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УДК 034                                                         Соціологічні науки 

 

ІНТЕРАКТИВНИЙ ТА МІЖНАЦІОНАЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК НАУКОВИХ 

ПРАЦІВНИКІВ КРАЇН СВІТУ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ 

Дорошенко Т.С., 

 студентка Інституту практичної культурології та арт-менеджменту 

Національна академії керівних кадрів культури і мистецтв 

м. Київ, Україна 

Актуальність та ефективність теми дослідження полягає у використання 

змістовної інформації та наукового досвіду у взаємозв’язку між різними 

науковими категоріями людей у сфері культури з метою творчого розвитку 

особистості, самопізнання, національної ідентичності, набуття професійних 

навичок та вмінь.  

Рівень перспектив  розвитку науки є важливою складовою прогресу 

українського суспільства, а також духовної та інтелектуальної активізації 

громадян. На сьогоднішній день наука в сучасних умовах має багато шансів на 

реалізацію та модернізацію співпраці. Ще й з появою новітніх технологій є 

можливість покращити рівень розвитку культурної освіти. Тож Україна посідає 

нині не останнє місце у процесі формування та розквіту міжнаціонального 

зв'язку між студентами, науковцями та практичними працівниками різних 

країн.  

Зараз ми розуміємо, що в нашій країні є нестабільна ситуації і у багатьох 

закрадається думка про те, щоб виїхати закордон та отримати гідне та мирне 

життя. Україну покидають розумні, працьовиті та унікальні люди. Чому ж вони 

не будують нові міжнаціональні відносини між державами, а просто здаються? 

Зараз все повторюється як було і 20,50,100 років тому. Якщо ж розібратися, то 

творцями перших літаків, вертольотів і ракет, теоретиками і практиками 

космосу, знаними діячами медицини, всесвітньо відомими мікробіологами-

вірусологами, конструкторами кораблів були саме українці. Проте історично 

склалося так, що світових висот своєї наукової творчості багато вітчизняних 
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учених досягли за кордоном. Відсутність власної державності була причиною 

низки проблем, через які звичайні трудівники і представники наукової еліти 

країни емігрували за кордон. Причиною для виїзду з України були: 

нестабільність суспільного життя, політичні переслідування, низький рівень 

соціального забезпечення, поступове зубожіння населення, обмежений доступ 

до освіти та системи охорони здоров’я, нарешті, відсутність належних умов для 

професійного зростання. [ 1]  

 Наукові працівники прагнуть створити умови для втілення у життя 

інтелектуального потенціалу у сфері науково-культурної діяльності. А також 

забезпечити використання досягнень української науки та за її межами для 

задоволення соціальних та культурних потреб. Тож для сучасної молоді є 

необхідність державної підтримки становлення та правильного формування 

науки та освіти як серцевини національної та міжнаціональної культури. 

Для того, щоб мати або ж налагоджувати зв’язки із закордонними  

студентами, науковцями чи практичними працівниками у сфері культури 

спочатку потрібно об’єднуватися з вітчизняними вченими у громадські 

організації, тимчасові або постійні наукові колективи для провадження спільної 

науково-культурної діяльності. У сучасній  Україні можна виокремити деякі 

регіональні центри, які дають можливість отримати високий рівень знань з 

культурології, філософії, історії, філології. Наприклад: Львів, Київ, Чернівці, 

Харків, Одеса та інші. Культурні центри сприяють формуванню й розвитку 

науковим міжнародним співпрацям та обміну досвіду у сфері культури. Якщо 

брати до уваги культурні осередки Києва, то це Американський дім (America 

House Kyiv), де є всі засоби для роботи з інноваційними технологіями, аби 

попрацювати над своєю працею у науці, Польський культурний центр, Чеська 

інституція, Французький дім, який кожного року проводить «Французьку 

весну», де можна познайомитися з колоритом цієї країни та багато інших. Саме 

цьому сприяє налагодження культурної співпраці та обмін досвідом як 

українців, так і громадян інших країн світу. 
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Студенти в Україні мають змогу брати участь у культурних зв'язках із 

закордонними інституціями у сфері культурології, філософії та філології.   

Українці мають скористатися можливостями обміну студентів або ж наукових 

працівників. Існують такі програми як Work&Travel,  Global UGRAD та 

Cambridge-Ukraine Studentships, де українці можуть виграти «щасливий квиток» 

та здійснити мрію – навчатися або ж працювати у сфері культури на 

розвинутому та кращому рівні. На теренах нашої держави розширюється 

діяльність окремих міжнародних організацій та фондів (ІНТАС, Інко-

Копернікус, УНТЦ, Інституту відкритого суспільства), програм співпраці з 

багатьма зарубіжними країнами. [ 1]  

Процес обміну досвіду дав старт, і ми повинні дотримуватися початого 

шляху до розбудови співпраці інтерактивних та міжкультурних відносин. 

Таким чином, закордонні студенти, науковці та практичні чекають нас із 

новими та нестандартними ідеями, аби разом об’єднатися та продовжувати 

спільно працювати над науковими дослідженнями у сфері культури. 

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ 

1. http://www.logos.biz.ua/proj/vynahid/vol2/010.php 

2. http://www.niss.gov.ua/articles/1537/ 

3. http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/exchanges.html 

____________________________________________________________________ 

Природничі науки 

 

ВПЛИВ ТЮТЮНОПАЛІННЯ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ 

Вовк Н.Г., 

викладач Ірпінського державного  

коледжу економіки та права 

м. Ірпінь, Київської обл.,Україна 

Ми живемо у складному світі, який постійно нас випробовує на міцність. 

Здорова сильна духом людина розуміє що життя це боротьба і старається 

переборювати труднощі.  Емоційно слабка і духовно незріла людина панікує 

http://www.niss.gov.ua/articles/1537/
http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/exchanges.html
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перед проблемами, відчуває тривогу, невпевненість і тому алкоголь, наркотики 

а також тютюн є універсальними протекторами: залежно від потреби 

розслабляють або стимулюють нервову систему, підвищують судинний тонус, 

дають почуття  задоволення при чому фальшиві. [1,с.18] Проблема куріння в 

наш час стає все більш актуальною. Кількість людей, що палять з кожним 

роком збільшується. Серед курців ми можемо побачити не тільки дорослих 

чоловіків, а й жінок, дівчат, дітей. Ця звичка стає все більш привабливою для 

людей. За даними Всесвітньої Організації охорони Здоров'я (ВООЗ), у 

промислово розвинених країнах куріння є прямою або непрямою причиною 

20% смертей. Тютюн у Європі вбиває в 4 рази більше людей, ніж автомобільні 

катастрофи. 

