than  

in the 9 kHz band 100 dB 

in the 10 Hz band 145 dB 

Range of measurements  

By amperage From 9 kHz tо 500 МHz 

By voltage, the sampler PNN block BIN 2-4 From 9 kHz до 1000 МHz 

Measurement range of signals from acoustoelectric 

transforms by the probe of the PFM block BNCH-B 

From 30 Hz до 12,5 kHz 

Measurement range of signals from acoustic and 

vibration acoustic signals 

From 20 Hz tо 20 kHz 

 

In 2016, after several years of development, the employees of the STC 

"KVANT" were engaged in production of active measuring antennas on the electric 

and magnetic field components. The EMA-2000 antenna (Fig. 2) is designed to 

measure electrical component of the field in the range of 0.009-1000 MHz, with the 

possibility of extending the range to 2 GHz. The MMA-30 antenna (Fig. 3) is 

intended to measure the magnetic component of the 

field from 9 

kHz to 40 

MHz. 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Antenna ЕМА-200                Fig. 3. Аntenna ММА-30 

These antennas have a great recommendation when measuring side 

electromagnetic emissions from computer and office equipment, have a good 

amplitude-frequency response. The correction (calibration) of the antennas for the 
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EMA-2000 in the range from 0.009-1000 MHz is within the range of 25 dB (± 6 dB), 

for MMA-30 in the range 0.009-40 MHz is within 34 dB (± 5 dB).  

If it is necessary to measure electromagnetic fields in the lower range, from 10 

Hz to 9 kHz, it is possible to connect the antenna from third-party manufacturers. 

In order to detect and measure informative signals in power supply networks 

and communications lines, in 2010 specialists of STC "KVANT" developed a 

measuring unit for voltage and current drives BIN2-4 (Fig. 4). The BIN2-4 also 

includes a current collector TK1. 

To determine the security of information from leakage in power grids and 

communications lines through acousto electrical transformations from technical 

means, the block BNCH-B (Fig. 5) is used. 

 

                

      Fig.5. Block BNCH-B                 Fig.4. Block BIN 2-4 ТK1 

 

All measuring devices that are part of the complex, are developed in the STC 

"KVANT" and undergo State metrological certification. These devices include: the 

central unit of the CPC complex, the electric measuring antenna EMA-2000, the 

magnetic measuring antenna MMA-30, the measuring unit for measuring current and 

voltage BIN2-4 (with a current collector TK1 and a TEMP voltage analyzer) and a 

low-frequency measurement unit for high-frequency BNF-U (with PFP voltage 

probe). 

In addition to measuring devices, in order to determine the information signals 

more accurately, it is suggested to use a set of adapters that are directly connected to 
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the device under study, which gives practically 100% guarantee of the informative 

signal detection. 

Also, for the informative signals detection, the STC "KVANT" specialists 

developed a special mathematical support, which is a part of the complex and 

significantly reduces the time of informative signals detection and measurement, and 

besides, taking into account that most processes are performed in automatic mode, it 

minimizes the possibility of the operator error. The algorithm of its work is presented 

in fig. 6. 

 

Fig.6. Algorithm for detection and measurement of MEMF 

The uniqueness of the technical characteristics combination, the original 

special mathematical and methodological support with the set of measuring 

instruments allow to realize in each complex simultaneously the ability to detect 

mortgages of various types and measure the levels of informative signals to assess the 

security of information circulating in computing and language information circulating 

in controlled room. 

Therefore, the complex AKOR-ZPK allows: 

1) to search for installed devices that transmit information over radio, 

network of power supply, communications lines, signaling and conducting lines, 

including radiotechnical characteristics in modes of the radio spectrum analyzer and 

measuring receiver; 

2) radiation from hardware bookmarks installed in the office equipment; 
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3) to detect and measure electromagnetic radiation and findings from 

computer technology, office equipment and information and telecommunications 

systems; 

4)  to detect and measure the signals of acousto electrical changes of the 

language information from the technical means of the controlled space over the 

power supply network or in the radio; 

5) to control the attenuation of acoustic and vibroacoustic characteristics; 

6) create by the speech signal through the window and doorways, 

communications and fencing structures of the controlled premises. 

Modern mortgage devices should be categorized according to the following 

ways of transmitting information: 

1) in time:  

a) in real time (continuously or at a time interval) 

b) after its accumulation with subsequent transmission in a short period of 

time; 

2) by frequency: 

a) at a fixed frequency, with a rapid adjustment of the operating frequency; 

b) on a random frequency range; 

3) on the energy basis: 

a) without masking with the power of a signal that ensures its reception 

outside the controlled zone; 

b) with masking the signal by broadband radio devices (e.g., FM radio, 

digital television); 

4) in the medium of transmission 

a) radio broadcasting; 

b) power supply networks; 

c) communications and signaling lines; 

d) microphone wires. 
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Features of the AKOR-ZPK and AKOR-3 complexes for the search for 

embedded devices 

In the complexes AKOR-ZPK and AKOR-3 the following algorithms for 

identifying the embedded devices types are introduced. 

 Algorithms for detecting embedded devices 

1) For the detection of signals operating at fixed frequencies with different 

types of modulation and signal coding and real-time information transmission, an 

algorithm for analyzing the radio spectrum with a standard frequency scan rate 

is used. 

2) To detect radio tabs with a quick adjustment of the operating frequency, 

an algorithm for multiple frequency scanning of frequency range (radio 

monitoring) is used. 

3) To detect the transmission of information through the GSM and Wi-Fi 

tabs of unauthorized mobile phones and "access points", ZigBee data systems – the 

algorithm of the corresponding frequency channels analysis of allocating signals 

is used. 

4) To detect radio tabs that work with the accumulation of information in 

time and its rapid transmission – the algorithm for continuous radio monitoring 

over the course of a day or more. 

5) Detection of bookmarks that work with cloaking under broadband radio 

equipment uses the algorithm of narrowband analysis with high resolution of the 

appropriate frequency ranges of radio data. 

6) Detection of bookmarks with a noisy signal is carried out by the 

algorithm of narrow-band analysis of the frequency band using the previously 

taken radio in the controlled room. 

7) Detection of signals from network and wired bookmarks is made by 

connecting a network adapter CAU to them. 

8) Detection of leading microphones is carried out by an acoustic 

correlator, which detects the presence of a microphone or microphone effect in the 
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leading line. For this purpose, a block of BNCH-B is used that connects to a 

suspicious wire line.  

References: 

1. http://www.akor.com.ua. 

2. https://ntts-kvant.uaprom.net/ 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ  

ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ІНФЕКТОЛОГІЇ 
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викладач інфекційних хвороб,1 категорії 

Вінницький медичний коледж імені Д.К.Заболотного 

м. Вінниця, Україна 

Пріоритетним напрямом розвитку вищої освіти України сьогодні є 

модернізація її змісту з метою інтеграції до європейського та світового 

освітнього простору на принципах Болонської декларації. Міністерство освіти і 

науки України передбачає використання тестового контролю у складі 

модульно-рейтингової системи як діагностичного, стандартизованого засобу 

вимірювання якості вищої освіти, що у свою чергу розширює можливості для 

отримання необхідної кваліфікації, знань, умінь та навичок.  Виявлення, 

контроль і оцінка знань студентів – важлива проблема теорії і практики 

навчання. Без перевірки або самоперевірки засвоєних знань, набутих умінь і 

навичок неможливе якісне здійснення цієї проблеми. Тому контроль знань 

студентів завжди був, є і буде важливою складовою частиною навчального 

процесу. Проблема ефективної організації контролю під час навчання студентів 

http://www.akor.com.ua/
https://ntts-kvant.uaprom.net/
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медичного коледжу є однією з найактуальніших у методиці викладання 

інфектології. 

 За останні роки широкого використання здобули тести, як одна із форм 

перевірки засвоєння учбового матеріалу. Тести – це завдання специфічної 

форми, які дозволяють оцінити ступінь оволодіння студентами навчальним 

матеріалом. Однією з найбільш важливих переваг тестового контролю 

вважається висока ступінь об’єктивності виставлення оцінок, так як надається 

можливість точного підрахунку правильних і неправильних відповідей. 

Тестування є одночасно і навчальною вправою, і засобом контролю. Тести 

виконують такі навчальні функції: 1) коригування та вдосконалення 

контрольованого матеріалу; 2) формування мовленнєвих навичок та вмінь; 3) 

стимулювання розвитку пам’яті та мислення. Не замінюючи плановий контроль 

(усне опитування, письмові контрольні роботи тощо), тести, на думку І. Я. 

Лернера, „окрім контрольної, виконують навчально-розвивальну функцію: 

урізноманітнюють процес перевірки здобутих знань, умінь і навичок; 

активізують процес опанування навчальним матеріалом, який вивчається, 

оскільки передбачають свідомий вибір, аналіз, зіставлення; стимулюють 

активність і увагу студентів на занятті; підвищують їхню відповідальність під 

час виконання завдань” [3]. Спираючись на підхід В. С. Аванесова і А. Н. 

Майорова [1; 2], під професійно зорієнтованим педагогічним тестом, ми 

розуміємо систему специфічних завдань певного змісту, з поступовим 

ускладненням з метою об’єктивної оцінки структури, рівня та якості підготовки 

студентів до професійної діяльності. Використання тестових завдань як засобу 

навчання є ефективним і виправданим з точки зору дидактики та психології. 

Чітка регламентованість процедури тестування та наявність еталону 

дозволяють оптимізувати навчальний процес, а спрямованість на активну 

розумову діяльність та об’єктивність результатів формують у студентів 

відповідальне ставлення до неспецифічного та лабораторного обстеження 

інфекційних хворих, надання фельдшерської допомоги при невідкладних 

станах, під час виконання лікарських призначень та під час проведення 
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протиепідемічної роботи. Тестові завдання з інфектології складені на основі 

теоретичних запитань з етіології, епідеміології, клінічного перебігу, 

діагностики, лікування та профілактики певної  інфекційної хвороби або задач с 

заданим форматом пошуку відповідей.  Використання викладачем з 

інфектології такої форми контролю, як тестування, забезпечує високу якість 

підготовки медичних фахівців відповідно до критеріїв професіоналізму і 

конкурентоспроможності. Для кожного з традиційних видів контролю 

(вхідного (попереднього), поточного, тематичного, періодичного та 

підсумкового) застосовуються різні за побудовою тести. Для вхідного 

(попереднього) тестування, метою якого є визначення рівня знань студентів, їх 

готовності до сприйняття нової інформації, застосовуються так звані попередні 

тести. Цей вид тестування здійснюється на вступній лекції або першому 

семінарському чи практичному занятті. Поточне тестування проводиться з 

метою коригування навчальної діяльності студентів, стимулювання інтересу до 

навчання, формування почуття відповідальності. Тести тематичного контролю 

передбачають перевірку, оцінку і корекцію засвоєння знань. Вони проводяться 

після вивчення тієї чи іншої теми, або змістового модуля. Періодичний 

тестовий контроль проводиться для перевірки засвоєння навчального матеріалу 

за семестр. Підсумковий тестовий контроль передбачає застосування так званих 

тестів навчальних досягнень студентів [4]. Всі студенти мають рівні 

можливості, а широта тесту дозволяє їм показати свої досягнення на широкому 

полі матеріалу. Окрім того зменшуються  затрати часу викладачів по 

здійсненню контролю. 

Отже, створення і застосування тестового контролю знань студентів є 

необхідною умовою діяльності вищих навчальних закладів. Впровадження 

сучасних методів тестового контролю та оцінки у практику навчання з 

навчальної дисципліни « Інфектологія» забезпечує дотримання вимог, що 

висуваються до контролю знань студента, – об’єктивність, надійність, 

вимірюваність, цілеспрямованість, систематичність, тощо, що дозволяє зробити 

навчання ефективним та наблизити його до світових стандартів. 
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В Україні існує система фармаконагляду на загальнодержавному рівні, а 

також у заявників лікарських засобів. Це дозволяє як державі, так і заявникам 

здійснювати моніторинг безпеки й ефективності лікарських засобів, вакцин, 

туберкуліну і визначати будь-які зміни співвідношення користь/ризик 

препаратів.  

Слід зазначити, що з 2012 р. в Україні суттєво розширилося коло 

репортерів про несприятливі наслідки застосування лікарських засобів. Відтоді 

інформація про випадки побічних реакцій та/або відсутності ефективності 

лікарських засобів надходить від медичних працівників, юридичних та 

фізичних осіб, закладів охорони здоров’я, заявників, пацієнтів та/або їх 

законних представників, Державної служби України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками та її територіальних органів, представників 

Державного експертного центру з питань фармаконагляду в адміністративно-

територіальних одиницях, міжнародних організацій і агенцій, офіційних 

інформаційних джерел й періодичних видань та інших джерел [1].  

Оптимізації здійснення фармаконагляду сприяє автоматизація процесів 

збору інформації про випадки побічних реакцій та/або відсутності лікарських 

засобів, вакцин, туберкуліну (далі – лікарські засоби), проведення її 

узагальнення та аналізу отриманих даних. 
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З метою розбудови системи фармаконагляду України, оптимізації 

здійснення фармаконагляду та збільшення його результативності у рамках 

виконання вимог вітчизняного законодавства та рекомендацій ВООЗ, була 

створена Автоматизована інформаційна система з фармаконагляду (АІСФ). Цей 

інструмент був розроблений у рамках реалізації Проекту Міжнародної 

Технічної Допомоги «Системи покращення доступу до лікарських засобів та 

фармацевтичних послуг» (SIAPS) за підтримки Агентства USAID та за участі 

співробітників ДП «Державний експертний центр МОЗ України» (далі – 

Центр).  

Починаючи з січня 2017 року дані з безпеки лікарських засобів, а саме 

інформація  про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарських 

засобів, та/або несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики 

надаються за допомогою АІСФ.  

Переваги АІСФ: новий інструмент розширює можливості повідомників в 

плані швидкості, доступності надання інформації про безпеку лікарських 

засобів і при цьому – мінімізації допущення помилок. Згідно Порядку 

здійснення фармаконагляду, що затверджений наказом МОЗ України від 27 

грудня 2006 року № 898 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 26 вересня 2016 року № 996) медичні працівники, заявники та 

пацієнти у будь-який час за посиланням https://aisf.dec.gov.ua мають можливість 

увійти до АІСФ, внести інформацію про випадок побічної реакції лікарського 

засобу у відповідні поля бази даних та відіслати повідомлення до Центру. 