У своїй роботі я хочу довести, що куріння - ворог кожної людини і 

людства в цілому. Цей ворог майстерно прикидається другом, він нібито 

допомагає краще налаштуватися на роботу, зняти нервову напругу, підтримати 

бесіду, відвернути, скрасити самотність. Але що може бути гірше підступного 

одного? 

Мета: дослідити вплив куріння на живі організми. Найбільш вагомі 

системи людини стають «цілями» тютюнового диму. Наскільки згубно впливає 

куріння на організм людини? Давайте розбиратись. 

Цю проблему досліджували такі науковці: академік Ф.Г. Углов, доктор 

Харві Чековей, професор Танненберг, доктор Дуглас Модел, доцент Анатолій 

Невзгода а також професор Чезаре Сирторіо та багато інших.  

Тютюнопаління є причиною виникнення великого спектру захворювань 

людини, а також його передчасної смерті. Відмова від куріння несе незаперечні 

переваги для пацієнтів, однак складний у зв'язку з нікотиновою залежністю. 

Тютюнова залежність в даний час розцінюється як хронічне захворювання. 

[2,c.145] Куріння незалежно від кількості споживаних в день сигарет, цигарок, 

трубок завжди  раніше чи пізніше веде до захворювання ішемічною хворобою 

серця, хронічним бронхітом, емфіземою легенів, бронхіальну астму, 

бронхоектатичної хворобою, нарешті рак легень. Куріння не стільки породжує 

http://medictest.net/lor/67-bronht.html
http://medictest.net/lor/95-bronhalna-astma.html
http://medictest.net/onkologya/230-%D0%E0%EA-%EB%E5%E3%E5%ED%FC.html
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багато захворювання, скільки сприяє еволюції або прямо стимулює розвиток 

хвороб, ослаблюючи захисні реакції організму.[4,c.28] Від хвороб, розвиток 

яких є наслідком тютюнопаління, щорічно помирає 5,4 млн осіб. Тобто 1 з 10 

смертей у світі спричинена саме вживанням тютюнових виробів. 

Зміни настають при тривалому палінні. Нікотин, хоч і в не значній міі 

полегшує роботу мозку, відбувається звикання, і в клітини мозку вже самі 

починають вимагати алкалоїдний допінг, не бажаючи себе обтяжувати. [3, c.39] 

Виявляється,так званий закон біологічної ліні. Наче алкоголік, якого для 

підтримки самопочуття необхідно стимулювати мозок алкокоголем  людина яка 

палить змушена «пригощати» його нікотином. В іншому випадку виникають 

симптоми відміни: відчуття неспокою, порушення сну, дратівливість, зниження 

уваги.  

Згідно з науковими даними, в крові людини, яка спалила сигарету, 

зростає рівень норадреналіну, адреналіну та кортикостероїдів. Це призводить 

до прискореного серцебиття, підвищеного артеріального тиску, збільшення 

хвилинного обсягу серця. І цим згубний вплив куріння на організм не 

обмежується. Вчені підрахували,що серце людини яка страждає нікотиновою 

залежністю б’ється на 12-15 тис. ударів на добу більше, ніж серце некурящого. 

Постійне перевантаження призводить до передчасного зношення Міокарда. [1, 

c. 55] Більш того серцевий м’яз не отримує необхідної кількості при такій 

інтенсивній роботі. 

Мною був проведений такий дослід. 

 У три пластмасові ємності помістила грунт на висоту ½ ємності. У кожну 

ємність висадила по дві пророслих насінини сняшнику на глибину 0,5 см. 

Поливання проводила в один і той же час однаковим об'ємом води. Розсадник 

№ 1 (контрольний) поливала водопровідною водою, розсадник №2 поливала 

розчином з колби №2 (розчин від сигарети з фільтром), розсадник №3 - з колби 

№3 (розчин від сигарети без фільтра). При температурі  20°C сходи зійшли у 

першій ємності на 7 день,  а в 2 та 3 ємності- не зійшли. Можу зробити 
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висновок, розчин тютюну а отже й диму  викликає загибель пророслого насіння 

і гниття насіння в грунті. 

Висновки до роботи: 

1.Вивчивши літературу про вплив куріння на живий організм, я прийшла 

до висновку, що дана проблема є актуальною для сучасного суспільства; 

2.Причини цієї шкідливої звички: курять за компанію з товаришем, прояв 

інтересу, здаватися дорослішими, знімає стрес, поганий настрій; 

3.Із проведеного досліду випливає, що тютюновий дим згубно впливає на 

все живе; 

Свою роботу мені хотілося б закінчити словами Ф. Г. Углова, академіка, 

СРСР: «Мені до болю шкода людського здоров'я, цинічно, бездумно 

переведеного в дим. Мені нестерпно шкода життів, зотлілих на кінчику 

сигарети ». 
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2. Безпека життєдіяльності: курс лекцій / Є.П. Желібо, А.І. Чмир, В.С. 
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4. Красовський К. С., Андреєва Т. І Тютюн та здоров’я,. Київ, 2004р. 
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 При проведенні польових досліджень рідкісних та лікарських рослин на 

території природно-заповідного фонду Харківщини у 2017 році було знайдено 

нове місцезнаходження маловідомого для території Харківської області виду – 

кропиви жабрійолистої U. galeopsifolia Wierzb. ex Opiz. (Urtica dioica ssp. 

galeopsifolia (Wierzb. ex Opiz) Chrtek). До цієї знахідки, для території 

Харківської області даний вид наводився лише для заболочених ділянок лісів 

Ізюмського району [1, с 45]. 

U. galeopsifolia – багаторічна травниста рослина, широко відома в 

західній, центральній та східній Європі. Згідно з Flora Europaea [5], вона 

наводиться для флори більшості Європейських країн: Болгарія, 

Великобританія, Греція, Угорщина, Італія, Молдова, Південно-Європейська 

частина Росії, Північний Кавказ, Туреччина (Азіатська частина),  Україна. [5]. В 

Україні U. galeopsifolia зростає по лісах, по чагарниках, у вологих місцях у 

поліссі, в Лісостепу, іноді зустрічається в Степу. Рослину відносять до бур’янів, 

вона використовується як кормова та волокниста рослина. [2, с. 59]. 

За екологією рослина відноситься до гігромезофітів, зростає на вологому 

нейтральному ґрунті, зазвичай пообіч боліт та берегів річок. Рослина 

тіньовитривала, часто зустрічається у щільних деревостанах [2; 6]. Знайдений 

нами осередок зростання U. galeopsifolia знаходиться на території Зміївського 

району Харківської області, в околицях Біологічної станції ХНУ імені В.Н. 

Каразіна. Координати місцезнаходження: широта 49,625440, довгота 36,331768. 

Знайдене місцезростання знаходиться нижче за течією від раніше відомого за 

літературою [1] та свідчить про поступове розповсюдження досліджуваного 

виду вниз за течією р. Сіверський Донець. Дослідження цієї території та 

спостереження за станом флори та рослинності проводиться цілеспрямовано 

вже понад 10 років, у зв’язку зі зростанням у складі прибережно-водної 

формації рідкісного для регіону виду Ranunculus lingua L., саме тому можна з 

впевненістю стверджувати що даний вид з’явився в цьому місці лише у 2017 р. 

Зарості U. galeopsifolia знаходились у вологому пониженні заплавної 

тераси, на вогкому ґрунті, поруч з формацією до складу якої входили Typha 
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latifoliae L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Scirpus lacustris L. та інші 

типові для прибережних зон регіону види. Куртина U. galeopsifolia складалась з 

близько 20 пагонів, та була розташована в тіні Salix alba L. Рослини добре 

розвинені, міцні, досягали розміру 100-150 см заввишки, листя та стебла вкриті 

простими та щетинистими жалкими волосками. Листки серцевидно-ланцетні, 

видовжені, з вільними прилистками. Рослина дводомна. Маточкові квітки 

зібрані у довгі поникаючі суцвіття, довші за черешки листків в піхвах яких вони 

знаходяться.. Листки зелені, помітно опушені. Листкова пластинка цілісна, 

видовжена, до 14-15 см завдовжки та 3-5 см завширшки. 

Досліджений вид досить відомий для флори Європи вид, що має кілька 

синонімів та різними авторами розуміється як окремий вид, або розглядається 

як підвид або різновид кропиви дводомної (Urtica galeopsifolia Wierzb . ex Opiz 

(син. U. dioica ssp. galeopsifolia (Wierzb. Ex Opiz) Chrtek).  Проте, на сьогодні, в 

багатьох регіонах розповсюдження виду досліджено недостатньо. Також 

значний інтерес викликають фармакогностичні властивості сировини U. 

galeopsifolia, тому виявлення нових місцезростань в регіоні збільшує сировинну 

базу та надає можливості широкого дослідження цієї рослини. У подальших 

дослідженнях планується вивчення анатомо-морфологічних ознак U. 

galeopsifolia, з метою розробки рекомендацій щодо його виявлення у разі 

потрапляння в лікарську сировину U. dioica.  При цьому деякі проблеми 

можуть виникнути у зв’язку зі здатністю виду утворювати гібриди. Відомо що 

гібриди з U. dioica можуть відрізняються за типом опушення та наявністю тих 

чи інших характерних типів волосків. [4; 6]. Також, за даними McAllister (1999), 

який досліджував кількість хромосом у кропивах в Британії відомо, що U. 

dioica є тетраплоїдом (2n = 52), тоді як U. galeopsifolia – диплоїдним  (2n = 26) 

видом [4].  
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Plants can accumulate in the tissues a significant amount of radionuclides, 

resulting in a significant increase in internal radiation. By influencing the genetic 

apparatus, additional irradiation causes an increase in the rate of cell variability. 

Higher doses can reduce the viability of organisms that cause the death of the most 

sensitive to ionizing radiation, and thereby change the structure of biocoenoses and 

impoverish their interspecies relationships. 

The prerogative of our research is the increased capacity of chronic external 

and internal irradiation of lichens:in natural conditions due to the natural radiation 

background, as well as due to radioactive pollution of the environment by artificial 

radionuclides [1]. 
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Radiation from external sources is determined by the radioactivity of the crust, 

water and air due to natural radioactive elements, isotopes of uranium, thorium, 

radium, radon etc. 

Almost all of them are internal sources of radiation. Different lichens absorb 

and accumulate in their tissues different radioisotopes unevenly, therefore the 

proportion of internal irradiation by them relative to its total dose is different. 

Radionuclides are adsorbed on the surface of the lichen by diffusion. The 

intensity of absorption depends on the size, shape, location of the thallus; distance 

from the radiation source. High radioactivity was noted not only in the flock of 

lichens collected from the trees of the industrial site of the Angulskaya mine but also 

collected in different areas of Kropyvnytskyi.  

An analysis of changes in the accumulation coefficient showed that the content 

of radioisotopes in epiphytic lichens is greater than in the substrate. Consequently, 

the accumulation of radioactive substances occurs predominantly aerially. 

Confirmation is the following facts. The intensity of penetration and the inclusion in 

exchange of the associated with the solubility and chemical properties of radioactive 

substances. Most of them are insoluble. But they are found precisely in the 

investigated samples of lichens.  

The mechanism of absorption of radioactive substances by lichens does not 

differ from the mechanism of assimilation of the usual elements of mineral nutrition.  

Since most of the radioactive decay products, such as chemicals, do not play 

any role in the physiological and biological processes moss and comes in small 

quantities, when considering the patterns of their movement through plant tissues, the 

possible effect of radionuclides on metabolism, as their participation in metabolic 

processes, could be neglected. 

On the other hand, providing lichens with basic nutrients, affecting the 

intensity of metabolism, the synthesis, and accumulation of various metabolites forms 

an endogenous background of radiotolerance. Fairly wide variety of quasi-legal doses 

for distinct specimens of lichens gave an idea of the difference between the radio-

resistance of individual species. 
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Since the changes in phytocoenosis, we believe that dose rate is a more 

important characteristic of the effect than the total dose of radiation due to chronic 

irradiation. 

Changes in the species diversity of epiphytic lichens were studied; mapping of 

the distribution of groups of species with similar resistance to radiation pollution of 

atmospheric air is carried out. 

Literature: 

1. Kondratyuk S.Y., Martynenko V.G. Lichen indication. - Kirovograd: KOD, 

2006. - 260 p. 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 551.501.5                                                                             Природничі науки 

 

CONSTRUCTING CARTOGRAPHIC MODELS OF POLLUTION OF THE 

SNOW COVER WITH THE USE OF GIS-TECHNOLOGIES 

Skliarova M. V,  

the student of group 455M  

National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute” 
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Nowadays the care for the environmental safety of both a separate settlement, 

and vast areas of the districts and regions, makes it actual environmental monitoring. 