Значно зросли можливості аналітиків Центру в плані швидкості отримання 

надісланої інформації, проведення аналізу випадку та, при необхідності, 

відповідного реагування. АІСФ дозволяє більш точно встановити причинно-

наслідковий зв’язок, виявити лікопов’язані помилки (DRP), формувати сигнали, 

проводити аналіз випадку без помилок,  пов’язаних із проблемами рукописного 

тексту.  

Е2В – формат карти-повідомлення допомагає без додаткових зусиль 

обмінюватися інформацією з ВООЗ у рамках виконання Україною умов 
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дійсного членства Міжнародної програми моніторингу ЛЗ ВООЗ, а також – з 

заявниками лікарських засобів.  

Крім зазначеного вище, АІСФ дозволяє здійснювати зворотній зв’язок з 

повідомником, а у разі необхідності отримувати додаткову інформацію.  

Висновок. Використання АІСФ медичними працівниками, заявниками 

лікарських засобів та пацієнтами сприяє оптимізації здійснення 

фармаконагляду в Україні за рахунок вдосконалення та автоматизації процесу 

звітування.  
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1. Порядок здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських 
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вересня 2016 року № 996 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства 

охорони здоров’я України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 
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 Вживання недоброякісної води є однією із причин погіршення 

стану здоров’я людини. Наукові погляди, які стосуються безпечності та оцінки 
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придатності води для пиття були закладені ще в працях Гіппократа ( 460-370 

рр. до н.е.), який писав наступне: «Будь-яка солонувата, жорстка груба вода не 

хороша для пиття»… Розташування також має вплив на якість джерельної 

води…Води жорсткі, грубі і непридатні для розварювання більше  кріплять і 

висушують травні органи».                                                   

 У світі 2 млрд. чол. мають хронічні захворювання у зв’язку із 

використанням забрудненої води токсикантами. За оцінкою експертів ООН, 

80% хімічних сполук, що надходять у зовнішнє середовище, потрапляють у 

водні джерела. Погіршення здоров’я внаслідок впливу недоброякісної води 

може бути як інфекційного, так і неінфекційного характеру. Шкідливий вплив 

на  здоров’я жителів пов’язаний із особливостями хімічного складу води; 

речовини, які містяться у питній воді в різних поєднаннях, сприяють 

збільшенню частоти хвороб вже раніше поширених серед населення. 

Зниження опірності організму до різних захворювань в результаті 

загальнотоксичної дії питної води призводить до зростання захворюваності, 

зокрема серцево-судинних, кишкових неінфекційних, ендокринних 

захворювань. Відомо, що висока мінералізація ( сольовий склад ) питної води є 

фактором, що впливає на збільшення хвороб нервової системи, органів чуття та 

психічних розладів.          

Одними із дуже небезпечних хімічних речовин, які містяться у питній 

воді, є сполуки азоту, зокрема нітрати. Cлід відзначити, що більшість території 

України є екологічно несприятливою щодо проблеми  нітратного забруднення. 

Чому виникла ця проблема? Відповідь одна: це нераціональна діяльність або ще 

гірше  бездіяльність людини.         

  Нітрати – це солі азотної кислоти, які у вигляді мінеральних добрив 

використовуються в сільському господарстві та промисловості. Також  вони є 

природним продуктом кругообігу азоту  в біосфері та головною формою 

неорганічного азоту в ґрунті. Однак, в результаті нераціональної діяльності 

людини виникло порушення екологічного балансу, що призвело до 

накопичення  нітратів у питній воді і збільшення навантаження на організм 
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людини. Забруднення води колодязної нітратами, що перевищують норми, 

приводять до виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей, зниження 

загальної резистентності організму, що сприяє збільшенню рівня  загальної 

захворюваності, зокрема інфекційної та онкологічної. Згідно Державних 

санітарних  норм і правил 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води, призначеної 

для споживання людиною»  гранично допустима концентрація нітратів  у 

колодязній  воді становить  50 мг/дм
3   

[1].                

Питання вивчення наслідків впливу нітратів на здоров’я людини є 

важливим і актуальним як в Україні, так і в інших державах світу. 

Дослідниками Німеччини, США, Чехії встановлено, що підвищений вміст 

нітратів, впливаючи на людину, крім  метгемоглобінемії, викликає рак шлунка, 

негативно впливає на нервову, серцево-судинну  систему і на ембріональний 

розвиток. Вченими Колумбії був  виявлений прямий взаємозв’язок між 

частотою захворювання на  рак шлунку, атрофічний гастрит та високим 

вмістом нітратів у воді колодязів. Англійськими   науковцями було доведено, 

що в дітей, які пили воду з високим вмістом нітратів, спостерігалася тенденція 

до збільшення росту і ваги тіла при зменшенні окружності грудної клітки, 

м’язевої сили кістей рук і життєвої ємності легень, що свідчить про 

дисгармонійний фізичний розвиток. Дослідження, які проводились в Іспанії 

свідчать про те, що тривале вживання питної води з підвищеним вмістом 

нітратів значно збільшує ризик розвитку раку шлунка. У Великобританії на 

нітратно-забруднених територіях відзначається ріст онкологічних захворювань 

головного мозку та центральної нервової системи. Крім того, тривале вживання 

води, забрудненої нітратами, сприяє розвитку неходжкінської лімфоми [2]. 

Також зарубіжні науковці  зробили припущення, що навіть незначне 

перевищення дози нітратів у питній воді відіграє велику роль в етіології 

інсулінозалежного діабету у дітей [3]. Вивчаючи перебіг вагітності та пологів у 

вагітних жінок, які вживали воду з підвищеним вмістом нітратів, болгарські 

вчені встановили, що їх патогенна  дія проявлялася метгемоглобінемією в 

100%, передчасними пологами  –  33%, прееклампсією – 23% [4]. Наукові 
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дослідження, проведені в США показали, що вживання нітратно-забрудненої 

води вагітними жінками призводить до самовільних викиднів і тільки при 

усуненні дії цього фактора  в них можливий фізіологічний перебіг вагітності. 

На сучасному етапі розвитку науки в нашій державі проводяться 

експериментальні  досліджень впливу забруднювачів питної води на здоров’я 

та  вивчаються наслідки цього впливу, які описані в ряді клінічних праць. 

Аналізуючи ступінь вивченості проблеми з впевненістю можна констатувати, 

що  забруднення водного середовища нітратами і токсикантами різного 

походження постійно вивчається і представлене в теоретичній і практичній 

літературі досить широко. Зокрема, експериментально доведена можливість 

розвитку пухлин  в результаті тривалого надходження малих кількостей 

нітратів у питній воді ( на рівні 1 і 10 ГДК) і потенціювати хімічний та вірусний 

бластомогенез. Тривале вживання питної води із підвищеним вмістом нітратів 

значно збільшує ризик розвитку раку шлунку [5]. 

Аналіз вивчених джерел показав, що наслідки впливу нітратів на здоров’я 

людини є досить вагомими. Дану проблему в своїх публікаціях висвітлюють 

Л.Є.Григоренко, К.В.Пікуль, М.М.Фастовець, О.І.Годованець, О.І.Іванова  та 

інші. Зокрема, проводиться оцінка стану здоров’я дітей, що мешкають на 

нітратно-забрудненій території, із обгрунтуванням методів їх реабілітації [6]. 

Було встановлено негативну роль хронічного нітратного навантаження у 

розвитку патології шлунково-кишкового тракту в результаті довготривалого 

надходження нітратів. Виявлено розвиток вегетативної дисфункції та 

поширення хронічного гастриту і дискінезії жовчних шляхів за гіпокінетичним 

гіпотонічним типом у дітей, що проживали на нітратно-забрудненій території, в 

порівнянні з їх ровесниками з екологічно чистої місцевості. Велика увага 

приділяється вивченню патогенетичних аспектів лікування та профілактики 

залізодефіцитних анемій у дітей раннього віку в умовах нітратного 

навантаження організму [7]. Вперше було обґрунтовано негативний вплив 

тривалої дії нітратів у розвитку та перебігу залізодефіцитних анемій. 

Встановлено закономірності порушень обміну заліза та рівня інтоксикації 



29 
 

нітратами та доведено,  що нітратне навантаження у дитини даного віку 

поглиблює дефіцит заліза в організмі, негативно впливає на баланс 

залізотранспортних білків, що є одним із патогенетичних механізмів розвитку 

залізодефіцитних анемій. У літературі зустрічаються публікації, присвячені 

аналізу особливостей клінічного перебігу та лікування хронічного катарального 

гінгівіту у дітей, що проживають на нітратно-забрудненій територіях за 

результатами експериментально-клінічних досліджень.  Крім того, має місце 

вивчення залежності виникнення захворювань системи органів дихання, 

травлення, серцево-судинної системи, новоутворень, інфекційних хвороб 

дитячого населення від нітратного забруднення питної води. 

Тому для зменшення відхилень стану здоров’я дітей внаслідок різних 

негативних екологічних наслідків необхідно продовжувати не лише моніторинг 

їхнього здоров’я, але й поглиблене наукове вивчення патогенетичних, 

імунотоксичних та біологічних ефектів  з метою розробки та своєчасної 

корекції існуючих профілактичних і реабілітаційних заходів. Можна 

припустити, що наслідки, які  виникають в результаті шкідливого впливу 

нітратів, є   небезпечними для здоров’я людини. На мою думку, проблема, яка 

розглядається, є актуальною, важливою і потребує подальшого вивчення та 

наукового дослідження. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

Шрам Н.А., 

викладач фармацевтичних дисциплін 

Словʼянський хіміко-механічний технікум 

м. Словʼянськ  Донецької області, Україна 

Сьогодні особлива увага приділяється підвищенню якості, модернізації 

змісту та форм організації навчального процесу, реалізації освітніх інновацій та 

інформаційних технологій. Важливо відзначити, що реформування освіти та 

чітка організація навчального процесу у вищих навчальних закладах дозволяє 

не тільки підвищити якість професійної підготовки фахівців, але й дає 
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можливість нашим випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці 

в умовах міста, району, регіону. 

Одним із пріоритетних напрямків удосконаленого викладання 

фармацевтичних дисциплін є використання практично-орієнтованої системи 

навчання, що передбачає не лише тісний взаємозв’язок між теоретичними і 

практичними блоками дисциплін, але й допомагає студентам повноцінно 

засвоїти основні положення навчального матеріалу.  

Викладачами циклової методичної комісії фармацевтичних дисциплін 

розроблені навчально-методичні матеріали: методичні вказівки до практичних 

занять та самостійної роботи студентів, матеріали для підготовки студентів до 

лекцій та практичних занять, презентації лекцій, створений банк тестових 

завдань для проведення діагностики знань студентів.  

Особливе значення при вивченні навчального матеріалу приділяється 

лекціям, практичним заняттям, самостійній роботі студентів та консультаціям. 

З метою кращого засвоєння студентами лекційного матеріалу на Веб-

сторінці ЦМК фармацевтичних дисциплін розміщені матеріали підготовки до 

лекцій, ознайомлення з якими полегшує студентам сприйняття інформації. Під 

час читання аудиторних лекцій викладачі подають та пояснюють матеріал, 

використовуючи при цьому сучасну інформацію з мультимедійним 

супроводом, демонструють таблиці, малюнки, слайди, відеофільми. Це 

забезпечує краще закріплення матеріалу, сприяє більш детальному і глибокому 

його засвоєнню. Слід підкреслити, що під час лекції лектор ставить запитання 

студентамне лише для того, щоб «розворушити» групу, а щоб почути їх ідеї та 

висловлювання, утворюючи підґрунтя для бесіди та обміну думками. На 

сьогодні лекція є не тільки засобом повідомлення сучасної наукової інформації, 

але і активним процесом, який носить мотиваційний характер, спонукає до 

навчання, аналізує та вирішує проблемні питання, висвітлює світові тенденції 

та новітні здобутки. 

З метою оптимізації та удосконалення навчального процесу на 

фармацевтичному відділенні цикловій комісії фармацевтичних дисциплін було 
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виділене мультимедійне обладнання. За його допомогою викладачі мають змогу 

демонструвати слухачам потрібну інформацію: навчальні презентації, 

відеофільми, комп’ютерні віртуальні програми, лекції, конференції тощо.  

Фармацевтичні дисципліни характеризується постійним оновленням та 

зміною інформації щодо лікарських засобів, що створює певні труднощі при 

вивченні її студентами. Таким чином, викладання цих дисциплін потребує 

науково-інноваційних підходів, пов’язаних з комп’ютеризацією та 

можливостями Інтернету. На сьогодні інформаційні та комунікаційні технології 

активно входять у навчальний процес та стимулюють якісну його зміну. Це 

сприяє розвитку пізнавальної активності, самоосвіти та самореалізації 

викладачів і студентів. Однією із особливостей викладання фармдисциплін є 

розробка тематичних мультимедійних презентацій, з якими і викладачі, і 

студенти активно виступають перед аудиторією слухачів. Подання матеріалу у 

такий спосіб допомагає студентам зосередити увагу на важливих моментах 

досліджуваної проблеми, значно спрощує, прискорює, закріплює вивчену та 

полегшує отримати нову інформацію. 

Варто зазначити, що викладачі сьогодні є не лише організаторами 

навчального процесу, які залучають сучасні інформаційні технології, але й є 

активними його помічниками та учасниками, які допомагають зрозуміти і 

засвоїти навчальний матеріал, контролюють та аналізують типові помилки, що 

допускають студенти при виконанні практичної роботи. Такий підхід до 

навчального процесу сприяє «зануренню» у навчальний матеріал та кращому 

запам’ятовуванню відомостей з дисциплін, стимулює пізнавальну активність 

студентів. 