Images of the Earth obtained from space give the specialists enormous opportunities 

to investigate the processes which take place on the planet, to solve the problems of 

complex studying, development and rational use of natural resources. Remote sensing 

data can be used for a variety of activities: assessment of the degree of ripening, 

assessment of surface pollution by a certain substance, determination of the limits of 

the prevalence of an object or phenomenon, determination of the presence of minerals 

in a given territory, for military intelligence purposes, including monitoring of 

pollution of the snow cover of the Earth. 
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Snow is a good indicator of the spread of pollution around large cities. 

Pollutants fall out of the atmosphere in a dry form and with precipitation and 

accumulate in the snow cover at long distances from sources — industrial enterprises, 

transport communications, etc. Snow pollution affects the picture brightness on the 

satellite images, which makes it possible together with the results of snow samples 

processing to map the area and the intensity of pollution effects. The differences in 

the characteristics of snow cover in cities and background areas in spring are most 

noticeable, although they are laid in winter. When snow melt these contrasts become 

more prominent due to the accumulation of pollutants released from the snow. The 

aim of the work is to create a methodology for constructing a cartographic model of 

snow cover of Kirovograd region, as well as determining the area of contaminated 

snow. The pictures where snow cover on the territory of the Kirovograd area is well 

visible have been taken as samples patten.. Free images satellite photos Lansat 8 Oli / 

tips are available. 

The methodology of constructing a map model of the snow cover includes: 

1. Analysis and selection of images taken by Landsat 8 satellites 

downloaded from the    

Internet-source; 

              2. "Bonding", i.e. creating a mosaic and crop images using ArcGIS 

software;  

3. Autonomous classification Erdas Imagine; 

4. Georeferencing image in ArcGIS; 

5. Vectorization of the classified image in ArcGIS; 

6. Constructing a map  in ArcGIS; 

7. Development of a database of the Kirovograd region in Excel; 

8. Exporting an Excel database to ArcGIS; 

9. Calculating the area of pollution of the snow cover in ArcGIS. 

The cartographic model of the snow cover of the Kirovograd region is shown 

in figure 1. 
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Figure 1-Cartographic model of the snow cover of the Kirovograd region 

With the help of ERDAS IMAGINE and ESRI ArcGIS software the dynamics 

of change in the area of dirty snow in winters between 2013-2016 has been revealed 

(Fig.2), as well as the percentage of the amount of dirty and clean snow has been 

calculated. 

 

Figure 2-Dynamics of change in the area of dirty snow by year 
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 The area of clean snow during the winter of 2013-2014 is 2 464,4 km2 

representing 10% of the total area of the area of dirty snow for the same period is 13 

of 144.7 km2 which corresponds to 53.6% of the entire area of the region. The area of 

clean snow during the winter of 2014-2015 is equal to 12 709 km2 (51.8 per cent), 

the area of dirty snow is 6 093,2 km2 (24.8 per cent). On the basis of the obtained 

data shows that the area is clean of snow, grew by 41.8 per cent. The area of clean 

snow during the winter of 2015-2016 is equal to 6 566,5 km2 (26.8 per cent), the area 

of dirty snow is 2 911,5 km2 (11,9%). Based on these data, it can be seen that during 

this period the area of pure snow decreased by 25%. 

*Language adviser – Senior lecturer  Babakova L.M. dep.407 
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Annotation: in this article is considered the methodology for constructing 

synoptic maps using the data of modern meteorological space systems. The synoptic 

maps of the Lviv region are proposed for estimating the spatial distribution of the 

main climatic parameters and analyzing the cause-effect relationships that determine 

the climatic features.   

Natural disasters and climatic anomalies have a natural character and are 

caused by natural anomalies. There is no region in the world where the largest natural 

disasters occur. Meteorological observations allow us to predict natural disasters and 

to reveal the dynamics of meteorological anomalies.   
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Earth's ever changing weather patterns are deceptively simple to explain. The 

sun warms our planet unevenly (think of the hot and humid equatorial regions versus 

the frigid north and south poles), and that causes weather. Our atmosphere 

redistributes this heat, creating high and low areas of pressure throughout the world. 

This results in the development of clouds, winds, precipitation, and widely varying 

temperatures. 

Because of the size and complexity of these weather patterns, they can be very 

difficult to predict more than a few days in advance. So researchers continually refine 

their instruments and processes to better understand the climate and make more 

accurate weather forecasts. 

Today, with an abundance of satellites and remote-sensing devices monitoring 

weather systems all over the world, meteorologists have more data available to them 

than ever before. But more data doesn't necessarily translate into improved 

predictions, that is why Esri partner Weather Decision Technologies (WDT) uses 

advanced GIS to better organize and analyze this big data. 

The aim of this work is to create a methodology for constructing synoptic maps 

using the data of modern meteorological space systems in order to optimize the 

obtaining of ideas about weather conditions and climate characteristics. 

A method of constructing synoptic maps using the data of modern 

meteorological space systems is defined as follows: 

1. Creation of a synoptic map in GIS "Map 2011" software product 

1.1. Collecting of meteorological database of the Lviv region in Microsoft 

Access software product. (The database includes such parameters as the number of 

meteorological stations (INDEX), the location of  meteorological stations (NAME) 

and basic weather parameters: atmospheric pressure above sea level (PMIN), wind 

speed (WIND SPEED), visibility (VISIBILITY), cloudiness (CLOUDY), etc. The 

data of the database cover the entire Lviv region for the period from 05.08.17 to 

07.08.17); 

1.2. Downloading maps of meteorological stations in the Lviv region in the 

GIS "Map 2011". 
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1.3. Attaching the database to the GIS "Map 2011".   

1.4. Automatic database binding with a map of meteorological stations in the 

Lviv region. 

1.5. Updating the semantics of the Meteorological Station. 

1.6. Construction of isolines of main meteorological parameters for point 

objects. 