Одним із ефективних методів навчання при опануванні фармацевтичних 

дисциплін є розбір із студентами ситуаційних задач. Розв’язуючи ситуаційні 

задачі, виконуючи відповідні завдання студенти навчаються аналітично та  

мислити, розвивають вміння спостерігати й аналізувати проблеми, 

вдосконалюють знання та навички, направлені на застосування сучасної 

тактики дій фармацевта у реальних обставинах, конфліктних ситуаціях. 
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Імітаційні методи навчання завжди базуються на імітації професійної 

діяльності. Серед них популярними є ігрові методи та прийоми: розбір та аналіз 

професійних ситуацій, рольові ігри, фахові тренінги, дидактичні та навчальні 

ігри, моделювання життєвих ситуацій, бліц-ігри, ділові ігри, в ході яких 

відтворюються поведінка і робота фармацевта, наприклад «фахівця першого 

столу» під час знаходження і відпуску лікарських засобів. 

 Серед інтерактивних методів і прийомів можна виділити «Синтез 

думок», «Діалог», «Спільний проект», «Пошук інформації», «Коло ідей», 

«Незакінчена думка». Дані форми роботи надають можливість кожному відчути 

свою персональну значущість, власну вагомість, переваги від потреби 

спілкування з іншими. 

Велику роль у формуванні інтересу до навчання відіграє створення 

проблемної ситуації, зіткнення студентів з труднощами, які вони не можуть 

вирішити за допомогою запасу знань, що є у них, вони переконуються в 

необхідності отримання нових знань або застосування старих в новій ситуації.  

Подолання труднощів в навчальній діяльності – найважливіша умова 

виникнення інтересу до неї. Методи стимулювання інтересу до навчання: 

- створення ситуацій пізнавальної новизни; 

- створення ситуацій емоційно-ціннісних переживань; 

- створення ситуації зацікавленості; 

- метод здивування; 

- опора на життєвий досвід студентів; 

- навчальні дискусії. 

Отже, складності навчального матеріалу і навчального завдання 

приводять до підвищення інтересу тільки тоді, коли ця перепона посильна, 

переборна, інакше інтерес до неї швидко падає.  

Сьогодні вже не доводиться сумніватися в тому, що успішність 

професійної підготовки студентів-фармацевтів залежить в основному від 

розвитку навчальної мотивації, від якості впровадження активних, сучасних 

технологій навчання, від рівня професійності  та зацікавленості викладача.  
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Особливістю українських виборчих кампаній загальнодержавного рівня, 

парламентських і президентських, є велика ймовірність не лише зміни 

зовнішньополітичного курсу держави, трансформації її політичної системи, 

стилю політичного керівництва або кардинальної зміни політичного режиму, а 

й реальної загрози втрати національного суверенітету, територіальної 

цілісності, а віднедавна і державної незалежності. Вищезазначені фактори 

обумовлюють антагоністичну політичну боротьбу у виборчих кампаніях на 

різних її етапах: у передвиборчий період, під час термінів проведення самої 

кампанії, на етапі підрахунку голосів й оприлюднення офіційних результатів, а 

також при політичній структурованості вищого законодавчого органу країни. 
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Передвиборча практика 2012 року засвідчила, що в умовах напівдикої 

української дійсності навіть у вузькому секторі партійно-медійних взаємин 

кількість різноманітних прецедентів, варіацій і ситуацій може бути практично 

необмеженою. «Неформальними» виявами «цільового» використання 

загальногромадських ЗМІ були непоодинокі випадки їхньої мобілізації на 

виборчі кампанії власників-кандидатів. Відтак, наявний у них медійний ракурс 

вони де-факто перетворили у власний друкований «партійний» орган, який 

тимчасово обслуговував передвиборчі потреби окремих кандидатів і/або 

політсил, до котрих вони належали.  

До такої «мобілізації», зокрема, вдався відомий у Галичині підприємець і 

кандидат-самовисуванець у Львівському одномандатному виборчому округу № 

118 Богдан Дубневич. Спецвипуски підконтрольної йому «Львівської газети» 

вирізнялися доволі високою якістю журналістських матеріалів, відсутністю 

«чорнухи» та адресних звинувачень, а у своїх зверненнях до виборців 

позбавлений членства у БЮТ кандидат-самовисуванець радив їм голосувати за 

одну із прохідних опозиційних партій – Об’єднану опозицію, УДАР або 

«Свободу». У просуванні ж власного кандидата газета робила ставку на його 

підприємливості та неабияких господарських задатках, що може бути корисно 

для виборців округу в разі його обрання до парламенту.  

Головний месидж оприлюднював через газету і сам кандидат-

мажоритарник: «Ми не можемо втратити нагоду мати свого депутата Верховної 

Ради. Тому що своя людина в парламенті – особливо, якщо вона знає, як 

представляти інтереси округу, – це кошти на ремонти доріг, будівництво 

садочків і шкіл та багато іншого» [1]. Газета не була голослівною і детально 

розписувала чисельні факти «благодійності» та «добрих справ» Б. Дубневича, 

тож нав’язливі акценти на тому, що хтось уже допомагає, а не тільки обіцяє, що 

на думку розробників цієї стратегії виборці мали сприймати «з розумінням». 

При цьому газета замовчувала етичні аспекти цієї справи, згідно з якими 

широко розрекламована «благодійність” (яка, до того ж, вимагає віддяки) у 

передвиборчий період є, радше, прихованою формою підкупу виборців. 
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Фактично легалізуючи та утверджуючи сумнівні методи боротьби за 

депутатський мандат, «Львівська газета» ні словом не обмовилася також про те, 

за чий рахунок здійснює масштабну «благодійність» кандидат у народні 

депутати Б. Дубневич. Відтак закономірно, що у період, коли популярна 

регіональна газета «Експрес» із номера в номер друкувала резонансне 

журналістське розслідування «Справа за мільярд», де аргументовано 

звинувачувала Б. Дубневича у бізнесових махінаціях та багатомільярдному 

пограбуванні держбюджету [3, с. 2, 6], «Львівська газета» навіть не намагалася 

захищати свого покровителя. Цю дивну, на перший погляд, мовчанку пояснити 

не важко, адже входження у газетну «війну» із примарними перспективами 

перемоги у ній було невигідне, насамперед, Дубневичу. Відтак, робимо 

висновок, що в силу зрозумілих причин і вроджених «вад» офіційна 

пропартійна періодика в умовах виборчої кампанії є неспроможною формувати 

об’єктивне уявлення виборців про кандидатів та політсили, яких вона 

представляє, а тому вимушена акцентувати увагу електорату лише на 

позитивних аспектах їхньої діяльності. 

Спробу нівелювати загальновідомі «дефекти» пропартійної преси в 

умовах виборчої кампанії 2012 року у специфічний спосіб здійснив кандидат-

мажоритарник від партії УДАР в Стрийсько-Жидачівському одномандатному 

округу № 126 Андрій Кіт. Як і Б. Дубневич, він завбачливо подбав про власний 

медіаресурс на майбутніх виборах, ініціювавши створення в окрузі 

загальногромадської газети «Своє слово», однак у вихідних даних серед 

засновників газети і видавців його імені немає. У відповідний період цей 

фактор відкрив перед «нащадком славетного галицького роду борців за 

незалежність» практично необмежені можливості маніпулювати громадською 

думкою у регіоні. Зокрема, засобами прихованої самореклами чужими, 

«неупередженими» руками підштовхували виборців до думки, що з-поміж 

чотирьох його кандидатів-опозиціонерів саме Андрій Кіт є найдостойнішим 

депутатського мандата [2, с. 2].  



37 
 

Або ж нехтувати партійними приписами УДАРу щодо толерантних 

методів ведення виборчої боротьби і непоборювання кандидатів опозиційного 

табору. Газета відверто «чорнила» основного конкурента А. Кота на виборах – 

кандидата від Об’єднаної опозиції Олега Канівця : «Тут [в окрузі] є один, і 

навіть єдиний, кандидат, який протиставляє себе всім іншим. (...) Ведучи свій 

«хрестовий похід» проти всього дійсно славетного і українського, цей кандидат 

не зупиняється ні перед чим». І навішувала на нього відповідний ярлик, буцім 

«саме він [висуванець ВО «Батьківщина»] є кандидатом від влади» [4, с. 3]. 

Утім, «жертва», якщо вірити матеріалам «Свого слова», також не відзначалась 

порядністю; О. Канівець чинив щось подібне за допомогою підконтрольної 

йому газети «Новий погляд». Зазначимо, у чесній справі недопустиме 

застосування безчесних методів, а тим більше – з використанням «отруйних» 

друкованих слів, які здатні спотворити свідомість загалу. Категоричне 

несприйняття викликає практика використання кандидатами у власних цілях 

авторитету відомих і шанованих людей, які в силу певних обставин (похилого 

віку, вад) частково втратили здатність адекватно оцінювати те, що коїться 

навколо них. Зокрема, розмінною монетою у чужій політичній грі неодноразово 

впродовж виборчої кампанії 2012 року ставав син командира УПА Юрій 

Шухевич. Скористався цією «монетою» і «нащадок славетного галицького 

роду» Андрій Кіт, і навіть «єдино непідконтрольний Кремлю» екс-президент 

України Віктор Ющенко. 

У медійному аспекті партія «Наша Україна» та її лідер В. Ющенко 

відзначилися не лише цим. Вони не створювали власну газету і не вигадували 

хитромудрі інформаційно-пропагандистські комбінації, оскільки у партії є 

«любий друг» – редактор всеукраїнської загальнополітичної газети «Україна 

молода» Михайло Дорошенко. Йому й замовили партійці агітаційний 

спецвипуск накладом 200 тис. екземплярів, які вийшли згідно з чинним 

законодавством та високоморальними принципами cторін. «Бонусом» до 

партійного агітлистка «Нашої України» ставало ім’я, авторитет та репутація 

популярної і шанованої в країні газети. Але махінація зазнала фіаско, в 
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результаті чого газета, яка до цього була популярна у широкому колі 

демократичної громадськості, миттєво перетворилася у рупор об’єднання 

маргінальних політсил зі сукупним рейтингом, що заледве перевищував один 

відсоток У зверненні до виборців лідер «Нашої України» В. Ющенко 

наполегливо закликав їх обирати «цінності», які начебто уособлює лише він та 

його політсила [5, с. 1]. Представляючи своє об’єднання 37 дрібних партій і 

громадських організацій, збанкрутілі «нашоукраїнці» безсоромно прикривалися 

лозунгами Помаранчевої революції («Разом нас багато»), а коли це було їм 

невигідно – за першої ж нагоди зрікалися їх (у відповідь на риторичне 

запитання «Чому бандити не в тюрмах?» Віктор Ющенко так і зробив: 

«Бандитам – тюрми» – це не моя термінологія. Це Юрій Луценко та Олександр 

Турчинов найбільше викрикували на Майдані» [6, с. 3]).  

А його побратим – лідер УНП Юрій Костенко, презентуючи свою далеко 

не нову «Програму економічного націоналізму», заговорювався і «забував», що 

із 21 року незалежності, впродовж яких «влада нехтувала національним 

виробником»[8, с. 2], близько 5 років саме він зі соратниками цю владу 

представляв – таким чином «Наша Україна» самотужки ганьбилася. Окрім того, 

вона використовувала цю трибуну для дезінформації суспільства, 

просторікуючи про свій начебто прохідний рейтинг у 5,4% і неіснуючу 

«ситуацію, коли патріотичний електорат починає переходити до <...> «Нашої 

України» [7, с.3]. Своєю псевдопатріотичною поставою і дистанціюванням від 

«так званої об’єднаної опозиції» вносила сум’яття серед опозиційно 

налаштованих виборців і дискредитовувала бренд газети «Україна молода». 

Те, які наслідки в умовах виборчої кампанії може мати сумнівний 

компроміс непартійної газети та «ідейного» кандидата у народні депутати, 

наочно продемонстрував незрозумілий альянс кандидата-самовисуванця в 

одномандатному виборчому округу № 115 Юрія Путаса та маловідомої 

львівської газети «Площа галицька» – проплативши за вихід спецвипуску, 

претендент на депутатський мандат, вирішив, що задля проходження у 

парламент чуття міри можна нівілювати. Тож на тлі його популістської 
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програми перед виборцями постала фігура всебічного генія – музиканта, 

боксера, підприємця, господарника і політика, вихованого у патріотичних 

традиціях. На його переконання, балів мало б додавати навіть те, з якими 

видатними людьми він вчився у музичній школі та займався у боксерському 

клубі. Відтак, замість кандидатури депутата виборці отримали карикатуру. 

Програли, звісно, і кандидат, і газета.   

Як бачимо, медійні аспекти партійної роботи під час виборної кампанії 

2012 року далеко не завжди визначали, власне, партійні газети: кількісно їх 

значно переважали саме спецвипуски, інформаційно-аналітичні бюлетені та 

інші передвиборчі друковані видання партій і окремих кандидатів у депутати. 

За фактичної відсутності повноцінних партійних газет у більшості суб’єктів 

виборчої кампанії-2012 спецвипуски, зокрема, вирізнялися різноманітністю 

форм та завдань. Вищеперераховані корупційні та інші недемократичні ознаки 

виборчої кампанії не додали Україні позитивного іміджу серед європейської 

спільноти та інших країн сучасного демократичного світу й детермінували 

масові акції спочатку мирного, а згодом активнішого масового протесту, що 

увійде в політичну історію новітньої України під назвою Революція гідності. 
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Національного університету «Острозька академія» 
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Існують тoчки зoру, щo aвтoбіoгрaфічні спoгaди є  сутністю нaшoї 

oсoбистoсті тa влaсне її фoрмують. У  цьoму кoнтексті звернемoся дo рoзрoбoк 

У. Джемсa, який oдним із перших визнaчив oсoбистість як взaємoдію пaм’яті 

з  влaсним минулим: «…немaє oсoбистoсті без мoжливoсті пoвернутися 

в минуле…» [1]. Ці рoзрoбки підтверджуються пoзиціями мнестoлoгічнoї 

пaрaдигми психoтерaпії В.  В.  Чугунoвa. Oсoбистість рoзглядaється 

у  зaзнaченій пaрaдигмі психoтерaпії як «…вaріaтивнa динaмікa мнестичних 

прoцесів і  визнaчених ними мoдусів реaгувaння (зoвнішніх пaтернів 

і  внутрішньoгo переживaння); oсoбистість не мoже бути структурoю, oскільки 

є функцією…» [2]. Сьoгoдні прийнятo ввaжaти, щo oсoбистість — це пaм’ять 

(персoнaльний дoсвід і  знaння, oтримaні прoтягoм життя), тoбтo те, ким ми 

були, хтo ми є  сьoгoдні і  ким ми мoжемo стaти. У  цих oсoбливoстях AБП 

влaстивa тільки людині [4]. Aвтoбіoгрaфічнa пaм’ять (AБП) є підсистемoю 

деклaрaтивнoї дoвгoстрoкoвoї пaм’яті, щo aпелює дo спoгaдів прo визнaчні 

пoдії тa емoційнo знaчущі стaни oсoбистoсті [3]. Цей вид пaм’яті пoєднує в сoбі 

риси епізoдичнoї і семaнтичнoї систем дoвгoтривaлoї пaм’яті. Пaм’ять 

суб’єктивнo відoбрaжaє минулий життєвий шлях, який склaдaється з  фіксaції, 
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зберігaння, інтерпретaції, aктуaлізaції тoгo, щo є  oсoбистіснo знaчущим. Тaким 

чинoм, AБП відтвoрює сaмoідентичність oсoбистoсті як унікaльнoгo 

психoлoгічнoгo фенoмену. Кoли oсoбистість згaдує щoсь зі свoєї біoгрaфії, 

aктивізується цілa системa, рoзтaшoвaнa в кoрі гoлoвнoгo мoзку. Тoж будь-яке 

пoрушення в  цій системі (нaприклaд, при трaвмі) викликaє пoрушення 

oсoбистих спoгaдів aж дo пoвнoгo їх зникнення і  «втрaти oсoбистoсті» [4].  