1.7. Map layout in ArcGIS 9.1 (Fig. 1). 

 

Fig.1. – Map of isolines of the main weather parameters of the Lviv region 

The created methodology for constructing synoptic maps using the data of 

modern meteorological space systems allows to design weather maps that help to see 

the distribution of weather conditions and to reveal the properties of the atmosphere 

and the nature of atmospheric processes during observations over a large area. The 

created synoptic maps allow to draw conclusions about the spatial distribution of 

climatic features or types of climate, to get a view of the climatic characteristics in 

places where no observations were conducted, to analyze the cause-effect 

relationships that determine climatic features. 

*Language adviser – Senior lecturer  Babakova L.M. dep.407 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ АЛЛОТРОПНОЙ МОДИФИКАЦИИ 

УГЛЕРОДА – ФУЛЛЕРЕНА И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Стурова К.А. 

Студентка химико-технологического факультета  

Одесский национальный политехнический университет 

г. Одесса, Украина  

В работе описано строение наноструктур фуллеренов и их биологическая 

активность в живых организмах. Изучение фуллеренов является важным, так 

как благодаря их химическим и физическим свойствам становится возможно их 

использование в фармации для синтеза лекарственных средств. 

Фуллерен – малоизвестная аллотропная модификация углерода, которая 

значительно отличается от известных модификаций как алмаз, графит и 

карбины. Фуллерен представляет из себя молекулярную форму углерода, 

состоящую из 60/70/76/80/84 атомов углерода, имеющих многогранные 

выпуклые структуры.  Ниже представлена схема молекулы фуллерена с 60 

атомами углерода (рис. 1.1) 

(рис.1.1) 

Чистый фуллерен является кристаллическим веществом. В кристаллах 

молекулы фуллерена не связаны ковалентно, молекула имеет внутреннюю 

полость.  
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Фуллерен обладает высокой поляризуемостью, гидрофобностью и 

высокой активностью. Благодаря гидрофобности и липофильности, молекула 

может проникать через липидные биологические мембраны, что делает его 

биологически активным веществом[1, с. 104]. В большинстве химических 

реакций он выступает в роли окислителя и присоединяет к себе радикалы, что 

делает его хорошим антиоксидантом. Также из-за высокой 

электроотрицательности, фуллерен может быть катализатором, но при этом он 

легко вступает в реакцию с кислородом , особенно на свету. 

Было установлено [2, с.1548], что биологическая активность фуллерена 

сильно зависит от агрегатного состояния. В твердой фазе фуллерен 

практически не реагирует с биологическими компонентами, лишь в водном 

растворе. Но фуллерен плохо растворим в воде и других полярных 

растворителях, что сильно затрудняет его непосредственное введение в 

организм. Лучше всего он растворим в ароматических неполярных 

растворителях.  

Фуллерены - мощные антиоксиданты, которые больше чем в 100 раз 

превосходят действия ранее известных антиоксидантов. В эксперименте Тарека 

Баати [3, с.4963] с крысами было установлено, что фуллерен способен 

деактивировать активные формы кислорода, которые очень токсичны для 

организма. В итоге, крысы, которым давали пищу с фуллереном жили дольше и 

были устойчивее к CCl4. 

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря своему строению 

фуллерены можно использовать в медицине и они имеют большой потенциал в 

дальнейшем применении их в лекарственных препаратов за счет их 

реакционной способности. 
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СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ.  
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Кіровоградської області 

Анотація. У статті розглянуто використання електроних носіїв у вивчені 

предмету географія, основні завдання науки та підбірка інтернет ресурсів для 

підготовки до уроку географія. 

Ключові слова: мультимедіа, електронні носії, комп’ютерні технології, 

інтернет ресурс, веб – атласи. 

Актуальність та постановка проблеми. Життя людини тісно пов‘язане з 

новою технікою, яка дає змогу ділитися певною інформацією вчителя та учня. 

Аналіз останніх досліджень. В останні роки активну роботу проводять 

дослідники різних рівнів, які зосереджені на комунікативному та 

інформаційному рівні розвитку вчителя та учнів. 

Висновки. Результатом запровадження Інтернет-ресурсів для учителів та 

учнів є високі результати виступу учнів на турнірах, олімпіадах з географії. 

Така робота нами ведеться і вона підкріплюється позитивними результатами. 

Останніми роками дедалі частіше стоїть питання про застосування нових 

інформаційних технологій у середній школі. Прагнення прогресивних педагогів 
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задовольнити зростаючі потреби у освіті шляхом застосування можливостей 

інформаційних технологій викликає до життя і призначає нові форми навчання. 

Одне із завдань шкільної географії на сучасному етапі полягає не тільки в 

тому, щоб дати учням основні базові поняття, але і навчити грамотно 

працювати з різноманітними носіями інформації. 

Сьогодні одним із напрямів модернізації системи географічної освіти є 

впровадження комп'ютерних технологій та мультимедіа. Це дозволяє 

активізувати аналітичну діяльність учнів, поглибити демократизацію методики 

викладання, розкріпачити творчі можливості, стимулювати і розвивати психічні 

процеси, мислення, сприйняття, пам'ять школярів. 

    Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій наклали 

певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Тому необхідно 

навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і 

використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже 

важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і 

захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх 

оцінити.[1] 

   Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може 

поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних 

технологій, у тому числі і комп'ютерних. 

   Специфіка географії як предмета полягає в тому, що вона містить 

великий обсяг матеріалу. Для того щоб підготувати найбільш повний, цікавий і 

сучасний урок географії, вчителю необхідно переробити велику кількість 

різних джерел.  

    Застосування електронних освітніх ресурсів, комп'ютера та 

інтернету дозволяє зменшити кількість використовуваної для підготовки 

літератури і скоротити час пошуку потрібної інформації. Із застосуванням 

електронних освітніх ресурсів на уроках можна розширити кругозір учнів і 

підвищити їх інтерес до предмету. Учні на таких уроках працюють активніше: 

самостійно аналізують, порівнюють, описують, виконують практичні роботи. 
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Ресурси Інтернету із географії можна умовно поділити на такі групи: 

довідкові бази даних про країни світу, статистичні дані про країни і 

континенти, картографічні бази даних про країни і регіони, геоінформаційні 

системи (активні карти різного типу із різними рівнями масштабування для 

міст, регіонів, країн), освітні ресурси мережі (карти, публікації, фотографії 

ділянок земної поверхні, інформаційно-довідкові матеріали про міста і регіони 

країни).[3] 

Типологія матеріалів для географії в мережі Інтернет 

1. Наочні ресурси (картинки, відео); 

2. Статистика; 

3. Довідкова інформація; 

4. Wев – атласи; 

5. Методика; 

6. Авторські публікації; 

7. Видавництва навчальних посібників; 

8. Нормативні документи освіти; 

9. Періодичні педагогічні видання; 

10. Ігри; 

11. Дистанційне навчання; 

12. Мережеві проекти (конкурси, олімпіади, дослідження).[2] 

Основні інтернет ресурси для підготовки до уроку географії:  

● http://earth.jsc.nasa.gov — сайт космічних знімків Аерокосмічного 

агентства США (НАСА). Найбагатша добірка фотографій Землі по розділах: 

міста, природні ландшафти, антропогенні ландшафти, атмосферні процеси. 

ENG 

● http://info.er.usgs.gov — сайт Геологічної служби США. Постійно 

обновлювана карта сейсмічної активності. Вулкани світу. Фотодовідник. Карта 

вулканів. Інформація про найбільші повені. — ENG 

● http://www.klimadiagramme.de — кліматичні діаграми по 870 точках 

світу. Атлас хмар. — DEU 
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● http://ukr-tur.narod.ru/ Світ географії та туризму.- UA 

● http://www.meto.govt.uk/satpics/latest_IR.html — поточний космічний 

знімок погоди в Європі із сайту метеорологічної служби Великобританії. — 

ENG 

● http://www.cia.gov/cia/publications/factbook — довідник ЦРУ США 

по країнах світу. Новітня статистична інформація . — ENG 

● http://www.census.gov — сайт Бюро переписів США. Новітні дані по 

населенню США (штати, міста, агломерації, етнічні й расові групи). 

Демографічні піраміди. — ENG 

● http://www.oica.net — сайт Міжнародної організації виробників 

автомобілів. Статистика по виробництву автомобілів і деяких інших 

транспортних засобів. — ENG 

● http://fotw.vexillum.com/flags — сайт, що розповідає про прапори із 

усього світу. Прапори держав, частин держав, міст, політичних рухів. Опис 

прапорів. Історія виникнення прапорів. Обрані герби. — ENG 

● http://www.lib.utexas.edu/maps — колекція географічних карт 

Техаського університету. Карти регіонів і країн світу, плани міст, тематичні 

карти— ENG 

● http://www.transsib.ru — Найбагатша добірка фотографій — 2223 

знімки— PУС 

● http://www.karty.narod.ru/ - Сайт рідкісних карт -PУС 

● http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природи -PУС 

● http://www.rgo.ru/ - Планета Земля -PУС 

● http://www.greenpeace.org/russia/ru/ - Грінпіс -PУС 

● http://www.unesco.ru/rus/index.php - Юнеско -PУС 

● http://www. basni.narod.ru "Мандрівник" - довідник країн світу. 

Відомості про географічне положення, державний устрій, населення, історію і 

економіку країн світу. PУС 
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Число   є, мабуть, найзагадковішим з нескінченної кількості інших. 

Йому присвячені вірші, його зображують художники, про нього навіть знятий 

фільм. 

Число Пі — число, яке дорівнює відношенню довжини кола до його 

діаметру. Воно представляється нескінченним десятковим дробом 3,14159265... 

Позначенням цього числа грецькою буквою π вперше користувався англійський 

математик У. Джонсон (1706), і воно стало загальноприйнятим після однієї з 

робіт петербурзького математика Л. Ейлера (1736). Назва та позначення π 

походить від початкової букви грецького слова περιϕερεια— периферія, коло. 
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Сталість відношення довжини будь-якого кола до його діаметру було 

помічено вже давно. Жителі Межиріччя застосовували [1, c.13] досить грубе 

наближення числа π. Як випливає з давніх завдань, в своїх розрахунках вони 

використовують значення 3  . 

Більш точне значення для   використовували стародавні єгиптяни. У 

Лондоні і Нью-Йорку зберігаються дві частини давньоєгипетського папірусу, 

який називають «папірус Ринда». Папірус був складений писарем Армесом 

приблизно між 2000-1700 рр. до н.е.. Армес в своєму папірусі написав, що 

площа кола з радіусом π дорівнює площі квадрата зі стороною, що дорівнює 
8

9
 

від діаметра кола 
8

2
9

r , тобто 2 2256

81
r r  . Звідси 3,16  . 

Давньогрецький математик Архімед (287-212 рр. до н.е.) вперше поставив 

задачу вимірювання кола на науковий ґрунт. Він отримав [3, c.171] оцінку 

10 1
3 3

71 7
   , розглянувши відношення периметрів вписаного і описаного 96-

кутника до діаметра кола. Архімед висловив наближення числа    у вигляді 

дробу 
22

7
, яке до сих називається архімедовим числом. 

До середини XVII століття всі спроби європейських учених обчислити 

число   зводилися до збільшення сторін багатокутника. Так наприклад, 

голландський математик Лудольф ван Цейла (1540-1610 рр.) обчислив [1, c.32] 

наближене значення числа   з точністю до 20-ти десяткових цифр. 

На обчислення йому знадобилося 10 років. Подвоюючи за методом 

Архімеда число сторін вписаних і описаних багатокутників, він дійшов до 

2960 2 -кутника з метою обчислення   з 20 десятковими знаками 

Після смерті в його рукописах було виявлено ще 15 точних цифр числа  . 

Лудольф заповідав, щоб знайдені їм знаки були викарбувані на його надгробку. 

На честь нього число   іноді називали «лудольфовим числом» або 

«константою Лудольфа» [2, C.86]. 
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Одним з перших, хто представив метод, відмінний від методу Архімеда, 

був Франсуа Вієт (1540-1603 рр.). Він прийшов до результату [3, c.52], що коло, 

діаметр якого дорівнює одиниці, має площу: 

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 ...

2 2 2 2 2 2 2 2 2
     

 

З іншої сторони, площа рівна 
4


. Підставивши і спростивши вираз, можна 

отримати наступну формулу нескінченного добутку для обчислення 

наближеного значення 
2


: 

2 2 2
...

2 2 2 2 2 2 2


   

  

. Отримана формула 

представляє перший аналітичний вираз для числа  .  

Англійський математик Джон Мечін (1686-1751 рр.) в 1706 році для 

обчислення числа   з 100 десятковими знаками використав [4, c.192] 

формулою, виведеною Лейбніцом в 1673 році, і застосував її таким чином: 

1 1
4

4 5 239
arctg arctg


  . 

Ряд швидко сходиться і за його допомогою можна обчислити число   з 

великою точністю. Формули схожого типу використовувалися для 

встановлення декількох рекордів в епоху комп’ютерів. 