Психічне здoрoв'я тіснo пoв'язaне з сoціaльним блaгoпoлуччям 

oсoбистoсті, щo відoбрaжaється в тaких хaрaктеристикaх: aдеквaтне сприйняття 

сoціaльнoї дійснoсті, інтерес дo oтoчуючoгo світу, aдaптaція дo oтoчуючoгo тa 

сoціaльне блaгoпoлуччя; спрямoвaність нa суспільну спрaву, культурa 

спoживaння, aльтруїзм, відпoвідaльність перед іншими тoщo[3]. Нa психічне 

здoрoв´я людей впливaє великa сукупність чинників, їх мoжнa клaсифікувaти зa 

різними oзнaкaми. Зa місцем рoзтaшувaння виoкремлюють дві великі групи - 

внутрішні і зoвнішні чинники. Дo внутрішніх чинників мoжнa віднести 

aвтoбіoгрaфічну пaм'ять. 

Численні дoслідження підкреслюють, щo пережитий дoсвід мoже мaти 

дoвoлі різні нaслідки для індивідa. З oднoгo бoку, бaгaтo aвтoрів підкреслюють, 

щo більшість, прoйшoвши трaвмaтичну пoдію, здaтні пoдoлaти трaвму. Тaк, 

виснoвки oднoгo із дoсліджень oсіб, пoстрaждaлих під чaс Гoлoкoсту, свідчaть, 

щo дві третини чoлoвіків тa oднa третинa жінoк, щo пoстрaждaли від ньoгo, не 

мaли симптoмів «психічних пoрушень». Вoни мaли здaтність дo знaчнo вищoгo 

рівня психoлoгічнoї aдaптaції ніж кoнтрoльнa групa. Вoни мaли «вищі 

прибутки, крaщі резюме, крaщі житлoві умoви тa нижчий рівень рoзлучень і 

більшу aктивність у їх грoмaдaх, демoнструючи вищий рівень aльтруїзму»[5]. 

Дoслідження дітей, які вижили під чaс Гoлoкoсту, демoнструють, пo-перше, щo 

вoни мaють великі труднoщі із підтримкoю узгoджених і незaлежних oсoбистих 

нaрaтивів, a пo-друге те, щo oпірність бaгaтьoх дітей рoбить мoжливим 

успішний рoзвитoк їх кaр'єр, успішне oдруження і вдaлі шлюби [4 ]. Тaк сaмo 

М. Мoскoвіч нa oснoві 23 інтерв’ю дітей, щo вижили після Гoлoкoсту з'ясувaв, 
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щo вoни мaють пoзитивний пoгляд нa життя, стійкість хaрaктеру, бaжaння мaти 

стaбільне сімейне життя і бути включеним в сoціaльне життя[2]. 

Інші прaці нaвпaки підкреслюють більший рівень вoрoжoсті, депресії, 

психoсoмaтичних хвoрoб у свідків трaвмaтичнoї пoдії. Бaгaтo людей мaють 

знaчні психoлoгічні прoблеми - прямий нaслідoк війн тa іншoгo нaсильствa нaд 

ними. Трaвмaтичні пoдії, oсoбливo рукoтвoрнoгo хaрaктеру, здебільшoгo 

спрaвляють руйнівний вплив нa психіку і життєдіяльність людини. 

Руйнівний ефект трaвми сильніше прoявляється у дітей, ніж у дoрoслих, 

aдже фізичний oргaнізм мoлoдoї людини є тендітним, a йoгo психoлoгічний 

рoзвитoк незaкінченим. Чим рaніше нaнесенo шкoду, тим більшoю вoнa є. 

Дитячa трaвмa «фoрмує схеми пaм’яті» і мoже стaти «oргaнізуючим 

принципoм» тa «oргaнізaтoрoм мaйбутньoгo дoсвіду» [5]. Рaзoм з тим, як 

з’ясувaли Лев-Візель і Aмір, oпитaвши 97 дітей - жертв Гoлoкoсту, чим вищий 

рівень oсoбистих ресурсів, сoціaльнoгo тa духoвнoгo кaпітaлу, тим менші 

стрaждaння від ПТСР . Рaз переживши трaвму люди стaють більш чутливими 

дo зoвнішніх стимулів, які нaгaдують їм прo трaвмaтичні пoдії, тa при 

пoвтoренні умoв трaвми, мaють більше нaвичoк і гoтoвнoсті прoтистoяти 

негaтивним зoвнішнім умoвaм. 

Oтже, трaктувaння aвтoбіoгрaфічнoї пaм’яті з  бaгaтьoх тoчoк зoру мaє 

спільний виснoвoк — це, пoнaд усе, дoвгoтривaлa пaм’ять нa пoдії влaснoгo 

життя і пoдії, безпoсереднім свідкoм яких був суб’єкт. Незвaжaючи нa 

неoднoзнaчні нaслідки трaвми нa психіку і пoведінку людини, вaртo пoгoдитись 

і з тим, щo ці нaслідки зaвжди мaтимуть місце. Трaвмa не мoже прoйти 

безсліднo, прoте мoже не мaти трaвмaтичнoгo ефекту нa пoведінку тa психіку 

людини. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНУЛІНУ НА СКВАШУВАННЯ ЙОГУРТІВ 

Єлісєєва Л.Т. 

Студентка факультету біотехнології та екологічного контролю 

Національного університету харчових технологій 

М. Київ, Україна 

Тема здорового харчування турбує людство протягом багатьох років. 

Харчування є одним з найголовніших факторів забезпечення та покращення 

здоров'я населення. Традиційні харчові продукти стають функціональними в 

результаті збагачення їх складу інгредієнтами, корисними для здоров'я людини. 

Функціональні продукти одержують за інноваційними технологіями і 

розглядають як складний немедикаментозний комплекс, який відповідає 

http://archive.nbuv.gov.ua/ejournals/Vnadps/2012_1/12zlvpzo.pdf


44 
 

фізіологічним потребам організму людини та має яскраво виражені лікувальні, 

профілактичні або оздоровчі властивості. 

Розробка широкої гамми нових продуктів функціонального призначення, 

в тому числі на молочній основі, які були б достатньо поширеними і при 

постійному використанню виявили б позивний вплив на організм людини, є 

одним із найважливіших і найактуальніших завдань. 

Інулін – це резервний вуглевод, що входить до складу багатьох рослин. 

Промислово його отримують з цикорію шляхом екстракції гарячою водою. 

Інулін відноситься до полідисперсних лінійних вуглеводів і складається 

головним чином з фруктозних фрагментів. У ланцюзі стандартного цікорієвого 

інуліну міститься в середньому 10-12 одиниць, а високомолекулярного – 25 [1]. 

У харчових продуктах інулін використовують завдяки його нутрієнтних 

та технологічних властивостях, причому найчастіше досягається подвійний 

ефект, а саме поліпшення органолептичних властивостей і підвищення 

збалансованості нутрієнтів в рецептурі. Необхідно особливо відзначити 

використання інуліну як харчового волокна практично у всіх видах харчових 

продуктів. Все частіше інулін використовують у так званих «функціональних 

продуктах», особливо молочних, як пробіотичний інгредієнт, що стимулює 

розвиток корисної кишкової мікробіоти, а також як інгредієнт, що підвищує 

засвоюваність кальцію.  

Розчинність інуліну у воді дозволяє вносити харчові волокна в такі 

системи на водній основі, як різні напої, у тому числі молочні, і спреди. 

Інулін є важливим харчовим інгредієнтом, відкриваючим перед харчовою 

промисловістю нові можливості по створенню збалансованих за нутрієнтами і 

смачних харчових продуктів. Інулін рекомендований до вживання людям, що 

хворіють на цукровий діабет та тим у кого підвищений рівень цукру в 

організмі, він нормалізує його вміст, та має пробіотичні властивості. 

Різні форми введення інуліну у харчові продукти дають змогу 

використовувати його як високотехнологічний інгредієнт з широким спектром 
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дії, для покращення структури, смаку та підвищення біологічної активності 

різних продуктів харчування [1]. 

Йогурт функціонального призначення одержують таким чином. Молочну 

основу, яка складається згідно рецептурою, підігрівають до температури 37-

38˚С, далі вносять симбіотичну закваску на культурах біфідо – та 

лактобактерій, суміш перемішують 15 хвилин. Під час експерименту, інулін 

взято у кількості 1%, 3%, 5%, 7%, 10%, а також зразок без інуліну для 

порівняння. У ємності для сквашування вносять відповідні кількості інуліну та 

молока з закваскою, поміщають у термостат залишають її у спокої для 

сквашування, сквашують при температурі 40 ˚С, 8-10 годин. Сквашену суміш 

охолоджують до температури 15˚С протягом 1 години. 

В якості молочної основи при виробництві йогурту з функціональними 

властивостями найбільш доцільно використовувати знежирене молоко або 

молоко жирністю 1,5%, яке має незначний вплив на рівень глікемічного індексу 

глюкози у хворих на цукровий діабет, здійснює менше навантаження на 

інсулярний апарат і знижує ризик додаткової утилізації глюкози в жирові депо 

організму. Для експерименту було обрано молоко питне пастеризоване 1.5% 

жирності. 

Як заквашу вальний препарат було вибрано суху ліофілізовану закваску 

ТМ «Vivo» Йогурт наступного складу: Streptococcus salivarius subsp. 

Thermophilus, Laktobacillus deldrueckii subsp. Bulgaricus, Lactobacillus 

acidophilus, Lactococcus  lactic subsp. Lactis, Lactococcus lactis subsp. 

Diacetylactis, Lactococcus subsp. Cremoris. 

Вибрана закваска є сумішшю чистих культур, призначених для прямого 

внесення в молочну суміш, містить у своєму складі класичну болгарську 

паличку, молочний стрептокок, ацидофільні лактобактерії. Завдяки цьому 

йогурт має сприятливий вплив на кишечник людини і в цілому на травлення. А 

також забезпечує оптимальний рівень кислотоутворення, формування текстури 

та смаку. 
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В якості інноваційного функціонального інгредієнта було вибрано інулін, 

тому що він для свого засвоєння не вимагає присутності інсуліну. Визначення 

кількості інуліну, необхідної для внесення у йогурт проводилось 

експериментальним методом. Критерієм прийнятності і задовільної кількості 

вмісту інуліну було обрано органолептичні характеристики продукту на кінець 

сквашування та їх відповідність нормативній документації [2].  

При концентрація інуліну 1% смак, запах та колір продукту відповідає 

вимогам, але консистенція є занадто рідкою, не властивою йогурту, більш 

схожа на кефір.  

Концентрація 3% - консистенція відповідає вимогам, але присутній дещо 

кислий присмак. 

При концентрації 5% -  смак, запах та колір відповідають вимогам, немає 

сторонніх запахів та присмаків, консистенція також відповідна йогурту, ніжна, 

однорідна. 

При 7% концентрації смак, запах та колір відповідають вимогам, але 

консистенція є неоднорідною. Концентрація 10% - сквашування не відбулось, 

смак, запах та колір - як молоко. Отримані експериментальні дані відображені у 

таблиці 1.  

Таблиця 1. 

Органолептичні показники отриманих йогуртів 

Назва 

показника

/вміст 

інуліну 

Характеристика показників 

1% 3% 5% 7% 10% Без інуліну 

1 2 3 4 5 6 7 

Смак і 

запах 

Чистий, без 

сторонніх 

запахів і 

присмаків 

Чистий, без 

сторонніх 

запахів і 

дещо кислий 

присмак  

Чистий, без 

сторонніх 

запахів і 

присмаків 

Чистий, без 

сторонніх 

запахів і 

присмаків 

Молочний Чистий, без 

сторонніх 

запахів і 

присмаків 

Консис-

тенція 

Однорідна 

рідка 

Однорідна 

ніжна 

Однорідна

ніжна 

Неодно-

рідна  

Рідка, 

Сква-

шення не 

відбулось 

Однорідна, 

ніжна 

Колір Від білого до світло-жовтого 
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В результаті експерименту визначено що оптимальний вміст інуліну у 

йогурті складає 5%.  

Одержані йогурти було оцінено методом дегустації. Органолептичні 

показники якості представлені у вигляді профілограми (рис. 1.), що наочно 

демонструє недоліки та переваги отриманих інноваційних продуктів 

спеціального призначення і придатність їх застосування для виробництва і 

реалізації. 

 

Рис. 1. Органолептичні профілі отриманих йогуртів 

На основі профілограми робимо висновок що рецептура йогурту з 5% 

вмістом інуліну доданого до сквашування має найкращі органолептичні 

показники. 

Оскільки інулін є розчинним харчовим волокном, його кількість у 

готовому продукті може бути збільшена за рахунок додавання його в йогурти 

не перед сквашуванням, а після нього, у складі різних наповнювачів. 

Наповнювачі можуть бути виготовлені на основі інуліну або інулінового 

сиропу з різними фруктовими, овочевими, злаковими чи іншими добавками. 

Таким способом можна збільшити вміст інуліну у готовому продукті до 10%. 

Це доцільно робити тому що приблизна рекомендована добова доза йогурту, 

для дорослої людини, складає близько 150 грам, а рекомендована кількість 

харчових волокон у раціоні на добу від 20 до 35 грамів. Тому збільшивши 
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кількість інуліну у продукті з 5% до 10%, в результаті організм отримає 

близько 15 грамів інуліну на добу, замість 7,5 грам. 
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Шампуні – складні суміші різних за природою речовин, які об'єднує 

здатність видаляти бруд, сало та піт, не ушкоджуючи шкіри та волосся.  

В наш час догляд за волоссям займає важливе місце в суспільстві. Цьому 

є багато причин. Насамперед, це пагубний вплив забрудненої атмосфери, 

незбалансоване харчування, використання фарб, лаків, гелів, хімічних завивок, 

що призводить до тьмяності волосся, його посічення та випадіння, втрати 

об’єму, густоти, блиску. Тому виробники шампунів розробляють нові 

технології та рецептури, щоб зменшити вплив негативних факторів на волосся. 

На сьогоднішній день існує дуже великий асортимент шампуню: імпортних та 

вітчизняних виробників, лікувальні, професійні, для різних типів волосся, з 

кондиціонером, бальзамом чи іншими додатковими компонентами [1,с.107]. 
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Модифікований крохмаль отримують шляхом фізичного, хімічного, 

біохімічного чи комбінованого оброблення природного крохмалю задля зміни 

його властивостей. У промисловості модифіковані види крохмалю 

застосовують як загущувачі, стабілізатори, наповнювачі й емульгатори. Крім 

того, модифіковані крохмалі застосовують в косметичній промисловості при 

виробництві кремів, шампунів, компактної пудри тощо [2,с.489]. 

Катіонний крохмаль застосовують як добавку при виробництві паперу, 

тканин та засобів, призначених для догляду за волоссям – шампунів, 

ополіскувачів, кондиціонерів. Такі миючі засоби поліпшують стан волосся, 

пом’якшують та відновлюють його структуру після фарбування та хімічної 

завивки, перешкоджають утворенню статичної електрики, волосся краще 

розчісується [3,с. 329]. 

Метою роботи було розробити рецептуру шампуню для пошкодженого 

волосся з катіонним крохмалем. 

До складу шампуню входять: миюча субстанція (поверхнево-активні 

речовини, ПАР), добавки у вигляді допоміжних ПАР (СпівПАР), що сприяють 

отриманню додаткових заданих властивостей шампуню (піноутворення та ін), 

кондиціонуючі компоненти, функціональні добавки та модифікатори 

(регулятори рН, консерванти тощо), естетичні добавки, що надають шампуню 

товарний вигляд (аромату, барвники, замутнювачі, консерванти, перламутрові 

речовини тощо), біодобавки, вода. 

В якості ПАР (поверхнево-активних речовин) для шампуню, 

використовували аніонні ПАР в якості основного миючого компоненту. 

Молекула аніоноактивних ПАР містить водорозчинну (гідрофільну) частина, 

заряджену негативно і жиророзчинну (гідрофобну), нейтральну. Жиророзчинна 

частина молекули пов'язує і обволікає частки бруду, секрет сальних залоз. 

Водорозчинна частина молекули орієнтується в сторону від волосся, який несе 

негативний заряд, внаслідок чого частки бруду, з'єднані з поверхнево-активною 

речовиною, відриваються від волосся, розчиняються у воді і видаляються.  
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Найчастішим представником аніонних ПАР в сучасних шампунях є солі 

стабілізатори - кислі ефіри сірчаної кислоти, що виникають сульфатуванням 

жирних спиртів хлорсульфурною кислотою або триоксид сірки, Емал 270, 

Бетадет, Плантопон [1,с.125]. 

Катіонні ПАР набагато рідше застосовуються в якості основного ПАР, 

але часто використовуються як добавки. У водному розчині вони розпадаються 

з утворенням позитивно заряджених іонів, володіють слабким миючим 

ефектом, проте добре "притягуються" до негативно зарядженого волосся і 

здійснюють фіксацію біодобавок на волоссі. До них відносяться солі 

четвертинних амонієвих сполук, катіонні полімери, кватернізовані гідролізи 

білка, похідні рослинних полісахаридів та інші.  

Групу амфотерний ПАР представляють алкіламідопропіл бетаїн,Амідет і 

алкілозміщенні амінокислоти з довгим ланцюгом, які використовуються в 

комбінації з аніонами ПАР для отримання м'якої миючої субстанції. Останнім 

часом все частіше в рецептурах використовують амфотерні імідазоли похідні 

ПАР (коко-бетаїн), які в поєднанні з аніонами ПАР покращують 

піноутворюючу здатність і підвищують нешкідливість рецептур, а в поєднанні з 

катіонними полімерами підсилюють позитивну дію силіконів і полімерів на 

волосся та шкіру [1,с.136]. 

До складу шампуню увійшла олія обліпихи яка  багата на каротиноїди, 

фітостери - речовини, що входять до складу клітинних мембран; фосфоліпіди, 

володіють такими ж властивостями і відіграють важливу роль в обмінних 

процесах; токофероли  володіють антиоксидантними властивостями,вітаміни А, 

С, Е, групи В; є і жирні кислоти - пальмітинова, лінолева. 

Згідно робочої рецептури, було підготовлено 3 зразки шампуню з різним 

відсотковим вмістом катіонного крохмалю – 1,5,2 та 2,5 %. 

Модельні зразки шампуню піддавали дослідженню органолептичних 

(зовнішній вигляд, колір, запах, легкість нанесення, липкість, відчуття після 

нанесення) та фізико-хімічних характеристик, відповідно до вимог ДСТУ 

4315:2004. «Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся» [4]. Також 
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було вивчено реологічні властивості дослідних зразків на віскозиметрі типу 

«РЕОТЕСТ-2». 

Висновки. Розроблено рецептуру шампуню з катіонним крохмалем. В 

якості основи обрано амфотерні та катіонні ПАР. Встановлено, що фізико-

хімічні та органолептичні показники шампуню, отриманого за розробленою 

рецептурою, відповідають вимогам ДСТУ 4315:2004. «Засоби косметичні для 

очищення шкіри та волосся», рН отриманих зразків шампунем – 6-6,5. За 

результатами структурно-механічних досліджень встановлено оптимальну 

кількість катіонного крохмалю 2%. 
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На сьогоднішній день, більшість людей не уявляють своє життя без 

туризму. Туризм займає чільне місце серед провідних галузей світової 

економіки, а готельне господарство відіграє чи не найважливіше значення у 

формуванні туристичної інфраструктури.  

Сучасні готельні комплекси є місцем відпочинку, в яких 

використовується значна кількість різноманітного обладнання. В той же час, 

вони являються місцями великого скупчення людей, як гостей готелю, так і 

обслуговуючого персоналу. Саме через це велика увага повинна приділятися 

таким питанням, як охорона праці та техніка безпеки у даних комплексах. 

Дослідженням питань, пов’язаних з охороною праці та технікою безпеки, 

займалася достатня кількість науковців, а саме П.С Атаманчук , Г.Г. 

Гогіташвілі, В.М. Козинець, Г.Б Мунін, Х.Й. Роглєв [1-5]. Всі вони мають пені 

здобутки у даній тематиці, представлені у наукових публікаціях. 

Взагалі, охорона праці – це система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності 

людини в процесі трудової діяльності [3, с.67]. 

Організація охорони праці в готельних комплексах здійснюється 

відповідно до Законів України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", 

"Про споживчу кооперацію", "Про туризм", "Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення" та чинних положень про службу 

охорони праці і службу пожежної безпеки. [ 2, с. 102 ]. 

У готелі директор керує роботою з охорони та безпеки праці. Саме він 

призначає відповідального за безпеку праці, формує склад служби охорони 

праці, призначає відповідальних за стан охорони праці в кожному підрозділі і 

відповідальних за навчання персоналу готельного бізнесу і перевірку знань з 

охорони праці.[1, с. 35] 

У кожному готельному комплексі розробляються свої положення про 

організацію роботи з охорони праці та виробничої санітарії. До того ж , для 

кожної категорії працівників складаються інструкції. Усе це створюється на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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основі певних типових інструкцій, правил та положень, яким повинен слідувати 

кожен працівник готельного комплексу. 

У всіх готелях обов’язково повинні проводитися заходи щодо 

профілактики травматизму. Причинами травматизму можуть стати 

найрізноманітніші чинники. У загальному, виділяють організаційні та технічні 

причини.  

До перших належать: недостатній нагляд за дотриманням правил техніки 

безпеки, відсутність необхідної технічної кваліфікації у персоналу, робота без 

запобіжних засобів, неправильне розташування людей на робочому місці, 

недостатній інструктаж, погане освітлення, низька або висока температура, 

слабка вентиляція тощо. 

Технічні ж, у свою чергу, включають в себе: несправність або 

недосконалість технологічного обладнання, інструментів, пристроїв і засобів 

техніки безпеки, незручність або захаращеність робочого місця. [5, с.223] 

Ще однією причиною травми може стати погане самопочуття працівника, 

втома, неуважність тощо.  

Розслідування та облік нещасних випадків відбувається відповідно до 

"Положення про порядок розслідування й обліку нещасних випадків на 

виробництві". Це положення встановлює єдиний порядок розслідування й 

обліку нещасних випадків на виробництві, обов'язковий для всіх готельних 

господарств. За результатами розслідування складається висновок, що є 

обов'язковим для роботодавця і може бути оскаржений в органах державної 

інспекції праці або в суді.[5, с. 236] 

У готельних комплексах дуже важливе місце займає також виробнича 

санітарія і гігієна. Виробнича гігієна включає в себе такі види діяльності, як 

визначення впливу умов роботи на організм людини, розробку певних 

гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, що спрямовані на 

покращення та збереження здоров’я працівників у стабільному стані, а також 

підвищення працездатності персоналу та продуктивності праці. 

Існують декілька гігієнічних критеріїв оцінки умов праці [4, с. 234-235 ]: 
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 Забруднення повітря. Всі готельні приміщення, де працює 

персонал, повинні бути просторими, мати досить високі стелі, бути 

оснащеними природною або штучною вентиляцією, що забезпечує нормальну 

циркуляцію повітря і виключає проникнення сторонніх запахів. 

 Температура, вологість і швидкість руху повітря. Ці параметри 

регулюються за допомогою системи опалення. Температура повітря в 

приміщеннях повинна бути не нижче 18 °С, вологість повітря в теплий період 

року 30 - 60%, у холодний - не більше 70%, швидкість руху повітря в холодний 

період - до 0,3 м/с, у теплий - до 0,5 м/с. 

 Рівень шуму. У готелях підлоги в коридорах, холах і вітальнях 

мають покриватися звукопоглинаючими килимами або покриттями; телевізори 

мають встановлюватися лише в номерах або спеціальних приміщеннях, а 

телефон загального користування - подалі від житлових кімнат у спеціальних 

кабінах. Для зменшення шуму в житлових і громадських приміщеннях 

використовують спеціальні звукоізолюючі вікна і двері, звукоізолюючу 

обробку стін. 

 Освітленість. У приміщеннях повинно бути природне (не менше 

одного вікна) і штучне освітлення, що забезпечує освітленість цілодобово. 

Кожне робоче місце повинно бути достатньо освітлене, але при цьому не 

повинно справляти осліплюючої дії. Так як, при поганій освітленості 

з'являються зорова втома, загальна млявість, погіршення зору, знижується 

продуктивність праці.  

 Санітарний стан. У готелі необхідно дотримуватися санітарно-

гігієнічних норм і правил, встановлених органами епідеміологічного нагляду, 

зокрема щодо чистоти приміщень, стану сантехнічного обладнання, видалення 

відходів, ефективного захисту від комах і гризунів, обробки білизни. Все 

газове, водопровідне і каналізаційне обладнання повинно бути встановлене й 

експлуатуватися відповідно до "Правил технічної експлуатації готелів та їх 

обладнання". У приміщеннях необхідно щодня робити вологе прибирання, 

видаляти пил і павутину, пилососити килими і килимові покриття, протирати 
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вікна, двері. По закінченню роботи приміщення потрібно ретельно прибирати і 

залишати в повному порядку. Періодично необхідно прибирати приміщення з 

використанням мильно-лужного розчину, хлорного вапна, проводити 

генеральні прибирання, дезінфекції й дезінсекції (заходи боротьби з комахами). 

Особлива увага має приділятися роботі покоївок. Транспортування білизни, 

прибиральних матеріалів та інвентарю здійснюють вони на візках. Інструкція із 

санітарного утримання вимагає від персоналу особливої уваги до постільної 

білизни постояльців та її своєчасної заміни. Чиста і брудна білизна має 

зберігатися в різних приміщеннях, окремо одна від одної. Після прийому 

брудної білизни необхідно вимити руки і змінити халат. Прання білизни гостей 

здійснюється покоївками в спеціально обладнаних приміщеннях. Інструкція із 

санітарного утримання включає також вимоги до стану території, що прилягає 

до готелю. Вона повинна бути прибрана, озеленена, облагороджена. Для збору 

побутових відходів на території двору встановлюються сміттєзбиральники. 

Вторинна сировина і макулатура має збиратися і складатися окремо. 

 Особиста гігієна співробітників. Усі працівники готелю не рідше 

одного разу на рік мають проходити медичний профогляд у поліклініках і 

подавати на роботу довідки про стан свого здоров'я. Співробітники, які не 

пройшли медогляд, до роботи не допускаються. У випадку, якщо занедужає 

мешканець готелю, адміністрація готельного комплексу має викликати лікаря. 

У випадку інфекційного захворювання працівники CEC проводять у номері 

дезінфекцію. Прибирання номерів, у яких перебувають хворі, має проводитися 

із застосуванням розчину хлорного вапна. На кожному поверсі готелю повинні 

бути інструкції із надання першої медичної допомоги й аптечки з набором 

необхідних медикаментів. 