В XVII ст. з початком періоду математики змінних величин почався 

новий етап в обчисленні  . Німецький математик Готфрід Вільгельм Лейбніц 

(1646-1716 рр.) в 1673 році знайшов розклад числа  , в загальному вигляді його 

можна записати наступним нескінченним рядом: 
1 1 1 1 1

1 4 ...
3 5 7 9 11


 

       
 

. 

Ряд виходить при підстановці 1x   в 
3 5 7 9

...
3 5 7 9

x x x x
arctgx x       . 

Леонард Ейлер розвиває ідею Лейбніца в своїх роботах, присвячених 

використанню рядів для arctgx  при обчисленні числа  . В трактаті «De variis 

modis circuli quadraturam numeris proxime exprimendi» (Про різні методи 
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вираження квадратури кола наближеними числами) [6], написаним в 1738 році, 

розглядаються методи вдосконалення обчислень за формулою Лейбніца. 

У Петербурзі в 1735 році Леонард Ейлер встановив зв'язок між простими 

числами и числом  . Він розв’язав знамениту Базельську проблему — виразити 

в замкнутому вигляді (знайти формулу) суму ряда 
2 2 2 2

1 1 1 1
...

1 2 3 4
    . І 

остаточний результат Ейлера мав вигляд 
2

2 2 2 2

1 1 1 1
...

1 2 3 4 6


     [7, c.49,50]. 

В наступні роки уточнення значення числа   відбувалися все скоріше та 

скоріше. Так, наприклад, в 1794 році австрійський математик Георг Вега (1754-

1802 рр.) визначив вже 140 знаків [7, c.50], із яких 136 виявилися вірними. 

XX століття ознаменоване абсолютно новим етапом обчисленні числа .  

Індійський математик Срініваса Рамануджан (1887-1920 рр.) знайшов багато 

нових формул [8] для знаходження числа  . В 1910 році він отримав формулу 

для обчислення числа   через розклад арктангенса в ряд Тейлора: 

4 2
1

9801

(1103 26390 )(4 )!
2 2

(4 99) ( !)k
k

k k

k












. 

При 100k   досягається точність в 600 правильних цифр числа  . 

Поява обчислювальної техніки дозволила значно збільшити точність 

отримуваних значень за більш короткі терміни. В 1949 році всього за 70 годин 

за допомогою ENIAC група вчених під керівництвом Джона фон Неймана 

(1903-1957 рр.) отримала 2037 знаків після коми числа   [8, c.52]. Девід і 

Грегорі Чудновські в 1987 році отримали формулу, з допомогою якої змогли 

встановити декілька рекордів  в обчисленні   [1, c.64]: 

3 3
1

1 1 (6 )!(13591409 545140134 )

(3 )!( !) ( 640320)426880 10005
k

k

k k

k k









 . 

Кожен член ряду дає по 14 цифр. В 1989 році було отримано 

1 011 196 691 цифр після коми. Дана формула добре підходить для обчислення 

  на персональних комп’ютерах. 
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Важливим відкриттям недавнього часу стало відкриття формули в 1977 

році Саймоном Плаффом [7, c. 57]. Вона дозволяє дістати будь-яку 

шістнадцяткову цифру числа   без обчислення попередніх. Формула носить 

назву «Формула Бейлі-Боруейна-Плаффа» в честь авторів статті, де формула 

була вперше опублікована. Вона має наступний вигляд: 

1

1 4 2 1 4

16 8 1 8 4 8 5 8 6k
k k k k k






 
    

    
 . 

В 2009 році японські вчені, використовуючи суперкомп’ютер T2K 

Tsukuba System, отримали число   з 2 576 980 377 524 десятковими знаками 

після коми. Обчислення зайняли 73 години 36 хвилин. Комп’ютер був 

обладнаний 640-ка чотирьох ядерними процесорами AMD Opteron, що 

забезпечило продуктивність в 95 трильйонів операцій за секунду. 

Наступне досягнення в обчисленні числа   належить французькому 

програмісту Фабрісу Беллару [8, c.58], який в кінці 2009 року на своєму 

персональному комп’ютері під управлінням Fedora 10 встановив рекорд, 

обчисливши 2 699 999 990 000 знаків після коми числа  . За останні 14 років це 

перший світовий рекорд, який був поставлений без використання 

суперкомп’ютера. Для високої продуктивності Фабріс використав формулу 

братів Чудновських. Загалом обчислення зайняло 131 день (103 дні розрахунки 

і 13 днів перевірка результату). Досягнення Беллара показало, що для таких 

обчислень не обов’язково мати суперкомп’ютер. 

Всього через півроку рекорд був побитий інженерами Олександром Йі і 

Сінгеру Кондо. Для встановлення рекорду [9] в 5 трильйонів знаків після коми 

числа   був також використаний персональний комп’ютер, але вже з кращими 

характеристиками: два процесори Intel Xeon X5680 по 3,33 ГГц, 96 ГБ 

оперативної пам’яті, 38 ТБ дискової пам’яті і операційна система Windows 

Server 2008 R2 Enterprise x64. Для обчислення Олександр і Сінгеру використали 

формулу братів Чудновських. Процес обчислення зайняв 90 днів і 22 ТБ 

дискового простору. В 2011 році вони встановили ще один рекорд [9] до 12,1 

трильйона цифр числа  , обчислення яких зайняло в них всього 94 дні. Таке 
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покращення в продуктивності досягнуто завдяки оптимізації продуктивності 

програмного забезпечення, збільшення кількості ядер процесора и значного 

покращення відмовостійкості ПО. 

У кінці 2013 року Олександр і Сінгеру покращили рекорд до 12,1 

трильйона цифр числа π, обчислення яких зайняло у них всього 94 днів. Таке 

покращення в продуктивності досягнуто завдяки оптимізації продуктивності 

програмного забезпечення і збільшення кількості ядер процесора. У 2014 році 

вирахували 13,3 трильйонів знаків після коми. 

Обчислення числа π - стандартний тест перевірки обчислювальної 

потужності комп'ютера, свого роду «цифрова кардіограма». 

Літературознавці винайшли діалект, відомий як Pilish, в якому число 

літер у послідовності слів відповідає цифрі числа π. Наприклад, Майк Кейт 

написав свою книгу «Не Wake» повністю на мові цього унікального числа. 