Отже, готельний комплекс – це складний організм, що включає в себе 

значну кількість обладнання, а також достатньо велику кількість людей, що 

проживають та працюють в даному комплексі. Так як, готельне господарство 

відіграє чи не найважливішу роль у туристичній інфраструктурі, велика увага 

повинна приділятися саме питанням охорони праці та техніки безпеки. Ми 

визначали, що охорона праці – це система правових, соціально-економічних, 
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організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності 

людини в процесі трудової діяльності. При дотриманні даних положень та умов 

праці, керівництво готелю зможе налагодити зв’язки з працівниками, а це в 

свою чергу призведе до підвищення продуктивності праці та зниження робочих 

небезпек та ризиків. 
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Стаття аналізує освітні реформи 2017-2018 років, детально відслідковує 

тенденції і характер вплив таких нововведень на загальноосвітні заклади в 

умовах поточного фінансування. В статті розкриваються можливості 

використання ІКТ на уроках біології в умовах нової сучасної школи на основі 

експериментального інтегрованого курсу для «Природознавство (10-11 класи)». 

Обґрунтовуються можливості виконання практичних і лабораторних робіт з 

використанням технічних засобів на засадах  профільного навчання. 

Пояснюються шляхи використання проектної роботи, як необхідної складової 

розвитку критичного мислення в учнів старшої школи. 

 Що таке профільне навчання? Яким чином інтегровані курси 

природничих наук допоможуть опанувати усі необхідні знання для розуміння 

навколишнього середовища? Як ІКТ допомагає вчителям опановувати 

методологічні засади побудови комплексного уроку?  Щоб дати відповіді на ці 

та інші питання стосовно обраної теми, пропоную спочатку розглянути 

експериментальну модель освіти нової сучасної школи. 

2017-2018 рік став  переломним для української освіти. Що стало 

причиною таких змін? Перша причина – наближення України  до Європи. В 

умовах входження нашої держави до ЄС, міжнародна спільнота висунула ряд 

вимог щодо зміни в системі законодавства, що ведуть за собою негайні 

реформи в освіті, медицині, сфері обслуговуванні тощо. Друга причина – якість 

профільної і вищої освіти, яка вимагає негайної відмови від радянських методів 

навчання і планування освітнього процесу.  

  Питання внесення змін в систему освіти піднімалося вже досить 

давно, проте ніхто до нього не відносився серйозно. Не так давно в державі 

почалися масові реформи, а галузь освіти теж не зосталась без уваги. В Україні 

стартує нова реформа освіти в Україні 2018, яка вносить зміни не тільки в 

загальну систему освіти, а також змінює порядок фінансування навчальних 

закладів. [1] 

Яке значення таких нововведень? Реформи в освіті у 2018 році покликані 

зробити процес навчання сучасним. Зміни дозволять прибрати зайве домашнє 



58 
 

завдання, що зменшить тиск на дитину, а також дозволять засвоювати матеріал 

більш якісно. Відбудеться зменшення кількості дисциплін. Деякі дисципліни 

будуть об’єднані в одну.  

Давайте розглянемо основні переваги і недоліки  такого об єднання. В 

контексті природничих наук МОН розмістило на своєму сайті 4 програми під 

керівництвом авторських колективів І.Дьоміна, В.Ільченко, Т.Засєкіної і Д. 

Шабанова. Усі вищеперераховані програми пропонують інтегрувати такі 

природничі дисципліни як : біологія, хімія, фізика і географія в один 

комплексний предмет, залучаючи до його вивчення учнів суспільно-

гуманітарного циклу. Найвагомішими перевагами такого об єднання є 

зменшення кількості навчальних годин і розвантаження учнів, що дає 

можливість використати заощаджений час для збільшення годин для вивчення 

окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором чи 

проведення факультативів, індивідуальних та групових занять. [2] 

Відповідно до Концептуальних засад реформування середньої школи і 

Концепції профільного навчання у старшій школі курс “Природничі науки” 

призначений для підготовки учнів старшої школи, метою якого є підтримка та 

розвиток допитливості підлітків, демонстрація зв'язку між наукою та нашим 

повсякденним життям, розвиток наукового мислення. 

У рамках курсу учень, в першу чергу, виступає у ролі  дослідника 

оточуючої дійсності, а викладач - наукового керівника цього дослідження.  

Автори ставлять завдання показати учням Науку не просто як набір 

фактів та законів, а як суспільний феномен і спосіб мислення.[с 2. 3] 

В свою чергу спостерігаємо ряд недоліків і запитань. Програма 

передбачає комплексне поверхневе вивчення дисциплін, не поглиблюючись у 

них. Тобто, якщо учень в старшій школі обрав клас суспільно-гуманітарного 

напрямку, це автоматично позбавляє його багатьох знань із біології, хімії, 

фізики чи географії. Тому, якщо раптом така дитина виявить бажання вступати 

на спеціальності пов'язані з вивченням наук природничого циклу – ці знання 

потрібно буде наздоганяти самостійним вивченням. Адже МОН не передбачило 
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врахування таких нюансів при підготовці завдань для ЗНО. Міністерство не 

передбачило підготовку і кадрів до викладання такого курсу. І перед школами і 

учителями постає вибір: або поділити викладання курсу між кількома 

учителями, розбивши його на окремі розділи або чверті, чи обрати фахівця, 

який би погодився самостійно навчатися. Немає конкретики і у системі 

оцінювання курсу, адже авторами жодних із програм не передбачені критерії 

оцінювання дисциплін, а це означає, що або загальноосвітні заклади самостійно 

сформують пропозиції щодо оцінки такого предмета, або автори намагаються 

наблизити нас до раціоналістичної моделі освіти (П. Блум, Р. Ган'є, Б. Скінер 

та ін.) , яка передбачає таку її організацію, яка насамперед забезпечує засвоєння 

знань, умінь, навичок і практичне пристосування молодого покоління до 

сучасного суспільства. У межах цієї моделі дбають про передавання-засвоєння 

лише тих культурних цінностей, які дають змогу молодій людині безболісно 

пристосовуватися до наявних суспільних структур. І будь-яку освітню 

програму можна перевести в "поведінковий" аспект знань, умінь і навичок, які 

варто опанувати учням. [4] А в такому випадку в атестаті про загальну середню 

освіту доцільно буде записувати лише «курс прослухано», або «зараховано». 

Мушу погодитись, таке оцінювання дає можливість учневі «фільтрувати» 

інформацію і обирати аспекти, які для нього є найцікавішими, але позбавляє 

учителя якісного контролю засвоюваних знань.  

Отже, чи доцільно підлаштовувати українську систему освіти під 

освітній простір країн Європейського Союзу? Однозначно не відомо чи дадуть 

такі реформи якісний результат підвищення знань молодих громадян, але 

міжнародна практика свідчить , що зменшення кількості контролю і всебічна 

свобода в науково-колективній діяльності дає поштовх до науково-технічного 

прогресу в таких країнах. Тому, спробувати варто!  

А тепер стосовно профільного навчання та ІКТ на уроках біології. 

Профільна диференціація навчання в сучасній школі здійснюється за такими 

напрямками: загальноосвітній, гуманітарний, природничо-математичний, 

технологічний, спортивний, естетичний. У межах кожного напрямку виділяють 
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певні профілі навчання. Біологія як предмет спеціалізації вивчається у біолого-

хімічних, медичних, природничих, сільськогосподарських, екологічних, 

агрохімічних профільних класах. Ці класи обирають учні, які проявили стійкий 

інтерес до даного навчального предмета, прагнуть розширити й поглибити свої 

знання, планують у майбутньому продовжити навчання у медичних учбових 

закладах, на природничих факультетах інститутів та університетів. Як же 

реалізувати модель сучасної школи  на уроках профільного навчання в умовах 

сучасності? Так, щоб випускники загальноосвітніх закладів при вступі в ВНЗ 

сміливо могли конкурувати з випускниками країн Європи і Америки? Сайт 

МОН пропонує до вивчення програми предметів за новим державним 

стандартом базової і повної середньої освіти. Зокрема, особливу цікавість 

викликають програми з поглибленим вивченням предметів.Розглянемо 

програму 8-9 класів з біології із поглибленим вивченням рекомендовану МОН. 

Зміст програми для поглибленого вивчення біології укладено на основі 

програми з біології для основної школи, затвердженої колегією Міністерства 

освіти і науки України. У програмі збільшена кількість навчальних годин, 

відведених на вивчення певних тем, посилена екологічна складова і практична 

спрямованість програми. Дослідницькі проекти і практикуми включені у кожен 

розділ, що гарантує практичну реалізацію отриманих знань. [5] Яким же чином 

працювати із сучасним поколінням на новій українській школі? Почнемо з 

найлегшого. Сьогодні вчитель уже не є джерелом інформації, скоріше він став 

посередником між літературними  джерелами, інтернетом та учнями. Основне 

завдання педагога – інтерпретувати  інформацію таким чином, щоб обсяг 

отриманих даних максимально якісно засвоївся учнями . А для цього досконало 

знання матеріалу учителем не достатньо. Тим більше, що поряд з людським 

фактором - світ технології і глобальної мережі значною мірою знецінює роботу 

педагогічного колективу на уроках. На допомогу приходять інтерактивні 

технології та технічні засоби.  

Пропозиція № 1. Он-лайн тестування. 

Опитування і контрольні роботи можна проводити в он-лайн режимі на 
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платформі gooole. Форми абсолютно безкоштовні - для використання ресурсу 

потрібно лише мати акаунт Google. Зручність полягає в тому, що ресурс 

автоматично будує діаграми успішності, самостійно виставляє оцінку і вказує 

учням на їх помилки після закінчення роботи. 

За допомогою Quizlet можна створювати тести, в яких учні будуть 

вибирати вірні відповіді із запропонованих, зіставляти зображення та 

інформацію або вписувати власні варіанти.  

Proprofs готує тести на будь-який смак - можна запропонувати на вибір 

один або кілька варіантів, попросити заповнити пропущене слово або написати 

розгорнуту відповідь. Сервіс дозволяє вставляти в завдання текстові документи 

та презентації, файли PDF, а також зображення, аудіо- та відеофайли.  

Kahoot! дозволяє подавати у форматі опитувань і тестів мало не весь 

навчальний матеріал. Щоб налагодити зворотній зв'язок з учнями, можна 

обіграти нові теми у формі простих запитань і відповідей, а закріпити знання за 

допомогою більш докладного тестування.  

У ClassMarker можна робити опитування з різними форматами відповідей 

крім звичних варіантів, є навіть есе.[6] 

Пропозиція № 2. Мобільні додатки 

Практичні та лабораторні роботи по анатомій (8 клас) можна виконувати 

як за  допомогою підручних засобів так і з використанням більш складних 

технологій. Наприклад, вивчення травної системи а також розділ «Обмін 

речовин» за традиційними моделями програми в практичному аспекті 

розглядається за допомогою виконання дослідницьких проектів і практичних 

робіт по підрахунку кількості калорій, спожитих за день, аналізу кількості 

енергії, використаної за добу. Але школа – це не лише традиції викладання, але 

крокування в ногу з прогресом. Сьогодні на таких же уроках можна 

використовувати мобільні додатки, що передбачають щоденну роботу з ними. 

Наприклад, протягом певного часу в додаток вносяться дані по кількості і 

характеру спожитої їжі. Додаток підраховує калорійність і підбирає оптимальну 

модель харчування для поліпшення здоров я підлітка. Додаток «Крокомір» 

http://quizlet.com/
http://www.proprofs.com/
https://getkahoot.com/
https://getkahoot.com/
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вираховує кількість спожитої енергії і рухову активність. Робота з додатками 

проводиться в позашкільний час, а вчитель лише допомагає зробити висновки 

стосовно обраної теми.  

Пропозиція № 3. QR код 

 Ще одна новинка : використання QR кодів, що раніше 

використовувалися лише для ідентифікації об єктів продажу. Сьогодні ж за 

допомогою QR-генераторів можна зашифрувати будь-яку інформацію, зокрема 

і ту, що можна використати в освітньому процесі.  Це досить цікавий прийом 

роботи для дітей, але відносно новий для вчителів.  

Пропозиція № 4.Експериментальна робота 

Не новий, але дієвий і завжди актуальний спосіб заохотити дітей до 

вивчення обраної теми. Тут немає алгоритмів . Науково-дослідницька робота 

починається з ідеї і об'єкта вивчення і залежить від наявних ресурсів, 

технічного оснащення  і працьовитості залучених учнів. Перевагою є те, що 

учні не обмежуються програмним матеріалом, а самостійно шукають шляхи і 

методи вивчення нових джерел навколо об'єкта свого дослідження. Отримують 

власні дані і навчаються робити висновки, критично мислити, доводити свою 

думку. 

Отже,  модель нової української школи передбачає не лише реформи в 

сфері фінансування, кадрового забезпечення чи переоснащення існуючих шкіл. 

Мова іде про істотні зміни в способах подачі інформації, вмінні навчити дітей 

користуватися великим об'ємом нових знань, перетворити прогрес на 

невід'ємну частину освітнього процесу, допомогти учням навчитися  критично 

мислити і логічно доводити свою точку зору.  Наведені вище пропозиції і 

роздуми  є суб'єктивною думкою автора і читач може підтримувати, або 

відхиляти твердження статті. 

Література: 

1. http://sylnaukraina.com.ua/finansy/osvita/reformi-v-osviti-u-2018-roci.html 

2.http://koroviya.ucoz.ua/blog/granichno_dopustime_navchalne_navantazhennj

a_uchnja/2012-03-29-12  

http://sylnaukraina.com.ua/finansy/osvita/reformi-v-osviti-u-2018-roci.html
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3. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv Програма: Інна Дьоміна, Віктор 

Задоянний, Сергій Костик. 

4. http://sdamzavas.net/2-54055.html 

5.https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-

klas/biologiya1.pdf  

6. http://osvita.ua/school/method/technol/45747/ 
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ЕНЕРГІЯ АКТИВАЦІЇ ПРОЦЕСУ РЕЛАКСАЦІЇ ЕЛЕКТРООПОРУ 

МОНОКРИСТАЛІВ ReBa2Cu3O7-δ (Re=Y, Но) З НЕСТАЧЕЮ КИСНЮ 

Котвицька Л.А., 

студент фізичного факультету 

 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

м. Харків, Україна 

Вовк Р.В., Котвицька Л.А. 

 У роботі досліджено вплив відпалювання при кімнатній температурі на 

резистивні переходи в надпровідний стан монокристалів YBa2Cu3O7-δ та 

HoBa2Cu3O7-δ. Показано, що в процесі відпалювання відбувається значна 

трансформація форми резистивних переходів в надпровідний стан. Визначена 

енергія активації процесу релаксації електроопору зразків ReBa2Cu3O7-δ (Re=Y, 

Но) з нестачею кисню, яка є функцією температури. 

Монокристали RеBa2Cu3O7-δ (Re = Y, Ho) вирощували за розчин -

розплавною технологією в золотому тиглі, згідно з методики [1,2]. Для 

проведення резистивних вимірювань були відібрані три кристала K1, K2 

(YBa2Cu3O7-δ) і К3 (HoBa2Cu3O7-δ). Для зменшення вмісту кисню зразки 

відпалювали протягом доби при температурах 680 та 690°С (YBa2Cu3O7-δ) і  

600°С (HoBa2Cu3O7-δ) в атмосфері повітря. На рис.1 представлені резистивні 

переходи в надпровідний стан в координатах dρab/dT–Т. Криві (1) відміряні 

http://sdamzavas.net/2-54055.html
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безпосередньо після зниження температури до температури рідкого азоту 

протягом 10–15 хв, а криві (2) і (3) - після поетапного відпалу при кімнатній 

температурі протягом 20 годин і додатковій витримці зразків протягом 5 діб. 

Видно, що на кривих dρab/dT–Т спостерігається кілька чітко виражених 

піків. Це свідчить про те, що в зразках є декілька фаз, які, ймовірно, 

відрізняються один від одного вмістом кисню, і, відповідно, мають різні 

критичні температури переходу в надпровідний стан [3].  

  

 

 

 

Рис.1. Резистивні переходи в 

надпровідний стан в координатах 

dρab/dT–Т монокристалів YBa2Cu3O7-

δ (а,b) та HoBa2Cu3O7-δ (с). 

Характерною особливістю впливу відпалювання є значна зміна висоти 

сходинок, а також істотне, до ΔТс ≈ 10 К, зміщення піків на залежностях 

dρab(T)/dT вгору по температурі, яке спостерігається практично для кожної з фаз 

зразків К1 – К3.  

Згідно [4], величина критичної температури у сполуці  

Y1Ba2Cu3O7-δ пов'язана з числом дірок в площині CuO2 за допомогою 

універсальної параболічної залежності: 

 2max )(6,821
optcc

nnTT  , (1) 
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де Тс
max

 – максимальна критична температура;  
opt

n = 0,25 – оптимальний 

вміст числа дірок на площину для цієї сполуки.  

Розрахунки, проведені з урахуванням формули (1), показують, що зі 

збільшенням часу відпалювання, в процесі витримки при кімнатній 

температурі, число носіїв для низько – і високотемпературних фаз в обох 

зразках збільшується приблизно на 3–5%. Зміна концентрації носіїв, а також 

зміна висоти сходинок на резистивних переходах вказує на зміну шляхів 

протікання струму після відпалювання кристалів при кімнатній температурі. 

На рис. 2 представлені результати вимірювань часових залежностей 

релаксації критичної температури для різних фаз в процесі поетапного 

відпалювання зразків при кімнатній температурі Тс(t). 

Суцільними лініями показані результати розрахунків за формулою [5]:  

])/(exp[)]()0([)()( 2/1tTTTtT cccc  ,  (2)  

  

 

Рис. 2. Часові залежності 

релаксації критичної температури 

монокристалів YBa2Cu3O7-δ (а,b) – і 

HoBa2Cu3O7-δ (с)) для різних фаз (Тс1(t) 

– квадрати і Тс2(t) – трикутники і Тс3(t) 

– кола) і температури відкриття 

псевдощілини (Т*(t) – темні 

квадрати).  
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де Тс(∞) і Тс(0) – рівноважне і початкове значення критичної температури, 

відповідно; τ – характерний час релаксаційного процесу. Розрахунки, проведені 

згідно (2), показали, що досягнення рівноважного значення Тс(∞) у процесі 

поетапного відпалювання досягається протягом 8–10 годин для фаз із  

різною Тс.  

Дійсно, як показано в теоретичної роботі [6] критична температура Тс в 

YBa2Cu3O7-δ однозначним чином пов'язана з розмірами провідних кластерів, 

створюваних іонами кисню, що формують негативні U центри (NUC), які 

відповідальні за генерацію носіїв у сполуці [7].  

Використовуючи значення τ, можна знайти енергію активації 

релаксаційного процесу за допомогою закону Арреніуса [5]:  











Tk

E

B

Aexp0

       (3)

 

де с12

0
104,1   – характерний період для цих ВТНП-сполук. 

Отримано, що для зразка Но1Ba2Cu3O7-δ енергія активації дорівнює  

ЕА≈0,95 еВ, а для сполук Y1Ba2Cu3O7-δ з нестачею кисню ЕА≈0,98 еВ [8]. 

Виявлено, що всі характерні форми абсолютних значень резистивних 

параметрів у разі сполук НоВа2СuзО7-δ носили набагато більш яскраво 

виражений характер, у порівнянні зі зразками Y1Ba2Cu3O7-δ. Очевидно, що у 

випадку зразків сполуки НоBa2Cu3O7-δ певний вплив на структурний порядок в 

системі відіграє заміна ітрію на гольмій, який має набагато більший іонний радіус, 

що, у свою чергу, призводить до зміни взаємодії іонів кисню в Cu-O-площинах. 

ВИСНОВКИ 

Таким чином, із наведених у даній роботі результатів можна зробити 

висновок про те, що: відпалювання при кімнатній температурі монокристалів 

YBa2Cu3O7-δ та HoBa2Cu3O7-δ з нестачею кисню, приводить до зміни форми 

надпровідних переходів, що свідчить про присутність в об’ємі 

експериментальних зразків декількох фаз з різними критичними 

температурами, обумовленого зміною розмірів та складу кластерів з різною Тс. 
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Виявлено, що інтенсивність процесів структурної релаксації залежить від 

природи рідкоземельного іона. При цьому енергія активації дифузії лабільної 

компоненти може варіюватися від 0,95 до 0,98 еВ при заміні в цих сполуках 

ітрію на гольмій, що, завдяки більш сильній залежності Тс(δ), може приводити 

до значного посилення релаксаційних процесів у кисневій підсистемі. 

Література: 

1. Schleger P. Thermodynamics of oxygen in YBa2Cu3Ox between 450
o
C 

and 650
o
C / P. Schleger, W.N. Hardy, B.X. Yang // Physica C.-1991.–V.176. –Р.261-

273. 

2. Giapintzakis J. A method for obtaining single domain superconducting 

YBa2Cu3O7-x single crystals / J. Giapintzakis, D.M. Ginzberg, P.D. Han // J. Low 

Temp. Phys. – 1989. –V.77, №1/2. – P.155-161. 

3. Vovk R. V. Structural relaxation, metal-to-insulator transition and 

pseudo-gap in oxygen deficient НоBa2Cu3O7-δ single crystals / R. V Vovk, M.A. 

Obolenskii, A.A. Zavgorodnii, I.L. Gulatis, V.I.Beletskii, and A. Chroneos // Physica 

C. – 2009. – V. 469, № 5. – P. 203–206. 

4. Tallon J.L. Generic superconducting phase behavior in high-Tc cuprates: 

Tc variation with hole concentration in YBa2Cu3O7-δ / J.L. Tallon, C. Berhnard, 

Snaked H., R. L. Hitterman, J.D. Jorgensen // Phys. Rev. – 1995. – V. 51. – P. 

12911–12914. 

5. Jorgencen D., Shiyou P., Lightfoot P., Shi H., Paulikas A.P., Veal 

B.M.W. Time-dependent structural phenomena at room temperature in quenched 

YBa2Cu3O6.41  / D. Jorgencen, P. Shiyou, P. Lightfoot, H. Shi, A.P. Paulikas, B.M. 

Veal. // Physica C. – 1990. – V. 167, № 3. – P. 571–578. 

6. Mitsen K. Mechanism of carrier generation and the origin of the 

pseudogap and 60 K phases in YBCO / K. Mitsen, O. Ivanenko // J. Exp. Theor. 

Phys. – 2005. – V. 82, № 3. – P. 129–133. 

7. Чабан И.А. Сверхпроводящие кластеры в псевдощелевой области / 

И.А. Чабан // ФТТ. – 2008. –Т.50, №5. - С.769-773. 



68 
 

8.  Kotvitskaya K. A Effect of Structural Relaxation on the Metal–Insulator 

Transition in Heavily Underdoped YBa2Cu3O7−δ Single Crystals/ K.A. Kotvitskaya, 

R. V. Vovk, O. V. Dobrovolskiy, Z. F. Nazyrov, A. Chroneos // J Low Temp Phys. – 

2015. – V. 180, № 3. – P. 277–283. 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 6361.08                                                                                   Природничі науки 

ДО ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ ГУЦУЛЬСЬКОГО КОНЯ В 

КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Мартишин Л.І., 

доктор філософії 

Мартишин І.В., 

магістр з економіки підприємства 

Рогатинський державний аграрний коледж 

м. Рогатин, Україна 

На території України коней гуцульської породи розводять в передгір’ї та 

гірських районах Карпат. Ареал поширення цієї породи це гірські райони та 

передгір’я Буковини, Прикарпаття, Закарпаття і Львівщини.  

Стан розведення коней цієї породи в Карпатському регіоні є задовільним. 

Завдяки наполегливій праці вітчизняних і зарубіжних вчених-конярів і 

практиків в галузі конярства про загрозливість зникнення цієї породи не 

йдеться [3. c.289; 4. с.4]. 

На високому рівні розведенням гуцульського коня займаються в Польщі, 

Словаччині та Румунії. Вченими сільськогосподарського інституту Кракова 

розроблено рекомендації по вдосконаленню гуцульських коней [1, c.33…40; 2, 

с. 191…198]. В цих країнах створено кінні заводи, які сприяють поліпшенню та 

популяризації гуцульської породи. 

В передгір'ї та гірській зоні Прикарпаття умови сільськогосподарського 

виробництва сприяють широкому використанню коней цієї унікальної породи. 
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Згідно досліджень вчених Карпатського регіону і наших пошукових 

повідомлень для збільшення кількості та поліпшення якості гуцульської породи 

коней потрібно здійснити такі заходи [4, с. 22…24; 5, с. 4]: 

 розширення мережі племінних ферм;  

 поліпшення селекційно-племінної роботи; 

 організація пунктів парування; 

 розроблення рекомендацій з вдосконалення методів утримання,        

використання та годівлі коней; 

 відновлення виробництва кінного інвентар’я з врахуванням роботи 

коней в різних галузях народного господарства; 

 розроблення програми розвитку кінного туризму та гіпотерапії в 

поєднанні з селекційно-племінною роботою. 

Основною вимогою племінної роботи з породою є  строгий підбір і добір 

жеребців і кобил, налагодження зоотехнічного обліку. 

Провідна роль в племінній роботі з гуцульськими кіньми повинна 

належити племпідприємствам, племрепродукторам, та племінним фермам. 

Створення проектів «Відродження зникаючих порід на Гуцульщині» та 

«Відродження гуцульського коня в Українських Карпатах» дає можливість 

розв’язати проблему збереження та відродження гуцульських коней в 

Українських Карпатах. 

Здійснення цих проектів дасть можливість підвищити рівень селекційно-

племінної роботи, ідентифікації та реєстрації племінних тварин для 

формування державної племінної книги (ДПК) гуцульських коней, а також 

вступу України до Міжнародної федерації з розведення гуцульської породи 

коней. 

Комплексний підхід до розв’язання проблеми розведення гуцульських 

коней дасть можливість відродити і зберегти цю унікальну породу в 

Українських Карпатах і зокрема на Гуцульщині. 

Література: 



70 
 

1. Brzeski E. et.al. Prodjekt kojarzen koni huculskich // Lest. Nauk. AR 

Krakowie. Zootechn. – 1987. – C. 33-40. 

2. Brzeski E. et.al. Evalvation of the hutsul horse movements // 

Proceedings International symposium on Conservation measures for rare form animal 

Breeds. – Poland, 1995. – C. 191-198. 

3. Гопка Б.М., Хоменко М.П. та ін. Конярство. – К.: Вища освіта. 2004. 

– С.289  - 290. 

4. Мартишин Л.І., Мартишин І.В. Ефективне використання коней 

гуцульської породи в умовах гірської зони Прикарпаття // Наука двигун 

прогресу. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 

– Вінниця, 2017. – С. 22-24. 

5. Стефурак Ю.А., Стефурак Г.В. та ін. Роль гуцульської породи коней 

при сучасних методах господарювання в карпатському регіоні. – Коломия. 2000 

– 4 с. 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 633.179:631.52                                                            Природничі науки 

 

ОГЛЯД СТАНУ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕТИЧНОЇ РОБОТИ З ПРОСОМ 

ПРУТОПОДІБНИМ ЗА КОРДОНОМ 

Рожко І. І.,  

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 

зі спеціальності :201 «Агрономія» 

Кулик М. І., кандидат сільськогосподарських наук 

Полтавська державна аграрна академія,  

м. Полтава, Україна 

На даний час, невпинне зменшення ресурсу непоновлюваних джерел 

енергії та загроза глобальної зміни клімату викликають потребу в розширенні 

виробництва поновлюваного енергетичного ресурсу, в тому числі і рослинного. 

Поряд з цим, інноваційними науковими розробками знайдено шляхи 
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перетворення відновлюваних біологічних ресурсів рослин на тверде, рідке або 

газоподібне паливо. Особливий інтерес мають зарубіжні технології 

цукрифікації клітинної стінки целюлози, основних компонентів рослин, та їх 

цукрів, котрі можуть бути ферментовані у високоякісний рідкий етанол з 

перспективною можливістю зменшення використання частини палива на основі 

нафти. Окрім цього, в нашій країні поступових обертів набувають технології 

виробництва твердих видів біопалива. Все це зумовлює необхідність 

впровадження у виробництво нових, більш адаптованих, високопродуктивних 

за сухою біомасою та її енергоємністю енергетичних культур, з-поміж яких 

просо прутоподібне (світчграс) є перспективною рослиною для виробництва 

біопалив. 