Для того, щоб запам’ятати число π, багато людей використовують 

мнемонічні техніки, відомі як «piphilology». Наприклад, щоб згадати значення 

π, вони використовують вірші, написані в діалекті Pilish (в кожному слові 

кількість літер відповідає цифрі π).  

У 1996 році Майк Кейт написав коротке оповідання, яке називається 

"Ритмічна каденція", в його тексті довжина слів відповідала першим 3834 

цифрам числа π. 

Трилер "Пі" (1998) став дебютною роботою Даррена 

Аранофскі. Надихаючись одним лише цим числом, режисер створив шедевр, 

повний вражаючих образів і цікавих загадок. По суті фільм може вважатися 

першим в історії математичним трилером. 

Музикант Девід Макдональд зробив абсолютно приголомшливу річ - він 

записав за допомогою фортепіано, як звучить число π, якщо його взяти з 

точністю до 122 знаків після коми. Для цього кожному числу був привласнений 

свій порядковий номер на клавіатурі фортепіано за мінорною шкалою. Після 

чого залишилося тільки перевести цифри в звуки, додавши акомпанемент лівої 

руки. Відзначимо, що утворився просто геніальний музичний твір! Звучить 
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приголомшливо! Пропонуємо перейти за посиланням і 

прослухати https://www.youtube.com/watch?v=wM-x3pUcdeo. [10]. 

Ідею візуалізації числа   започаткував Крістіан Ілієс Васілє (Cristian Ilies 

Vasile). Він запропонував зобразити цифри числа π у вигляді різновиду 

"хордової діаграми", де по черзі кожна наступна цифра з'єднана аркою з 

попередньою [11]. 

Мартін Крживінськи, автор оригінальних способів малювати великі 

графи (hive plot та chord diagram) почав з ідеї від Крістіана Ілієса Васілє і 

створив декілька дуже гарних візуалізацій, присвячених знаменитим 

математичним числам - π, ε, φ. 

Цікаво, що інструмент для створення таких візуалізацій (хордових 

діаграм) є програмою з вільним кодом, яку ви можете використовувати для 

того, щоб створювати подібну красу[12]. 

Візуалізацію числа   можуть створити навіть учні загальноосвітніх 

навчальних закладів, що принесе їм не лише естетичне задоволення, а й 

захоплення математикою та інформатикою, стане поштовхом для подальших 

наукових знахідок і винаходів, надихне їх на нові ідеї та відкриття 

https://www.zaliakalnis.klaipeda.lm.lt/VSE2012/Naujienos2016-17/CisloPi.pdf  
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕРЦЕВОГО РИТМУ В УМОВАХ 

HEAD-DOWN-TILT 

Юхименко Л.І. 

к.б.н., доц., докторант 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

ННЦ «Інститут біології та медицини», м. Київ, Україна 

Суттєві масштаби поширення серед населення України кардіоваскулярної 

патології все жорсткіше спрямовують сучасні наукові розробки на пошук нових 

перспектив її лікування та реабілітації, застосування іноваційних підходів до 

професійної орієнтації, індивідуалізації методології поліпшення соціальних 

прогнозів і якості життя людей [1].  
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Одним з пріоритетних завдань фізіологічних, медичних та прикладних 

аспектів цієї проблеми є з’ясування механізмів вегетативного реагування в 

умовах антиортостатичного положення тіла у просторі [2, 3]. Сучасні науковці 

наголошують, що такі дослідження повинні враховувати індивідуальну 

специфічність адаптивних реакцій, які грунтуються на типологічних 

властивостях вищої нервової діяльності [4, 5].  

Тому метою нашої роботи було з’ясовування ролі функціональної 

рухливості нервових процесів (ФРНП) у вегетативних механізмах регуляції 

серцевого ритму під час пасивного переміщення тіла вниз головою (head-down-

tilt).  

Для цього в стані спокою (лежачи, lying position) та в умовах head-down-

tilt (кут нахилу -25
о
) у чоловіків 18-21 років з різним рівнем ФРНП реєстрували 

спектральні характеристики серцевого ритму (СХСР). Аналіз СХСР 

здійснювали за потужністю спектру на дуже низьких (VLF), низьких (LF) і 

високих (НF) частотах та квадратичним відхиленням (SDNN) [6].  

Індивідуальні показники ФРНП визначали під час переробки слухової 

інформації в режимі «зворотний зв’язок» по методиці М.В. Макаренка на 

комп’ютерному комплексі «Діагност – 1М» [7]. Результати обробляли 

статистичним пакетом програм Excel-2010.  

Кореляційний аналіз виявив зв’язок між ФРНП, показниками SDNN та 

потужності хвиль LF. Розподіл обстежуваних на групи з вищим і нижчим 

рівнями ФРНП дозволив уточнити наявність зв’язку між ФРНП і 

досліджуваними СХСР.  

В lying position між показниками СХСР у групах осіб з різною ФРНП 

достовірних різниць встановлено не було (Р≥0,05). Під час head-down-tilt 

виявлені відмінності між автономними механізмами регуляції серцевого ритму, 

що були обумовлені індивідуальним рівнем ФРНП. Так, у осіб, які мали вищу 

ФРНП пристосувальні реакції характеризувались більшою активацією 

механізмів регуляції СХСР (15-25%). На відміну від цього, у осіб з низькою 

ФРНП антиортостаз супроводжувався незначними змінами СХСР (до 10%).  
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Встановлено, що значення стандарного відхилення кардіоінтервалів 

обстежуваних з нижчою ФРНП були достовірно меншими порівняно 

обстежуваних, що мали вищий рівень досліджуваної типологічної властивості 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Показники стандарного відхилення кардіоінтервалів (медіана та 

верхній і нижній квартилі) в осіб з вищим і нижчим рівнями функціональної 

рухливості нервових процесів в різних положеннях тіла. Примітки: # - 

достовірність відмінності різниць Р ≤ 0,05 по відношенню до показників осіб з 

вищим рівнем ФРНП. 

 

Ймовірно, це вказувало на менший діапазон варіабельності та більшу 

напруженість роботи серця обстежуваних з низькою ФРНП (Р ≤ 0,05).  

Виявлено достовірно вищі показники ТР в осіб з вищою по відношенню 

до нижчої ФРНП (Р ≤ 0,05).  

Результати стверджують участь індивідуальних типологічних 

властивостей вищої нервової діяльності в активації автономних механізмів 

регуляції серцевого ритму на пасивний антиортостаз. 
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