Просо прутоподібне (Panicum virgatum L.) – це багаторічна теплолюбна 

багаторічна рослина з продуктивним шляхом C4 фотосинтезу, яка походить із 

Північної Америки. В даний час, світчграс використовується як целюлозна 

сировина для виробництва біопалива в більшості країнах Європи [1]. В умовах 

України цю рослину інтенсивно досліджують ряд вчених із різних наукових 

установ: створюють нові сорти, вивчають насіннєвий матеріал, розробляють 

елементи технології вирощування, способи збирання біомаси та ін. А значна 

кількість селекційно-генетичних публікації зарубіжних авторів свідчить про 

непересічну зацікавленість просом прутоподібним на генетичному та 

молекулярному рівні. 

Науковці Bin Xu, Linkai Huang, Zhengxing Shen, Gregory E.Welbaum, 

Xunzhong Zhang, Bingyu Zhao створили нову лінію проса прутоподібного HR8, 

використовуючи рекурентний відбір культури тканин від сорту Аламо. Дана 

лінія була створена шляхом повторного виділення культури тканин, що мала 

винятково високу продуктивність соматичного ембріогенного калусу та більш 

низький рівень спокою [2].  

Miki Okada із співавторами визначили [3], що потенціал копій генів для 

розбіжності та розвитку нових функцій впливає на поведінку хромосом під час 

поділу. Це веде до сегрегації як єдиного локусу або дубльованих локусів. 
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Розроблені вченими карти зв’язків для проса прутоподібного були побудовані 

із залученням 238 рослин та маркерів SSR та STS, які використані для доступу 

ступеня пріоритетного сполучення та структури тетраплоїдного геному. Кожна 

карта об’єднала зв’язки у 18 груп, розташованих у 9 гомологічних парах. 

Порівняльний аналіз кожної групи гомологій до диплоїдного генома проса 

прутоподібного дав можливість зрозуміти чіткі синтаксичні зв’язки та 

колінеарні шляхи. Кількість маркерів з PCR-ампліконами, які були віднесені до 

підгеномів, були значно меншими, ніж очікувалося авторами, що свідчить про 

істотну дивергенцію субгеном. Це досить вагомий крок до ідентифікації 

локусів, що лежать в основі формування урожайності та якості біомаси даної 

культури. 

Поряд з цим, A. E. Lipka разом із співавторами зазначає [4], що геномний 

відбір за простими вимірюваннями, який наближає вихід біомаси, може значно 

прискорити цикл розмноження проса прутоподібного. Проведені дослідження 

авторами генотипічних і фенотипічних ресурсів популяції дозволили оцінити 

потенціал геномного відбору ознак з урахуванням здатності трьох широко 

використовуваних моделей геномного відбору для передбачення фенотипічних 

характеристик якості морфології і біомаси в групі асоціацій, що складається 

переважно з північно-адаптованої зародкової плазми. Для більшості ознак була 

отримана висока точність передбачення, з можливістю збереження та 

максимальною точністю передбачення за допомогою перехресної перевірки. 

Більш того, морфологічні ознаки мали більш високу точність прогнозування, 

ніж характеристики якості біомаси. Результати цих науковців свідчать про те, 

що якість існуючих геномних і фенотипічних ресурсів, доступних для вивчення 

досить значна і може бути успішно використана для селекції проса 

прутоподібного за виходом біомаси. 

Jacinta Gimeno, Nicholas Eattock, Allen Van Deynze, Eduardo Blumwald [5] 

провели дослідження з метою перевірки набору еталонних генів-кандидатів 

проса прутоподібного для експресії генів нормалізації з використанням QRT-

PCR. Було встановлено, що використання опорних генів, обраних 
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комп’ютерними програмами, для визначення профілю експресії генів-мішеней, 

дозволяє визначити найбільш адекватну комбінацію контрольних генів. Ці 

результати в майбутньому можуть являти собою початкову точку для вибору 

еталонних генів для більш точної нормалізації в інших тканинах і при інших 

умовах експерименту з просом прутоподібним.  

Отже, частковий огляд селекційно-генетичних досліджень дозволяє 

зрозуміти основи ефективності використання роботи з генетичним матеріалом 

проса прутоподібного на основі вивчення наявних ресурсів та створення нових, 

більш ефективних.  

Тому, для створення нових сортів енергетичних культур, в тому числі і 

проса прутоподібного необхідно більш глибше вивчати праці зарубіжних 

науковців та використовувати вітчизняні напрацювання у даному напрямку. 

Все це, в найближчому майбутньому, сприятиме забезпеченню виробників 

якісним посівним та посадковим матеріалом найбільш адаптованих та 

високопродуктивних енергетичних культур, а вирощування їх на маргінальних 

землях дозволить стабільно отримувати біосировину для виробництва 

біопалива та заміщення непоновлюваних енергетичних ресурсів. 
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Бурхливий розвиток цивілізації, особливо в останні десятиріччя, призвів 

до погіршення екологічної ситуації на нашій планеті. Особливою групою 

ризику при цьому стали діти, що пов’язано з незрілістю компенсаторно-

пристосувальних та захисних механізмів дитячого організму до негативної дії 

екологічних чинників. На сьогоднішній день гострою проблемою в нашій країні 

є стан здоров’я дитячого населення. 

Будь-які питання впливу екологічних факторів на організм дитини, в тому 

числі і екологічно безпечне здоров'я, в першу чергу визначається методикою 
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об'єктивного контролю стану здоров'я дитини, отримання екологічного 

паспорту здоров'я, виявлення основних негативних чинників довкілля на 

здоров'я дитини, проведення постійної детоксикації організму дитини шляхом 

використання природних де токсикантів (ентеросорбентів), вживання 

високоякісної питної води, природних (натуральних) продуктів харчування та 

методів народної оздоровчої медицини. Забезпечення життя дитини 

нормальним інформаційним простором, екологічною безпечною звукосферою 

та захист організму дитини від зовнішніх техногенних електромагнітних полів. 

Саме для організму дитини, який активно формується і розвивається вплив 

оточуючого середовища на його здоров'я є визначальним у порівнянні з уже 

сформованим організмом дорослої людини. 

Це, власне, дає підстави розглядати екологію дитинства як окремий 

напрям екології людини. 

Аспекти збереження здоров’я в ранньому дитячому віці мають значно 

більший вплив, ніж у наступних вікових групах, оскільки дві третини причин, 

що формують стан здоров’я людини в майбутньому, зумовлені факторами, що 

впливають саме в період вагітності та протягом першого року життя дитини. У 

порівнянні із дорослими, діти, організм яких розвивається, особливо активно 

під час внутрішньоутробного періоду і в перші роки життя, значно більш 

вразливі до негативного впливу численних факторів навколишнього 

середовища, таких як забруднене повітря, хімічні речовини, заражена і 

забруднена вода, харчові продукти і ґрунти, радіація, нездорове житло, шум в 

середовищі проживання, фактори ризику, що пов’язані з транспортом, наслідки 

збройних конфліктів та екологічних катастроф.  

Основними джерелами несприятливих екологічних факторів є: 

промислові підприємства, транспорт, паливно-енергетичний комплекс, 

біотехнологічне виробництво. 

Висвітлюючи проблему негативного впливу екологічного забруднення 

довкілля на стан здоров’я дітей, доцільно акцентується увага на тому факті, що 

незалежно від характеру дії екологічно шкідливих чинників, в більшості 
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випадків страждають слизові оболонки респіраторного та травного трактів, з 

подальшим розвитком різної екопатології та ускладнень. На прикладі 

імуногістохімічних досліджень браш - біопсій дітей з хронічними 

бронхолегеневими захворюваннями, які перебували під впливом різних 

чинників екологічного забруднення, нами виявлено високу експресію 

відповідного рецептора апоптозу, а також елімінацію пошкоджених 

бронхіальних клітин апоптозним шляхом, що поєднувалося з вираженою 

макрофагальною реакцією та проліферацією фібробластів, з подальшим 

склерозуванням бронхолегеневої тканини (рис. 8). 

До факторів, що зумовлюють негативні тенденції в здоров’ї дитячого 

населення, слід також віднести й загальне забруднення навколишнього 

середовища (наприклад, в мікрорайонах, де розташовані промислові 

підприємства, від яких є реальна загроза антропогенного погіршення 

екологічної ситуації). Так, дослідженнями, проведеними в Інституті гігієни та 

медичної екології АМН України впродовж понад 20 років, доведено зміни 

стану здоров’я дітей, що мешкають в промислових мікрорайонах (рис. 7). 

Значно більше страждає стан здоров’я дітей в мікрорайонах, де розташовані 

прилади з випромінюванням електромагнітних полів (так, ризик виникнення 

хронічних та гострих захворювань збільшується майже втричі — здебільшого 

це алергії, хвороби органів дихання, кровообігу). 

Ще одним екологічно негативним чинником стосовно здоров’я дітей є 

підвищений вміст свинцю в оточуючому середовищі. Це, зокрема, населені 

пункти, розташовані неподалік автомобільних магістралей. Вітчизняними 

вченими встановлено, що майже у 15 % дітей з таких зон виникають проблеми 

в навчанні та поведінці, 5 % дітей вже потребують лікувального втручання і 

контролю за їх поведінковими реакціями. Серед дітей з підвищеним вмістом 

свинцю в крові частіше спостерігається знижена здатність до запам’ятовування 

чи зосередження уваги, некомунікабельність, а також проблеми зі сприйняттям 

шкільної програми чи адаптацією в колективі. В цілому можна зазначити, що 

підвищений рівень свинцю в організмі дітей в першу чергу негативно 
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позначається на їхній інтелектуальній сфері у зв’язку з нейротоксичністю цього 

важкого металу. Іншою системою, яка дуже вразлива до негативної дії свинцю, 

є кровотворна, порушення діяльності якої проявляються збільшенням випадків 

гемолізу та анемій. 

Згідно із результатами досліджень «Визначення тягаря екологічно 

зумовлених захворювань серед дітей», близько однієї третини всіх хвороб у 

віковій групі до 18 років пов’язані з небезпечними і нездоровими умовами 

життя як удома, так і в родинах. Це призводить до таких соціальних і 

екологічних втрат, як: 

- травматизм як головна причина смертності в цій віковій групі. В 

структурі смертності й захворюваності питома вага травматизму складає одну 

шосту; 

- вплив на організм дитини забруднення води, повітря, харчових 

продуктів і ґрунтів ведуть до шлунково-кишкових хвороб, вроджених дефектів 

і порушень розвитку нервової системи, що складає одну шосту всіх хвороб; 

- далеко не всі діти отримують безпечне і збалансоване харчування, що 

викликає більше, ніж у дорослого населення, таких хвороб, як порушення 

обміну речовин, включаючи діабет та серцево-судинні захворювання; 

- проблеми віддалених токсичних ефектів (канцерогенні, нейротоксичні, 

імуннотоксичні, генотоксичні, алергічні та порушення функцій ендокринної 

системи), безліч хімічних речовин, які присутні в оточуючому середовищі. 

Особлива увага має приділятися таким екологічним небезпекам, якими є 

тютюновий дим, стійкі органічні забруднювачі, важкі метали, фізичні фактори 

(ультрафіолет, іонізуюча радіація, шум), для дітей слід віднести також 

генетично-модифіковані продукти харчування. 

Дослідження стану здоров’я дошкільнят і школярів, проведені Інститутом 

екології людини в навчальних закладах столиці та області, підтверджують 

вплив довкілля на здоров’я дітей. Із великої кількості обстежених дітей лише у 

шести відсотків практично не виявлено ніяких порушень, пов’язаних із 

екологічними факторами. Ці обстеження показали: максимальний вплив 
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довкілля на стан здоров’я припадає на період 6—7 років, коли формується 

організм дитини як фізіологічна система. Більш чутливі до екологічних 

факторів довкілля діти 1986—1987 років народження. 

Якщо говорити про вплив шкідливих екологічних чинників на стан 

здоров’я дітей з урахуванням їхньої статі, то можна відмітити, що наслідки є 

більш серйозними для дівчат, тому вони можуть негативно позначатися на 

їхньому репродуктивному здоров’ї. 

На межі XX та XXI сторіч у науковій літературі дедалі частіше 

вживається термін «екологічна педіатрія». На думку професора Н.Шабалова , 

ця наукова дисципліна вивчає вплив природних факторів (кліматичних, 

географічних), а також шкідливих факторів навколишнього середовища на 

здоров’я дітей. Поява в другій половині XX століття нових хвороб і зміна 

структури патології, а також характеру клінічного перебігу відомих 

захворювань обумовлені впливом умов навколишнього середовища на стан 

здоров’я дитячого населення. Вивчення цих умов, разом із дослідженням 

впливу на здоров’я природних кліматичних і географічних факторів, і складає 

основний зміст нової наукової дисципліни — екологічної педіатрії. Екологічна 

педіатрія повинна відповідати на такі питання:  

чи впливає той чи інший фактор довкілля на стан здоров’я дітей;  

- які шляхи впливу різних екологічних факторів на організм дитини; 

- як запобігти збільшенню впливу умов навколишнього середовища на здоров’я 

дітей;  

- які лікувальні заходи необхідно проводити при появі екологічно обумовленої 

патології тощо. 

Виокремлення екологічної педіатрії як медичної дисципліни пов’язане з 

певними анатомо-фізіологічними особливостями дитячого організму, що 

спричиняє іншу, ніж у дорослих, відповідь на вплив екологічних факторів. Діти 

більш чутливі до впливу різних факторів навколишнього середовища. Це 

обумовлено, зокрема, тим, що в дитини концентрація окремих ензимів може 

бути як вищою, так і нижчою, ніж у дорослого. Крім того, діти і дорослі мають 
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різні здібності до репарації ушкоджень, які виникають у результаті впливу 

хімічного екологічного забруднення. 

Для мінімізації порушень стану здоров’я дітей внаслідок різних 

негативних екологічних чинників необхідно продовжувати не лише моніторинг 

їхнього здоров’я, але й поглиблене наукове вивчення цих біологічних ефектів, з 

метою своєчасної корекції існуючих профілактичних і реабілітаційних заходів. 

В цьому плані важливим фактором є тісна співпраця з різними громадськими 

організаціями, що займаються проблемами екології. 
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